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Bu çalıĢmanın amacı; Batman Ġlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel
Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurları
incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya yaĢları 20 ve 60 arasında değiĢen, Batman ilinde görev yapan kadın
öğretmenlerden oluĢan toplamda 423 kiĢi katılmıĢtır. Kadın öğretmenler, kolayda örnekleme
yöntemi ile seçilmiĢtir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS
17 IBM istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Veriler analizinde betimsel istatiksel
yöntemleri yanı sıra korelasyon analizi ve ANOVA tekniği uygulanmıĢtır. Yapılan analizler
sonucunda kadın öğretmenlerin rekreasyon faaliyetlerinde mekân seçimi ile fiziksel
aktiviteye katılımı engelleyen unsurların, rekreasyon faaliyetleri seçimi arasındaki
korelasyonun anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıĢtır. Batman Ġlinde Görev Yapan
Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım
Sıklığını Engelleyen unsurların kiĢilerin, yaĢ, branĢ, okul türü ve kıdem yılına göre
rekreasyon faaliyetlerine katılımı farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Batman, Kadın Öğretmenler, Rekreasyon, Spor
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Theaim of thisstudy is to analyze physical activity venue selection of schoolmarms
who work in Batman City and in this study the factors which inhibit the frequency of
participation in physical activity have been analyzed. 423 schoolmarms, in the 20-60 age
range who work in Batman participated in this study. Schoolmarms have been selected
according to convenience sampling method. SPSS 17 IBM statistics packaged software has
been used in evaluation and calculation of the obtained data. Not only descriptive statistical
technique but also correlation analysis and ANOVA technique have been used in data
analysis. As a result of analysis, it has been verified that the correlation between schoolmarms
venue selection in recreational activities and selection of the factors recreational activities
which in hibit the participation and factors which inhibit the frequency of participation in
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ÖNSÖZ
Bu çalıĢmada Batman Ġlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite
Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurları incelenmiĢtir.
Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktiviteleri gerçekleĢtirirken
mekân seçimi ve mekân seçimini engelleyen unsurların kadın öğretmenlerin rekreasyon
aktivitelerini gerçekleĢtirirken yaĢamıĢ oldukları problemlerin tespit edilmesi ve rekrasyonel
faaliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmesi amacı ile bu çalıĢmayı gerçekleĢtirdim.
Böylelikle Batman ilinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktiviteleri
gerçekleĢtirirken mekân seçimi ve mekân seçimini engelleyen unsurların hangi derecede etki
ettiğini tespit etmek, rekreasyon sporuna yararlı bilgiler sağlamak ve son olarak tespit edilmiĢ
hususların konu ile ilgili yapılacak birçok çalıĢmaya ıĢık tutması çalıĢmamın asıl amaçları
arasındadır.
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1. GĠRĠġ

Serbest zaman ve rekreasyon düĢüncelerinin zihindeki soyut ve genel tasarımı
kiĢisel deneyimlere ve idraka göre kurulduğu için sayıca çok fazla manaya sahiptir.
Rekreasyon kavram olarak kiĢiye özgü bakıldığında, çimlerde yürümeyi, televizyon
seyretmeyi, Ģehirde bir akĢam gezinti yapmayı veya vakit geçirmeyi, çocuklarınızı oyun
parkına götürmeyi, müzik dinlemeyi ve bunlardan baĢka yapmayı arzuladığınız her Ģeyi
kapsamaktadır. Serbest zaman kuramcıları bu ve benzerleri gibi tecrübelerin daha baĢka
nasıl isimlendirilebilirliği üzerine çalıĢmıĢlardır ve bu aktivitelerin isminin müsait zaman,
serbest zaman, rekreasyon, bencilik, yaratıcılık hatta eğlence ve çalıĢmama manasına
gelen Hedoinizm mi denmesi gerektiği üzerinde durmuĢlardır (Mc. Lean ve Hurd, 2012).
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ise Rekreasyon kavramı “insanların serbest
zamanlarında eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler” biçiminde
açıklamıĢtır.21. Yüzyılda bilim ve teknolojide baĢ döndürücü hızda yaĢanan geliĢmeler
sonrası neredeyse bütün bilim dallarında olduğu gibi spor bilimleri de bu geliĢmelerden
etkilenmiĢtir. YaĢanılan hızlı geliĢim, kiĢisel ve toplumsal yaĢantıları da etkilemekte ve
değiĢtirmektedir. Ġnsanların değiĢime adapte olmaları, kabullenmeleri ve uyum
sağlamaları, hayatlarını kolaylaĢtırmakta, kendi benlikleri için daha çok zaman ayırarak
çoğu kez yaĢamlarından haz duymalarını sağlamaktadır. Bunun neticesinde kiĢisel ve
dolayısıyla toplumsal mutluluk ön plana çıkmaktadır. Böylece yaĢadığımız zamanın ve
hayatın değeri daha anlamlı hale gelmekte ve kiĢi kendisinin dilediği gibi geçirebileceği
zaman dilimine ihtiyaç duymaktadır (Özbey ve Çelebi, 2011).
Günümüzde modern hayatla beraber ortaya çıkan sosyolojik, fizyolojik ve
psikolojik baskıların etkisinden kurtulabilmenin en önemli yollarından biri de rekreasyon
faaliyetlerine katılımdır. Bu alanda yapılan araĢtırmaların birçoğunda da kiĢisel ve
toplumsal sağlığın olumlu yönde etkilenmesinde rekreatif faaliyetlerin büyük ölçüde
önemli olduğuna ulaĢılmıĢtır. Rekreasyon faaliyetleri önemli bir olumlu etkiye sahip
olmasına karĢılık bireylerin bu tür aktivitelere farklı nedenlerden dolayı katılmadıklarına
ulaĢılmıĢtır (Karaküçük ve Gürbüz 2007).
GeçmiĢten günümüze kadar izlenen süreçte insanların uzun vakitlerini çalıĢarak
geçirdikleri bilinmektedir. ÇalıĢma dıĢındaki zamanlarında ise bireyler kendi ihtiyaçlarını
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karĢılamaya çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle insanların iĢ için ayırdıkları zaman kadar iĢ
dıĢında kalan zamanlarında önemli olduğunu düĢünmektedirler (Çınar, 2000).
Özellikle bireylerin iĢ dıĢında değerlendirdikleri serbest zaman faaliyetlerinin
kendine ait felsefesi olmalıdır. Bireylerin seçecekleri faaliyetler, kiĢiyi sosyal ve zihinsel
açıdan geliĢtirmenin yanı sıra bedensel anlamda da geliĢmesine katkı sağlaması
gerekmektedir. Aynı zamanda bireylerin toplum içerisinde yer almalarına katkı
sağlamalı, kendi yaĢam tarzlarını ilgilendiren aktiviteleri içermeli ve en önemlisi
toplumda birlikte yaĢamının kolaylaĢtırılmasını sağlamalıdır.
Rekreasyonel alanların planlanma aĢamalarında rekreatif faaliyette bulunacak
bireylerin tercihleri ve bulundukları faaliyetlerden tatmin olmaları temel alınmalıdır.
Sosyal çevrenin rekreasyonel ihtiyaçları, serbest zamanlarını nerede ve nasıl
değerlendirdikleri, ekonomik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları temel alınarak bu
sağlanabilir. Rekreatif alanların kalitesi bu koĢullar sağlandığı zaman fazlalaĢmaktadır.
Rekreasyon alanının ne gibi kaynakları barındırdığı ve bu kaynakların ne derecede
kullanılabildiği, kalite düzeyi ve rekreatif faaliyetlere katılan bireyleri ne derecede tatmin
ettiği baz alınarak planlama yapılmalıdır (Uzun ve Altunkasa, 1997).
Bireylerin fiziksel aktivitelere katılmalarını teĢvik edecek mekânların oluĢturulması
önem taĢımaktadır. Kentlerde fiziksel aktivitelere yönelik oluĢturulan mekanlara (park, bahçe
vb.) eriĢim, aynı zamanda halk sağlığına iliĢkin bilgilendirme için bir üs merkezi olarak
hizmet etmesini sağlamaktadır (Zhang ve ark., 2011).
Rekreasyon faaliyetleri için oluĢturulan park ve rekreasyon alanlarının; ulaĢım
kolaylığına ve yeĢil alana sahip olması, ıĢıklandırılmasının yeterli olması, alanların bakımlı
olması, güvenlik önlemlerinin alınması, bu alanlarda çeĢitli fiziksel aktivitelerin
yapılabileceği yer ve ekipmanların sağlanması, özellikle kadın katılımcılara yönelik özel
düzenlemelerin yapılması hususlarında, hizmet sağlayıcılarının gerekli çalıĢmaları yapması
ve önlemleri alması önem arz etmektedir.

Bu anlamda araĢtırmamızda Batman ilinde görev yapan kadın öğretmenlerin
rekreasyon faaliyetlerini değerlendirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Yapılacak bu
değerlendirme sonucunda rekreasyon faaliyetlerine katılımla ilgili kadın öğretmenlerin
görüĢlerinin neler olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
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1.1. Problemin Durumu
Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân
seçimi ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurların incelenmesi bu
araĢtırmanın problemini oluĢturmaktadır. Problemlere çözüm getirebilmek için aĢağıdaki
alt problemlere yanıt aranmıĢtır.
1.1.1. AraĢtırmanın Alt Problemi
1. Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân

seçimini engelleyen unsurlar nelerdir?
2. Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktiviteye

katılım sıklığını engelleyen unsurlar nelerdir?
3. Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin demografik özellikleri

ile fiziksel aktivite mekân seçimini ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen
unsurlar nelerdir?
4. Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân

seçimini ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlar ile yaĢ, branĢ, okul
türü ve kıdem değiĢkenine göre nasıl bir iliĢki bulunmaktadır.
1.2. AraĢtırmanın Amacı
Günümüz dünyasında teknolojinin geliĢmesi ile birlikte sosyal yaĢamın aynı bir o
kadar toplum içinde azaldığını dile getirebiliriz. Aslında bu sosyal yaĢamın bitiĢini
saptamak ek bir araĢtırma yapmaya gerek kalmaksızın gözlemlerimiz sonucu da bu
kanıya ulaĢabiliriz. Tabii tüm bu değiĢimlerin birey hayatında getirileri olduğu kadar bazı
ihtiyaçları da beraberinde getirmiĢtir. Çünkü modern teknoloji, birçok ağır iĢin pratik
Ģekilde yapılması, insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ve zamanını etkili Ģekilde
kullanmasına olanak tanırken serbest zamanın da artmasına neden olmuĢtur. Serbest
zaman artıĢına iliĢkin değiĢimlere insanların uyum göstermesi onların hayatlarını
kolaylaĢtırmada, yaĢam sürelerini uzatmada ve kendilerine daha fazla zaman ayırarak
hayattan zevk almalarını arttırmada önemli katkılar yapmıĢtır (Karaküçük, 2008).
Rekreasyon faaliyetleri içinde temeli fiziksel egzersize veya çeĢitli spor
branĢlarının rekreatif amaçlı uygulanmasına dayanan ve rekreasyon aktivitelerinin büyük
bir bölümünü oluĢturan türüne sportif rekreasyon denmektedir.
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Günümüzde genel olarak bakıldığında kadın bireylerin rekreasyonel spora katılım
düzeyinin düĢük olmasından dolayı, günlük yaĢantılarında çeĢitli arayıĢlar içine
girmektedirler. Rekreasyonel spora katılımın kadın öğretmenlerin yaĢamlarına olumlu bir
katkı sağlayabileceğini ortaya çıkarmak için planlanan bu çalıĢma, araĢtırmanın amacını
göstermektedir. Bu noktadan hareketle, çalıĢmanın amacı Batman ilinde görev yapan
kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını
engelleyen unsurların incelenmesidir.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Rekreasyon ve spora zaman ayıran kiĢiler, toplumsal hayatta kendi çevresini
olumlu yönde etkiledikleri ve çalıĢma ortamlarında daha rahatlamıĢ bir psikolojiyle
iĢlerini daha verimli yaptıkları yapılan çalıĢmalar sonucunda saptanmıĢtır.
Rekreasyona dair bilinç küçük yaĢlardan itibaren oluĢturulmalı ve ülkemizde bu
konuda ilerleme sağlanabilmesi için kurum ve kuruluĢlarda rekreasyona dair katılımın
desteklenmesi ve bireylerin bakıĢ açılarının olumlu yönde olması için çalıĢmalar
yapılmalıdır.
Dolayısı ile bireylerin herhangi bir rekreasyonel etkinlikte oluĢan bakıĢ açıları
düzeylerinin öncelikle ilgi düzeyine bağlı olduğunu akla getirmektedir. Konuyla ilgili
literatür incelendiğinde çalıĢanların rekreasyonel etkinliklere yönelik tutumları ve
rekreasyonel spora katılım düzeylerinin belirlendiği araĢtırmaların sayısının az olduğu
görülmektedir.
Kadın katılımcıların rekreasyonel aktivite ve etkinliklere katılım düzeyinin erkek
katılımcılara göre daha az olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenlerimiz toplumun sosyal
ve iktisadi geliĢiminde önemli rol üstlenmektedir. Toplum içerisindeki üstlendikleri rol
ve yükümlülükleri gereği çalıĢma saatleri dıĢında da yoğun bir yaĢam sürdürmektedir.
Serbest zamanlarında günlük hayatın sıkıntılarından kurtulmak için etkinliklere katılarak
rahatlamak

istemelerinin

yanı

sıra,

zihinlerinde

Ģekillendirdikleri

amaçlarını

gerçekleĢtirmek isterler.
Buna karĢılık özellikle toplumsal yapı içerisinde kadınlar birçok serbest zaman
etkinliğine rahatça katılma konusunda ciddi sorunlar yaĢamaktadırlar. Yapılan bu
araĢtırmada kadın öğretmenlerin genel olarak serbest zaman etkinliklerine katılımını
engelleyen sorunlarının neler olduğunu amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda; araĢtırmamız
Batman il merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerin rekreasyon fiziksel aktivite
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mekân seçimini engelleyen nedenler ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen
unsurların incelenmesi anlamında büyük önem arz etmektedir.
1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
- ÇalıĢma Batman il merkezinde resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde
görev yapan okullarda görev yapan kadın öğretmenlerle sınırlıdır.
- ÇalıĢma 2018-2019 Eğitim öğretim yılında görev yapan kadın öğretmenlerle
sınırlıdır.
1.5. AraĢtırmanın Varsayımları
AraĢtırma yapılırken aĢağıda yer alan varsayımlar bulunmaktadır:
- Anketi cevaplayan kadın öğretmenlerin anketleri içtenlikle yanıtladığı,
- Örneklem grubuna uygulanan anketin geçerli ve güvenilir olduğu.
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II.BÖLÜM
2. KAYNAK ARAġTIRMASI

2.1. Rekreasyon
Serbest zaman (leisure) kelimesinin kökeni incelendiğinde “licer” kelimesine
dayandığı ve Latinceden türediği görülmektedir. Bunun yanı sıra “müsaade etmek” ve
“izin vermek” anlamına da gelmektedir. Ayrıca serbest zaman, zorunlu olarak yapılması
gereken eylemlerin yer almadığı, istenilen Ģekilde değerlendirilen zaman olarak ifade
edilmektedir. Genel olarak özgür seçme hakkı ve özgürlük gibi ifadelerle
iliĢkilendirilmektedir (Birol, 2014).
Serbest zaman kavramı; “dıĢtan gelen zorlamalara bağlı kalmadan bireysel
kontrolün sağlandığı, bireylerin özgür iradeleriyle seçtikleri ve belirli kurallara bağlı
olmadan eğlenme, hoĢnutluk ve mutluluk duygusu uyandıran, herhangi bir ücretin
alınmadığı, tatmin edici deneyimlerin yaĢandığı, enerji ve güç harcayarak canlanmak,
yenilenmek bu sayede fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yeniden hazır hale gelmek için
ayrılan zaman aralığı” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Ardahan ve Lapa, 2011).
Ġnsanlar serbest zamanlarında bulundukları yerden ayrılarak dinlenme, eğlenme,
farklı insanlarla tanıĢma, sosyalleĢme, beden sağlığını geliĢtirme gibi çok çeĢitli
nedenlerle çeĢitli etkinlikler gerçekleĢtirmektedirler. Genel anlamda serbest zamanların
değerlendirilmesi

amacıyla

gerçekleĢtirilen

bu

faaliyetler

rekreasyon

olarak

tanımlanmaktadır (Albayrak, 2012).
Rekreasyon

kelimesinin

kökeni

incelendiğinde

ise

Latince

“recreatio”

kelimesinden geldiği görülmekte ve bu kelimenin anlamı ise yeniden yapılanma,
yenilenme anlamına gelmektedir. Türkçede yaygın olarak kullanılan karĢılığı ise serbest
zamanları değerlendirme olarak belirtilmiĢtir. Bu da özellikle toplumsal grupların ve
bireylerin serbest zamanlarında kendi istekleri ile gönüllü olarak yaptıkları eğlendirici ve
dinlendirici faaliyetler anlamını içermektedir (Kaba, 2009). GeçmiĢten günümüze
değerlendirildiğinde özellikle sanayileĢme insan haklarında yaĢanılan geliĢmeler ile
rekreasyon, insanların temel gereksinimleri arasında yer almaya baĢlamıĢtır. Özellikle
çağdaĢ bir gereksinim haline gelen rekreasyon; insanların serbest zamanlarında
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yapacakları kendileri için değerli olan faaliyet ve olanakların tümünü kapsayabilmektedir
(GümüĢ, 2016).
Bireyler gittikçe sıkıldıkları ve monotonlaĢan hayatlarında yapmaktan keyif aldığı
ve kendi öz benliklerine uygun olarak hareket etmek isterler. Bu anlamda rekreasyon
bireylerin kendileriyle aynı duygulara sahip bireylerle bir araya gelerek keyif içerisinde
sosyal kiĢilik kazanmasına yardımcı olmaktadır (Sevil, 2012).
Bireylerin rekreasyon faaliyetlerine katılması; yaratıcılığını açığa çıkarmasına ve
gizli kalan yeteneklerini keĢfetmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır (Karagün, 2008).
Bireylerin kendi özgür iradeleri ile yapacakları aktiviteler bu anlamda büyük etkiye
sahiptir. Çünkü birey zorunluluktan değil tamamen kendi isteğiyle hareket etmektedir.
Sağlık açısından ele alındığında ise rekrasyon aktiviteleri kiĢilerim yaĢam kalitesinin
artmasında olumlu ve iyi bir yaĢam sürmesine yardımcı olmaktadır. Rekreasyon
faaliyetlerine katılımın yararları ele alındığında birçok farklı konuyu da kendi içerisinde
barındırmaktadır. Özellikle iyi bir yaĢam kavramı düĢünüldüğünde serbest zaman ve
rekreasyon kavramları en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu iki
kavram; özellikle yaĢam kalitesine sevinç, aile, macera, eğlence, arkadaĢlar,
yardımseverlik, manevilik ve yaratıcılık olarak yansıdığı söylenebilmektedir (Sylvester,
2015).
2.2. Rekreasyonun Özellikleri
Rekreasyon kısaca kiĢilerin serbest zamanlarını değerlendirme aktiviteleri olarak
tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda gönüllülük esasına dayanan katılım ve bireylerin
doyuma ulaĢmasını sağlayan aktiviteler olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle aynı
ilgiye sahip bireylerin bir araya gelerek sosyalleĢmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayece
bireylerin sosyal iliĢkileri geliĢirken hoĢgörü ve sosyal uyumları da giderek artmaktadır
(Ramazanoğlu, Altungül ve Özer, 2004).
Bireylerin sosyal iliĢkilerinin düzenlenmesi ve geliĢmesinde rekreasyonel
faaliyetler büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca bireylerin fiziksel ve psikolojik doyuma
ulaĢmasına da katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetler insanlara sosyal aidiyet hissi vermenin
yanı sıra özgürlük, mutluluk ve keyif hissi de vermektedir. Ayrıca bireylerin
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yaratıcılıklarını geliĢtirerek kendini tanıma ve yenilenme fırsatı da sunmaktadır (AktaĢ,
2009).
Rekreasyona ait özellikler incelendiğinde aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür
(GümüĢ, 2016):
• Rekreasyon baĢkası için yapılmaz, bireyseldir.
• Rekreasyon faaliyetleri serbest zamanlarda yapılan aktivitelerdir.
• Rekreasyon kiĢilerin rutinlerini değiĢtirmede katkı sağlar.
• Rekreasyon faaliyetlerinde gönüllülük esastır.
• Rekreasyon faaliyetleri bireylere neĢe ve haz vermenin yanı sıra anlık tatmin
sağlar.
• Rekreasyonun anlamı ve seçilen faaliyetler bireylere göre değiĢiklik gösterebilir.
• Rekreasyon faaliyetleri bireyleri tembellikten uzaklaĢtırır.
• Rekreasyonel aktiviteler bireylerin ve toplumun yararına olmalıdır.
•Rekreasyon faaliyetleri toplum ve birey için sosyal açıdan uygun ve yapıcı
olmalıdır.
• Rekreasyon faaliyetleri bireylere özgürlük hissi kazandırır.
Rekreasyon farklı araĢtırmalarda farklı açılardan ele alınabilmektedir. Rekreasyon
farklı bir bakıĢ açısına göre ele alındığında ise aĢağıdaki gibi belirtilmektedir:
• Rekreasyon faaliyetlerine katılan bireyler gönüllülük esasına dayalı ve kendi
arzularıyla katılmaktadır,
• Rekreasyon iĢ niteliği taĢımayan ve serbest zamanda yapılan etkinliklerdir, aynı
zamanda kâr amacı taĢımamaktadır,
• Rekreasyon faaliyetleri toplumsal değerlerden uzak olmamalıdır,
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• Rekreasyon topluma ve kiĢiye önemli faydalar sağlamalıdır,
• Rekreasyon faaliyetleri katılımcıları neĢelendiren, mutlu eden ve zevk veren
Ģekilde olmalıdır,
Rekreasyon faaliyetleri bireyler için hayati öneme sahip olmaktadır (Koçyiğit ve
Yıldız, 2014).
2.3. Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Rekreasyon faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 grupta
sınıflandırılmıĢtır ve gruplar aĢağıda verilmiĢtir:
• Deniz ve Kum: Su kayağı, Dalgıçlık, Kanoculuk, Rüzgâr sörfü, Yüzme,
Yatçılık, Deniz motorları, Zıpkınla balıkçılık, Kürekçilik
• Dağcılık, KıĢ Sporları: Yelkenli kayak, Kuzey disiplinli kayak, Buz festivali,
Buz dansı, Dağcılık, Alp kayağı, Buz heykeltıraĢlığı, Kaya tırmanıĢları, Kar futbolu.
• Tabiat ve YeĢil Turizmi: Hayvan gözetleme ve izleme, Jeoloji, Hayvan
eğiticiliği, Gençlik kampları, Salcılık, Balıkçılık, Madencilik, Avcılık, Botanik, Arıcılık,
Çiftçilik, Nehir yolculuğu.
• Sosyal Hayat ĠliĢkileri: Okçuluk, Paten, Tenis, Briç, Müzik Festivalleri, Sağlık
çiftliği, ParaĢütçülük, Sıcak hava balonculuk, Bowling
• Kültür, Sanat ve EliĢleri: Heykelcilik, Fotoğrafçılık, Müzik Kuklacılık,
Mücevher yapma, Astronomi, Astroloji, Çiçek tanzimi, Antikacılık, Uçak modelciliği,
Makrame, Satranç., Modern dans, Video, Sinema, NakıĢ, El iĢleri (Ertüzün ve
FiĢekçioğlu, 2013).
Karaküçük (2008) incelediği araĢtırmada rekreasyonu dört grupta incelemiĢtir.
Bunlar; sektörel olarak, amaçlara göre, etkinlik Ģekli ve alanına göre, çeĢitli kriterlere
göredir. Rekreasyon sektörel olarak sınıflandırıldığında; gönüllü, iĢyeri, okul, terapi, özel,
ticari ve kamu Ģeklindedir. Rekreasyon amaçlara göre sınıflandırıldığında ise sanatsal,
turizm, sportif, toplumsal, kültürel ve dinlenme amaçlarına göre ayrılabilmektedir. Buna
karĢılık rekreasyon etkinlik Ģekline göre sınıflandırıldığında pasif ve aktif olmak üzere

10
sınıflandırılırken etkinlik alanına göre sınıflandırıldığında açık alanda ve kapalı alanda
yapılan aktiviteler Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Son olarak ise çeĢitli kriterlere göre
sınıflandırmak mümkündür. Bunlar; sosyal içerik, zamansal açıdan, katılımcı sayısı,
katılımcı yaĢı Ģeklinde ayrılabilmektedir.
Rekreasyon katılımcıların sayısına göre incelendiğinde bireysel ve grup
rekreasyonu Ģeklinde sınıflandırılabilmektedir. Kutlama yemeği, plaj voleybolu,
basketbol, voleybol, futbol gibi aktiviteler grup halinde gerçekleĢtirilen grup
rekreasyonudur. Bireylerin yalnızca kendilerinin gerçekleĢtirdikleri serbest zaman
etkinlikleri ise bireysel rekreasyondur. Günlük rekreasyon; rekreasyon zamansal açıdan
ele alındığında ise, bireylerin gün içerisinde yakın çevresinde ve kısa mesafede
gerçekleĢtirdiği serbest zaman aktiviteleridir. Rekreasyon yetiĢkin, genç, çocuk ve
üçüncü kuĢak rekreasyon Ģeklinde katılımcıların yaĢlarına göre sınıflandırılabilmektedir
(Kurar ve Baltacı, 2014).
2.4. Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımı Engelleyen Faktörler
Serbest zaman eğilimlerine iliĢkin yaklaĢımlarda genel olarak sosyal ve ekonomik
faktörlerin ön planda olduğu belirtilmektedir. Ekonomik faktör, aile ve devletin gelir
düzeyini ifade etmektedir. Bugün toplumlar, bireysel ve kolektif hakların ve fırsatların
yaygın biçimde merkezileĢtiği, serbest zaman değerlendirme fırsatlarının temel
gereksinimler içinde yer aldığı tüketici toplumları haline gelmiĢtir.
Son yıllarda bireyler, genel olarak ekonomik refah düzeylerini ve yaĢam
niteliklerini geliĢtirme konusu ile daha çok ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. Bunun yanı sıra,
tamamen bireysel tercihler doğrultusunda kullanılacak zaman ve parayı yönlendirme
düĢüncesi günümüzde bireye sınırsız serbest zaman değerlendirme deneyimleri sunabilen
büyük bir endüstri haline gelmiĢtir. Tüketici konumundaki bireyin serbest zaman
değerlendirme ile ilgili seçiminde sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra, sosyo-ekonomik
faktörlerin de etkisi oldukça önemlidir (Önal, 2007). Rekreasyon harcamaları ile
sosyoekonomik statü arasındaki iliĢki bilimsel araĢtırmalarda tartıĢılan bir konudur. Daha
genel olarak, rekreasyon faaliyetleri ile tüketicilerin çağdaĢ ekonomik yaĢamı arasında
mevcut bir bağıntıyı ortaya koyan çok sayıda mikro ekonomik bulgunun olduğu
belirtilmiĢtir.
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Özellikle araĢtırmacılar ekonomik parametrelerin tüketicilerin rekreasyon
faaliyetlerine olan talebi üzerindeki etkisini araĢtırmaya çalıĢmaktadırlar. Hem ekonomik
hem de demografik tüketici profilleri son yıllarda değiĢmiĢtir. Teknoloji, eğitim ve genel
yaĢam biçimindeki değiĢiklikler rekreasyon faaliyetlerinde de değiĢikliğe neden
olmuĢtur. Bu değiĢiklikler, bireysel gelirlerdeki artıĢ ile birlikte tüketicilerin rekreasyon
harcamalarını da değiĢtirmiĢtir (Kostakis, Papadaki ve Marketos, 2014).
Rekreasyonel hizmetler de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin sağlanması için
planlama, hizmet alanları (ayrıca toplanma alanları veya seyahatler) kavramı hizmet
düzeyi analizine dayanmaktadır. Hizmet alanı boyutları, hizmet faaliyetinin “menziline”
veya mesafe eĢiğine iliĢkindir. Bu kavram ise çoğu insanın hizmete eriĢmek amacıyla
seyahat etmeye istekli olduğu maksimum mesafe olarak tanımlanmaktadır (Spinney ve
Millward, 2013).
Diğer bir deyiĢle rekreasyon hizmetine ulaĢmak için kat edilmesi gereken
mesafenin hizmete katılımda önemli unsurlar arasında olduğu söylenebilir. Ġklim
değiĢikliği unsurunun, karlı kıĢ turizmi ve rekreasyon faaliyetlerini Avrupa'da giderek
etkilediği belirtilmektedir. Finlandiya gibi Avrupa'nın kuzey bölgesinde bile, karla kaplı
kıĢ turizminin ve açık hava rekreasyonun risk altında olduğu bilinmekte bunun nedeninin
ise kar örtüsü ve buzların azalması biçiminde olduğu açıklanmaktadır. Beraberinde kayak
için karla kaplı mevsimlerin süresinin kısalacağı tahmin edilmektedir.
Genel olarak, iklim değiĢikliğine açıklık tartıĢmaların hem doğal kaynaklar hem
de insanlar ve onların refahı ile ilgili olduğu savunulmaktadır. Bununla birlikte, iklim
değiĢikliği ile beraber sosyo-ekonomik ve siyasi durumlarda meydana gelen
değiĢikliklerin de bazı değerlendirmeleri karmaĢık ve zorlu hale getirebileceği ifade
edilmiĢtir (Landauer, Sievanen ve Neuvonen, 2015).
Demir (2001) yaptığı çalıĢmada rekreasyonel faaliyetlerin Türkiye‟deki milli
parklar üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıĢtır. 32 milli park yöneticisi ile yapılan
anket çalıĢması sonucunda Türkiye‟deki milli parkların turizm ve rekreasyonel
faaliyetlerden kaynaklanan problemlere sahip olduğu belirlenmiĢtir. Sürdürülebilir
geliĢme açısından halk-milli park yönetimi koordinasyonunun sağlanması, kapasitenin
belirlenmesi, milli parkların hukuki statülerinin analiz edilmesi önerilmiĢtir.
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Müderrisoğlu ve arkadaĢları (2005) yaptıkları çalıĢmada Abant Ġzzet Baysal
Üniversitesinin Düzce YerleĢkesinde öğrencilerin kırsal rekreasyon faaliyetlerine katılım
sıklıklarını

ve

bu

katılım

sıklıklarını

engelleyen

kısıtlayıcıları

belirlemeyi

amaçlamıĢlardır. Bahar döneminde 250 kiĢiye uygulanan anket sonucunda kısıtlayıcı
unsurların kiĢinin fizyolojik özellikleri, arkadaĢları, ekonomik durumu, kendine olan
güveni, alan yetersizliği, kiĢisel (içsel, ruhsal) nedenler ve zaman faktörleri olduğu
belirlenmiĢtir. Mersinli (2009) yaptığı çalıĢmada Türkiye‟de büyükĢehir belediyelerinin
rekreasyonel faaliyet yaklaĢımlarını belirlemek amacıyla yapılan çalıĢmada, rekreasyon
faaliyetlerinin düzenlenmesine iliĢkin tesis ve bütçe sorunlarının olmadığını ancak buna
rağmen ilgili kiĢilerin rekreasyon hakkında eğitimli kiĢiler olmadığını ve bu kiĢilerin
eğitim düzeylerinin lise ile sınırlı olduğunu göstermiĢtir.
Kurar ve Baltacı (2014) yaptıkları çalıĢmada Alanya‟da yaĢayan halkın
rekreasyonel faaliyetlerdeki tecrübelerini ve serbest zamanlarını değerlendirme
alıĢkanlıklarını belirlemeyi amaçlamıĢlar ve rekreasyonel faaliyetlerin genelinin piknikler
ve arkadaĢ ziyaretlerinden oluĢtuğu, kamusal rekreasyon alanlarından duyulan
memnuniyetin özel sektör rekreasyon alanlarına oranla daha fazla olduğu tespit
edilmiĢtir.
Düner (2016) yaptığı çalıĢma sonucunda, rekreasyon alanlarının genel
sorunlarının, ulaĢım imkânlarının yetersizliği, yoğun kullanım sonucu tahribat ve kirlilik
olduğu

belirlenmiĢtir.

Ġnsanların

rekreasyon

faaliyetlerini

yoğun

bir

Ģekilde

gerçekleĢtirdikleri hafta sonlarında belirli ücret karĢılığında belediyenin servis
bulundurması, temizlik konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve özellikle hafta sonları
rekreasyon alanlarında temizliğin sağlanması için görevlilerin bulundurulması gerektiği
önerilmiĢtir.
2.5. Türkiye’de Rekreasyona ĠliĢkin Genel Durum
“Serbest zamanların değerlendirilmesinde eğitim ve organizasyon faaliyetlerini
yürütecek nitelikli elemanların yetiĢtirilebilmesi amacı ile üniversitelerin beden eğitimi
ve spor bölümlerinde rekreasyon anabilim dalının açılacağı” Kalkınma Bakanlığı
tarafından hazırlanan Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)‟nda belirtilmiĢtir.
Aynı zamanda Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)‟nda ise “Serbest
zamanların değerlendirilmesinde eğitim ve organizasyon faaliyetlerini yürütecek insan
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gücünün yetiĢtirilmesi amacıyla üniversitelerde rekreasyon ana bilim dalı tesis edileceği”
belirtilmiĢtir. Bu beĢ yıllık kalkınma planlarına bakıldığında 1990‟lı yılların baĢlarında
Türkiye‟de

rekreasyon

eğitimine

yönelik

planlamaların

yapılmaya

baĢlandığı

görülmektedir (Sever ve Buzlu, 2015).
2006 ve 2015 yıllarında 15 yaĢ ve üzeri bireylerin ortalama faaliyet zamanları
Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yapılan araĢtırmalarda hesaplanmıĢtır. Elde edilen
sonuçlara göre her iki yıl içinde 8,5 saatle uyku eylemi birinci sırada yer almıĢtır. Buna
karĢılık her iki yılda da 0,25 ve 0,28 saat ile spor ve doğa sporları son sırada olduğu
görülmüĢtür. Aynı zamanda eğlence, sosyal yaĢam, hobiler ve oyunlar, gönüllü iĢler ve
toplantılar, eğitim ise 2006 yılında son sıralarda bulunmaktadır.
BaĢtuğ ve ark. (2017) yaptıkları araĢtırmada pasif rekreasyon faaliyetleri arasında
yer alan televizyon seyretme oranının diğer serbest zaman faaliyetlerine göre oldukça
yüksek olduğuna ulaĢmıĢlardır.
Zaman kullanımı ile ilgili Türkiye‟de yapılan araĢtırmalara göre; 15 yaĢ ve üzeri
bireylerin yılın tüm günleri dahil edildiğinde günde ortalama 8 saat 32 dakikalarını
uykuya ayırdıklarına ulaĢılmıĢtır. Buna karĢılık sadece 7 dakikalarını spor aktivitelerine
ayırdıklarına ulaĢılmıĢtır. Aynı zamanda çok az zaman ayrılan faaliyetler arasında spor,
oyunlar, hobiler, sosyal yaĢam ve eğlence olduğuna ulaĢmıĢlardır. Bu sonucun her iki
cinsiyet içinde geçerli olduğunu belirtilmektedir (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2007).
TÜĠK tarafından zaman kullanımına ait aktivitelere katılım üzerine araĢtırma
yapılmıĢtır. Bu sonuçlara göre %94 ile televizyon seyretme en yüksek katılıma sahiptir.
%71 ile akraba ziyareti ve %56 ile arkadaĢlara yapılan ziyaretler televizyon seyretmeyi
takip etmektedir. Bu katılım tercihlerini %36 ile radyo dinleme, %38 ile alıĢveriĢ
merkezlerinde zaman geçirme, %30 gazete ve dergi okuma, %26 ile sosyal medyada
zaman geçirmeyi tercih etme gelmektedir. Daha düĢük katılım tercihlerine bakıldığında
ise %24 ile el iĢleri, %19 kafelerde zaman geçirme, %11 bulmaca çözme, %9 sinemaya
film izlemeye gitme, %3 kütüphanede bulunma, %2 doğa yürüyüĢü yapma ve son olarak
%1,2 ile sportif faaliyetlerde seyirci olarak zaman geçirme bulunmaktadır.
Yapılan araĢtırmalarda Türkiye‟de yaĢayan yetiĢkin bireyler genel olarak pasif
rekreasyonel aktivitelere yönelmektedir. Bu aktiviteler %46 ile televizyon seyretme,
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%3,3 ile fiziksel egzersiz ve spor, %3,2 ile kitap, gazete, dergi okuma, %3 oyun, internet,
%0,7 ile müzik dinleme olarak belirtilmiĢtir (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2015; Karaküçük
ve ark. 2016). Buna karĢılık yetiĢkin kadınların rekreasyon aktiviteleri incelendiğinde ise
daha çok yürüyüĢ etkinliği olan aktif rekreasyon faaliyetini tercih ettikleri görülmektedir
(Hekim, 2015).
2.6. Rekreasyon Ġhtiyacı
Ġhtiyaç kavramının ele alınması rekreasyon ihtiyacının açıklanması için ele
alınması gerekmektedir. Ġhtiyaç kısaca açıklanırsa psikolojik veya biyolojik bir
gereksinim olarak açıklanabilmektedir. Bu eksiklik hissi, yoklu durumu ya da gereksinim
bireyleri amaca ulaĢabilmek için faaliyette bulunmaları için motivasyon kaynağı
olmaktadır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007). Ġhtiyaç kavramı genel ifade ile açıklanmak
istenirse eksiklik hissi ve bu eksiklik hissinin giderilebilmesi için duyulan arzu olarak
ifade edilebilir. Aynı zamanda sosyal yaĢamın ya da doğal nedenlerin gereksinimi
Ģeklinde de ifade edilmektedir (GüngörmüĢ, 2007).
Morgan ise ihtiyaç kavramını incelerken, insanların kendi içlerindeki fiziksel ya
da sonradan meydana gelen eksiklik veya yetersizlik olarak ifade etmektedir. Ayrıca güdü
ve dürtü ile eĢ anlamlı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Psikolojide ise ihtiyaç
kavramı insanların çevresiyle iliĢki kurması ve geliĢimi için gerekli olan eksiklikler
olarak ifade edilmektedir. Özellikle psikolojik gereksinimlerinin karĢılanabilmesi
fizyolojik gereksinimlerin karĢılanabilmesine bağlıdır. Ġnsanların ihtiyaçlarının çoğu
psikolojik ve fiziksel içeriğe sahiptir.
Her bireyin farklı ihtiyaçları vardır ve kendilerine özgüdür. Bu durum kiĢinin
güdülenmesine

sebep

olarak

meydana

getireceği

davranıĢları

oluĢturmaktadır

(Çelikkaleli ve Gündoğdu, 2005). Bireylerin gereksinimlerinin tamamının karĢılanması
ve mükemmellik düzeyinde karĢılanabilmesi nadirdir. Bu nedenle bireyler eksiklik hissini
yok edebilmek için farklı faaliyetlerde bulunur ve bu eksikliği gidermek ister.
2.7. Rekreasyon Teorileri
Rekreasyon teorilerinde serbest zaman ile ilgili kuramsal yaklaĢımlara yer
verilecektir. Yılmaz (2005) yaptığı araĢtırmada bu teorileri incelemiĢ ve aĢağıdaki Ģekilde
açıklamıĢtır. Bunlar;
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Ġlk oyun Teorisi: Oyunla rekreasyon kaynaklarda ve günlük hayatta değiĢmeli
olarak çok yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Kraus‟a göre (1984) oyun, rekreasyon
zevkli olarak tanımlanabilen bir formdur. Bu insanların kendileri için yaptıkları eğlenceli
anlık faaliyetleri de içermektedir.
Atık Enerji Teorisi: Atık enerji teorisine göre oyunun ilk motivasyonu fazla
enerjiyi harcama gereğidir. Üzerimizde ki birikmiĢ enerjiyi atamadığımızda huzursuzluk,
uykusuzluk, gerginlik yaratır. Fazla enerjiyi attığımızda gündelik hayatımızda yaptığımız
her iĢte verimimiz ve konsantrasyonumuz artmaktadır. Fazla enerji teorisi üzerine çoğu
kesim tarafından çeĢitli eleĢtirilerde vardır. Çocukların oyunları üzerinden yapılan bazı
araĢtırmaları destekler niteliktedir. Yoğun bir Ģekilde masa baĢı iĢten sonra insanlar
birikmiĢ enerjilerini atmak için değil de, enerji depolamak için faaliyetlere katılım
gösterirler. Bu yüzden atık enerji teorisi, rekreasyonun bazı türlerini açıklamakta yetersiz
kalmaktadır.
Bedel Teorisi (Weiskopf,1982): Teoriye göre insanlar, çalıĢma saatlerinde
karĢılayamadıkları ihtiyaçlarını gidermek içinde rekreasyon aktivitelerine katılabilirler.
Örnek verecek olursak bir kiĢinin rekabeti yüksek hırslı bir iĢ varsa bu kiĢi rahatlatıcı
aktiviteleri tercih eder. Eğer kiĢinin rekabeti olmayan bir iĢ ortamı varsa bu kiĢide daha
çok rekabete dayalı aktiviteleri tercih etmektedir.
Catharsis Teorisi (Ellis, 1973): Oyun, insanların bastırılmıĢ duygularını ortaya
çıkarmak için uygun ortamı sağlar. Eğer saldırganlık gibi olumsuz duygular bastırılırsa
bu duygular sonrasında büyüyüp zararlı bir Ģekilde ortaya çıkabilir. Ancak basketbol
oynamak veya futbol topuna vurmak bile insanların negatif duygularının olumlu bir Ģekle
gelmesi için yeterli olacaktır.
Genelleme Teorisi (Ellis, 1973): Bu teoride kiĢinin çalıĢma ortamı veya baĢka
bir yerde ödüllendirilmesinin genellemesiyle gerçekleĢebilir. Teoriye göre iĢ ortamında
rekabet ortamında olan bireyin yine rekabet ortamı olan rekreasyon aktivitelerine neden
katıldığı açıklanır. Bunun açıklaması stresli bir iĢ ortamında çalıĢan insan zorluklarla baĢa
çıkma yeteneği kazanır ve bunu uygulayabileceği ortam arar.
Ġçgüdü-Pratik Teorisi (KrauĢ, 1984): Teoriye göre, oyunun ilk motivasyonunun
insanların genetik özellikleri ile ilgilidir. Örneği kız çocuklarının oyuncak bebeklerle
oynamasıdır.
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Kendini Açıklama Teorisi (Weiskopf,1982): Teoride oyunun motivasyon
kaynağı oyun kendini açıklama ihtiyacındır. Her insanda farklı etkiler gösterebilir. Bir
insanın farklı noktalarında farklı etkiler yapabilir. Kendini açıklama teorisi bu
farklılıkların Ģu faktörlerden oluĢtuğunu söyler,
1. Fizyolojik yapı
2. Fizyolojik durum
3. Ruhsal durum
4. Fiziksel çevre
5. Sosyal Çevre
6. Öğrenilen alıĢkanlıklar
7. KiĢisel istekler ve arzular
Kısacası, kendini açıklama teorisi rekreasyon etkinlilerinde birçok faktörün
olduğunu tanımlar. Bununla beraber, bazı teoriler de insanların neden ve niçin rekreasyon
etkinliklere katılma ihtiyacı içinde olduğunu açıklamaktadır.
Öğrenme Teorisi (Miller, 1968): Teori birden fazla becerinin öğrenildiğini öne
sürmektedir. Teoriye göre çocuklar oyun oynamaya öğrenme istekleri için baĢlamaktadır.
Öğrenme teorisi büyüklerin yaptığı rekreasyon aktivitelerini açıklamak için kullanılabilir.
Amerikalıların çoğunluğunun yaptığı gazete okumak ve T.V. seyretmek onların bilgileri
ve öğrenme potansiyelleri ile temellendirilir.
Rahatlama Teorisi (KrauĢ, 1984): Kraus‟a göre oyunun ilk motivasyonu
rahatlamadır. Bu teorinin Ģu andaki topluma uygunluğu daha fazladır. Rekreatif
etkinlikler stresi azaltmak için etkili olabilir. Rahatlamak için fırsat yaratılabilir. Yüzen,
yürüyen, vb. insan için stresten kaynaklanan gerginlik azalmaktadır.
Rekreasyon Teorisi: Fazla enerji teorisinin tam zıttı olarak oyun için ilk
motivasyonun enerji depolamak veya yaratmak ihtiyacı olduğunu düĢünür. Örnek
verecek olursak saatlerce süren dersten sonra bir insanın enerjisi çok düĢük seviyelerde
olabilir, bu yüzden iĢten sonra eve gidip hemen çalıĢmaya baĢlamak pek yararlı
olamayacaktır. Hareketli rekreasyon aktiviteleri (bisiklete binmek, paten ile kaymak vb.)
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enerji depolamak veya yeniden yaratmak için yararlı olabilmekte ve çalıĢma için hız
vermektedir. Teori insanların fiziksel aktivitelere katılması için kullanılabilir. Gün
boyunca süren masa baĢı iĢten sonra yorgunluk çok normaldir. Ġnsanlar bu yorgun
durumdan sonra uyuyakalmak veya T.V. seyretmek gibi aktiviteleri tercih ederler. Böyle
faaliyetlerde enerji seviyelerini daha alt seviyelere düĢürür. Yorgunluktan sonra fiziksel
gerektiren bir rekreasyona baĢlamak zor gelse de aktiviteye baĢlamak yenilenmiĢ enerjiyi
üretmek için etkili olabilir, ancak insanlar, bu aktivitelerden sonra kendilerini çok yorgun
hissedebilirler. Bu nedenle rekreasyon teorisi de atik enerji teorisi gibi rekreasyonun bazı
türlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır (ÇalıĢkan, 2003).
2.7.1. Maslow'un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi
Genel olarak bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna
veya doğal ya da sosyal yaĢamdan doğmuĢ bir gerekliliğin ifadesine ihtiyaç denmektedir.
Ġnsan, bir Ģeyin eksikliğini duyduğu zaman tatmin olmak ister. Amaçlı eylemler ile
giderilmeye çalıĢılan ihtiyaçlar, her insan için aynı olmasına karĢın, çeĢitlilik ve Ģiddet
bakımından farklılıklar taĢımaktadır (Karaküçük, 1999).
Yoğunlukları farklılaĢan ve insandan insana farklılıklar gösteren ihtiyaçlar,
Maslow tarafından sınıflandırılmıĢtır. Maslow'un meĢhur "Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi” 1960'
ları baĢlarında geliĢtirilmiĢtir. Bu Ġhtiyaçlar, 1919' da Watson tarafından geliĢtirilen
"davranıĢsallığın basit mekanizması" yerine farklı seviyelerde fonksiyon gören Ġnsanları
temsil eder. (www.deepermind.comditip://www.dcepermind.com) ġekil 1‟deMaslow'un
Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi'ne yer verilmektedir.
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ġekil 1: Maslow Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi(http://www.deepermind,com)
1. Temel Fizyolojik Ġhtiyaçlar: Ġnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için

bazı temel ihtiyaçlarının karĢılanmasını beklemektedir. Bu ihtiyaçlar özellikle yaĢamın
devam ettirilmesinde büyük öneme sahip olan uyuma, yiyecek ve içecek gibi
gereksinimleri içermektedir. Bu ihtiyaçlar bireyin fizyolojik ihtiyaçları olarak
belirtilmektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007). Bu fizyolojik ihtiyaçlar giderildiğinde ise
diğer ihtiyaçlar zamanla ortaya çıkmaktadır. Temel fizyolojik ihtiyaçlar giderilmedikçe
farklı ihtiyaçlar ortaya çıkamaz
2. Güvenlik Ġhtiyacı: Güvenlik ihtiyacı kısaca kiĢilerin kendilerini güvende

hissetmesi için gereken ihtiyaçlar olarak ifade edilmektedir. KiĢilerin güvenlik ihtiyacı
hayatlarında büyük öneme sahip olmakta ve bu durum can ve mal tehdidi altında daha
önemli hale gelmektedir (Karaküçük, 2008).
3. Sosyal Ġhtiyaçlar: Bireyler toplumda kabul görmek ve diğer bireylerle birlikte

olarak ait olma hissi yaĢamak ister. Ġnsanların duyduğu bu ihtiyaç temel ihtiyaçlara
duyulan arzı kadar yüksek olabilmektedir. Özellikle yönetici ve liderler çalıĢanlarının
duyduğu bu ihtiyaç nedeniyle çeĢitli spor faaliyetleri, piknikler, sinema ve tiyatro
aktiviteleri, akĢam yemekleri gibi etkinlikler düzenlemektedir. Aynı zamanda
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faaliyetlerin kurulması ve geliĢtirilmesini sağlayarak katılımı teĢvik etmeye çalıĢırlar
(Karaküçük, 2008).
4. Sosyal Saygınlık: Özellikle toplumda ve gruplarda yer alan bireyler diğer

insanlara göre daha önemli hissedilmek ve daha fazla saygı görmek isterler. Bu duygular
aynı zamanda hak edilerek elde edilmiĢ olmalıdır. Bireyin saygınlık duyma ihtiyacının
karĢılanması kiĢinin kendine güveni, yeterli görme duygusu ve değerli hissetme
duygusunu artırmaktadır.
5. Kendini GerçekleĢtirme Ġhtiyacı: Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı; bireylerin

ulaĢabileceği tüm potansiyellerine ulaĢma ve yaĢamlarını en dolu Ģekilde sürdürme
ihtiyacı olarak açıklanmaktadır. Bu durum rekreasyonun amaçlarıyla benzer olduğunu
göstermektedir. Bunun anlamı rekreasyon faaliyetleri ile kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı
aynı duyguları içermektedir. Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı Maslow‟un ihtiyaçlar
hiyerarĢisinde en üst basamakta yer almaktadır. Bu durum rekreasyon uygulama
hedeflerini de en üst seviyeye taĢımaktadır.
Ġnsanların ihtiyaçları karĢılandıkça en üst seviyede yer alan kiĢinin kendini
gerçekleĢtirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle daha alt düzeylerde yer alan
ihtiyaçlar karĢılanmadıkça bu ihtiyaç ortaya çıkmamaktadır. KiĢinin bir iĢi tek baĢına
yapabilmesi, yaratıcılık seviyesinin yüksek olması, kendi potansiyelini keĢfedebilmesi
için kendini sürekli geliĢtirmeye çalıĢması örnek olarak verilebilmektedir (Karaküçük ve
Gürbüz, 2007).
2.8. Rekreasyona Duyulan Ġhtiyacın Nedenleri

Rekreasyon psikolojinin düzenlenmesinde önemli bir etkendir ve özellikle 21.
Yüzyılda yaĢayan bireylerin sıkıntılarının gevĢemesinde büyük bir etkiye sahiptir. bu
durum rekreasyonu geçerli ve gerekli bir duruma getirmektedir. Rekreasyon
etkinliklerinin yararları rekreasyonu gerekli hale getirmektedir.
Bireysel yönden ele alındığında; yaratıcı düĢünce, kiĢinin memnun olması, sosyal
çevre edinilmesi, psikolojik yarar, fiziksel esenliğin sağlanması, iĢ gücüne olumlu etki,
elveriĢli çalıĢma gibi konular rekreasyonun sebepleri arasında yer almaktadır. Toplumsal
açıdan ise yaratıcı bir topluluk oluĢturmak, birlik ve beraberliğin sağlanması olarak
sıralanabilir (Karaküçük, 2008).
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Ġnsanların hayatında önemli etki yaratan birden fazla faktör olduğu bilinmektedir.
Ayrıca insanların mevcut gereksinimleri de zamanla değiĢmektedir. Bu amaçla
araĢtırmacılar rekreasyona duyulan ihtiyaçları incelemiĢ ve ihtiyaca sebep olan nedenleri
bazı alt baĢlıklarda açıklamıĢlardır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007). Fiziksel, sosyal,
psikolojik, kiĢisel beceri ve yeteneklerin geliĢtirilmesi, duygusal ve toplumsal yönden
olmak üzere 6 alt baĢlık Ģeklinde sınıflandırılmaktadır.
2.8.1. Fiziksel Yönden
Hareket etme ihtiyacı fiziksel aktivitelerin dayanağını oluĢturmaktadır. Özellikle
sistemli yapılan egzersizler akciğer ve kalbe yararlı olmanın yanı sıra kas ve kemik
geliĢimine de önemli katkı sağlamaktadır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Stresten uzak kalmanın en iyi yollarından biri serbest zamanlarda yapılan fiziksel
etkinlikler ve egzersizdir. Bu fiziksel aktiviteler stresi de azaltarak kalp ve damar
hastalıklarının azalmasında büyük bir öneme sahiptir ve yapılan araĢtırmalar bu durumu
desteklemektedir. Ayrıca fiziksel aktiviteler kalp krizi riskinin azalması ve daha sağlıklı
olmada büyük fayda sağlamaktadır (GüngörmüĢ, 2007).
Fiziksel aktiviteler aynı zamanda bel kemiği ve omurilik yaralanmalarında da
hayatta kalma oranını yükseltmektedir. Aynı zamanda yapılan fiziksel aktivitelerin ikincil
komplikasyonları da azalttığı bilinmektedir. bu komplikasyonlar; yatak yarası, ameliyat
yaralarından kurtulma, esneklik kaybı, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar olarak
belirtilebilir. Çoğu zaman ikincil komplikasyonlar temel durumlardan daha fazla
kısıtlayıcı hal alabilmektedir. Bu da rekreasyon faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Ġnsanların özellikle vücutlarının sağlıklı olabilmesi için egzersiz yapması
gerekmektedir. Ayrıca yaĢlıların zinde kalabilmeleri, çocuk ve gençlerinde psikolojik ve
fiziksel açıdan geliĢebilmesi için bu fiziksel etkinlikler büyük önem taĢımaktadır. Benzer
Ģekilde kiĢinin kendini tanıması, yapabileceklerinin ve yeteneklerinin farkına varabilmesi
içinde fiziksel aktivite yapılması gerekmektedir. En önemlisi ise sağlıklı olmak için
serbest zamanların düzenli bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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2.8.2. Sosyal Yönden
Ġki ya da daha fazla kiĢinin cevaplarını karĢılık olarak mübadele yapmasına sosyal
davranıĢ denmektedir. Ortaya çıkan bu etkileĢim özellikle serbest zamanlarda meydana
gelmekte ve sosyal bir olayı oluĢturmaktadır. Bu nedenle sosyal yeteneklerin geliĢmesi
ve karĢılıklı etkileĢimin sağlanmasında serbest zaman büyük önem taĢımaktadır. Sosyal
desteğin inĢa edilmesine ve sosyal ağların oluĢturulmasına da yardım etmektedir. Serbest
zamanda elde edilen tecrübeler ile bireyler aralarındaki iliĢkileri, bağlantıları
güçlendirebilmektedir. KiĢilerin baĢkaları tarafından umursandıklarını hissettikleri seviye
genelde serbest zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bireylerin yaĢam kalitesi,
sağlığı ve iyiliği için sosyal destek ağları hayati bir öneme sahiptir. Serbest zaman ise
sosyal iliĢkilerin geliĢmesi, devamlılığı ve artırılmasında önemli bir etkiye sahiptir
(Stumbo ve Peterson, 2004).
Rekreasyon faaliyetleri bireylerin ilgi duyduğu ve vakit geçirmekten memnun
olduğu aktiviteleri içerir. Bu da aynı Ģekilde düĢünen bireylerin bir araya gelmesine
yardımcı olmaktadır. Bu sayede aynı ilgi alanına sahip bireyler bir araya gelerek tanıĢmıĢ
olurlar. Örnek olarak masa tenisi, basketbol gibi sporlarla uğraĢmak iyi iliĢkiler
kurulmasında ve sosyal statünün geliĢmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu açıklamalar
doğrultusunda rekreasyon faaliyetlerinin bireylerin sosyalleĢmesinde büyük bir öneme
sahip olduğunu söylemek mümkündür (Karaküçük ve Gürbüz, 2007). SosyalleĢme
ihtiyacının insan hayatındaki yeri düĢünüldüğünde bu faaliyetlerin ne kadar gerekli
olduğu söylenebilmektedir.
2.8.3. Psikolojik Yönden
Serbest zaman aktiviteleri insanların çalıĢma hayatının yarattığı baskı, standartlık,
yoğunluk ve etkinin giderilmesinde ve bireyin sosyal hayatını düzenlemede büyük bir
öneme sahiptir. Günümüzde bulunan otomasyon ve ileri düzey teknolojiler üretim artıĢını
sağlamakta ve sermaye birikiminin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum bireylerin
yeterli üretimi daha kısa süre çalıĢarak elde etmesini sağlamaktadır. Buna karĢılık geliĢen
teknoloji ile artan aĢırı ses, yabancılaĢma, asosyalleĢme ve çevre kirliliği sonucunda
bireyler daha fazla yıpranmakta ve yorgunluk düzeyleri de artmaktadır. Bu durum
bireylerin stres ve sıkıntıdan uzak olması için rekreasyon faaliyetlerine olan ihtiyacın
önemini ortaya koymaktadır.
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Duygusal ve psikolojik huzurun sağlanması için gereken ortamın ve tecrübelerin
sağlanmasında rekreasyon büyük önem taĢımaktadır. Rekreasyon ile kiĢiler kavrama
yeteneklerini geliĢtirmekte ve kendilerini tanıma imkânı sağlamada yardımcı olmaktadır.
Aynı zamanda endiĢe ve stres duygularının azaltılmasında da yardımcı olmaktadır.
Rekreasyon faaliyetler çoğu zaman bireyleri fiziksel ve sosyal açıdan fayda
sağladığı kadar psikolojik açıdan da fayda sağlamaktadır. Rekreasyon faaliyetleri kiĢinin
psikolojik açıdan daha iyi olabilmesinde büyük yarar sağlamaktadır. Bu yararları
aĢağıdaki Ģekilde sıralamak mümkündür (Stumbo ve Peterson, 2004).
• Stresin önlenmesi, yönetilmesi ve baĢa çıkma yöntemlerinin geliĢtirilmesi,
• Psikolojik esenliğin, yaĢam memnuniyetinin ve yaĢam kalitesinin artırılması,
• Depresyon ve endiĢe hissinin azaltılmasını sağlamakta,
• Ġçsel motivasyon, kontrol ve özgürlük için geliĢmiĢ imkanlar,
• Sorumluluk alma, seçim yapma ve geliĢmiĢ planlama olanakları,
• Olumsuz olaylardan daha az etkilenme ve daha kolay uyum sağlama
yeteneklerinin geliĢmesi,
• Kendini geliĢtirme, betimleme, keĢfetme ve tanıma olanakları sağlaması.
2.8.4. KiĢisel Beceri ve Yeteneklerin GeliĢtirilmesi Yönünden
Denemek ya da tecrübe etmek kiĢilerin ne tür becerilerinin olduğunu ve
kendilerini keĢfetmelerinin en kolay yoludur. Farklı bir ifadeyle kiĢinin bu durumlarda
deneyim elde edebilmesi sevdiği ve istediği iĢi yapmasıyla mümkündür. Rekreasyon
sosyal yapıcılığı sayesinde günümüzün vazgeçilmez gerekliliği halini almıĢtır. Aynı
zamanda kiĢisel geliĢim konusunda en önemli etken olduğu bilinmektedir.
Rekreaktif faaliyet yapan bireyler yaptıkları faaliyetleri devamlı çalıĢarak,
yetenekli ve becerikli diğer bireylerle sosyal ve kültürel iliĢkiler kurarak yapmaktadır
(GüngörmüĢ, 2007). Bu durum yapılan rekreaktif faaliyetlerin kiĢisel beceri ve
yeteneklerin geliĢtirilmesine katkı sağlamaktadır.
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2.8.5. Duygusal Yönden
Serbest zaman faaliyetlerine katılım incelendiğinde bireyleri motive eden etkenler
olduğuna ulaĢılmıĢtır. Bunlar; kültürel, sosyolojik, duygusal ve psikolojik etkenlerdir.
Bireylerin çoğu zaman rekreasyon faaliyetlerine katılımında duygusal nedenler yer
almaktadır. Bunun yanı sıra bireylerin tatmin olması bu ihtiyaçların karĢılanmasıyla
ölçülebilmektedir. Bu ihtiyaçların karĢılanması ise çoğu zaman eğlenerek ve rahatlayarak
rekreaktif faaliyetler aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
2.8.6. Toplumsal Yönden
Rekreasyon faaliyetleri bireylerin birbirilerini tanıyarak toplumsal açıdan
arkadaĢlık kurmalarına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda farlı konumlardaki bireylerin
etkileĢim içerisinde olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu durum toplumsal yönden daha
kaliteli bir toplum oluĢumuna ve yasalar doğrultusunda daha iyi bir yaĢam sürmelerini
sağlamaktadır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Rekreasyon faaliyetleri sportif, sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılarak
bireylerin hoĢuna giden aktiviteleri yapmasına ve kendine olan özgüvenini artırmasına
yardımcı olmaktadır. Bu sayede kiĢi farklı bireylerle etkileĢim içerisinde olarak sosyal bir
kazanım sağlamanın yanı sıra günlük hayatta karĢılaĢtığı sıkıntılardan da uzak kalmasını
sağlamaktadır (KılbaĢ, 2001).
2.9. Rekreasyonel Etkinliklere Katılımı Destekleyen Unsurlar

Ġnsanlar rekreasyonel etkinlikler için geçmiĢe oranla günümüzde daha çok zaman
bulmaktadır. Bu durumun nedeninde ise çalıĢma zamanlarının azalması, daha genç yaĢta
emeklilik, evde artan otomasyon ve tatil haklarında artıĢ gibi birçok etken belirtilebilir.
Rekreaktif talebi engelleyen etkenler üzerine Gibson ve Wood araĢtırma yapmıĢtır.
Bunun sonucunda ise etkenleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırarak açıklamıĢlardır.
• Daha çok kullanılabilir gelir: Serbest zamana ait harcamaların günümüzde
daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Bunun nedenleri ise geçmiĢe göre daha küçük aile
yapısı, çalıĢan aile ferdi sayısının artması, genç evlenmeleri, geliĢen para yönetimi ve
mali danıĢma olarak belirtilebilir.
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• GeliĢmiĢ mobilite: Otomobil sahipliğindeki artıĢ bireylerin rekreasyonel
etkinliklere katılımını kolaylaĢtırmaktadır. BaĢka bir konu ise ailelerdeki otomobil
sahipliği sayısının 2‟ye çıkması, altyapıda yaĢanan geliĢmeler, daha ucuz ve hızlı
yolculuk yapma imkânı olarak ifade edilebilir.
• DeğiĢen ihtiyaçlar ve beklentiler: Günümüzde toplumumuz serbest zamanın
yaĢamın önemli bir parçası olduğunu görmektedir. Toplumda oluĢan diğer değiĢimlerle
birleĢtirildiğinde kiĢisel zindelik ve sağlığa daha fazla ilgili duyulmakta ve daha fazla
yenilik arzusunda artıĢ oluĢmaktadır.
• Provizyon (Tedarik): Sadece gerekli imkanların olmasıyla rekreasyon
faaliyetlerine katılım mümkündür. Sağlık kulüpleri, dry-ski alanları, ileri teknolojiye
sahip bowling alanları geliĢen yenilikler sonucunda oluĢan aktivitelerdir.
• Nüfus değiĢiklikleri: Tıpta yaĢanan geliĢme ve ilerlemeler sonucunda insanların
yaĢamları giderek artmaktadır. Bu da yaĢlı insanların giderek artarak daha iyi mali
planlama, sağlık bilinci ve artan olanakların olduğu toplulukların oluĢmasını
sağlamaktadır. OluĢan bu nüfusta en büyük harcama gücüne sahip topluluktur.
• Serbest zaman ve rekreasyon endüstrisinin yapısı: Rekreasyon ve serbest
zaman büyük bir endüstrinin ayrılamaz ve değiĢmez bir yapısı bulunmaktadır ve bu
endüstri kamu, özel ve gönüllü sektör olmak üzere 3 tip sağlayıcıya ayrılmaktadır (Gibson
ve Wood, 2000).
Kamu sektörü; fonların yerel veya merkezi devlet tarafından sağlanmasını
kapsamaktadır. Örneğin Ġngiltere‟de rekreasyon ve serbest zamandan sorumlu olan
bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlık turizm, tarihi binalar, kütüphaneler, müzeler,
galeriler, basın, radyo yayıncılığı, sanat ile ilgili devlet politikalarını yönlendirmektedir.
Politika yapan ve fon sağlayan kurumlar rekreasyon ve serbest zaman endüstrisinde
önemli rol oynamaktadır. Benzer Ģekilde yerel hükümetler de destek sağlama anlamında
görevler üstlenmektedir.
Yerel otoriteler yasal zorunluluk altında olmamasına rağmen rekreasyon hizmeti
sağlamaktadır. Tipik otoriteler açık hava aktivite merkezi, müzeler, bahçeler, parklar,
yüzme havuzları gibi serbest zaman merkezlerinin çoğunu sağlamaktadır. Kamu
sektöründe kâr amacı olmayan hizmet sağlama yaklaĢımına olmasına karĢılık özel
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sektörde ise yüksek kart elde etme yaklaĢımında yatırım yapma eğilimi bulunmaktadır.
Özel sektörde rekreasyon ve serbest zaman organizasyonlarından beklenen kar elde
edilmezse bu sektörde çalıĢmaktan vazgeçerler (Gibson ve Wood, 2000).
Hem özel hem kamu sektöründe rekreasyon faaliyetlerine yönlendiren sebepleri
araĢtıran birçok araĢtırma vardır. Özellikle son dönemlerde bireylerin rekreasyon
faaliyetlerini katılma isteklerini artıran etkenlerin belirlenebilmesi için ölçek geliĢtirme
araĢtırmaları yapılmaktadır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda rekreasyon faaliyetlerine
katılmalarını engelleyen temel faktörler belirlenmiĢtir. Bu faktörler aĢağıdaki Ģekilde
sıralanabilir (GüngörmüĢ, 2007);
• Beceri GeliĢimi Eğlence
• Vücut ve DıĢ Görünüm
• Sağlık
• Rekabet
• SosyalleĢme
• Diğerlerinin Beklentileri.
2.10. Rekreasyonel Etkinliklere Katılımı Engelleyen Unsurlar

Fiziki ve sosyal Ģartların değiĢmesi ve bozulması insan sağlığını önemli derecede
olumsuz yönde etkilemeye baĢlamıĢtır. Bu durum insanların mutlu olmasını zorlaĢtırdığı
gibi stres düzeylerinin de artmasına sebep olmaktadır. YaĢanılan değiĢimler sonucunda
da insanlar rekreasyonel faaliyetlere yönelerek mutluluk ve huzur bulmayı amaçlamıĢtır.
Rekreasyon faaliyetlerinin insanların psikolojik ve fiziksel durumlarını olumlu yönde
etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle insanların böylesine yararlı faaliyetlere katılmalarını
engelleyen faktörler ya da katılmama nedenleri araĢtırma konusu olmaya baĢlanmıĢtır.
Alexandris ve Carroll yaptıkları araĢtırmalarda rekreasyonel faaliyetlere katılımın
engelleri ve neden katılmadıkları gösteren farklı nedenler olduğunu ulaĢmıĢtır. Bu
engelleri belirlemeyi amaçlayan farklı teori ve modeller geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır
(Crawford ve Godbey, 1991). Godbey ve Crawford‟ın serbest zaman faaliyetlerine
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gösterilen ilgi ve etkileĢimin bireysel, bireylerarası ve yapısal faktörlerce engellenme
olmak üzere 3 madde Ģeklinde genellemiĢlerdir.
Bireysel etkenler özellikle bireylerin tutumu ve psikolojik durumudur. Bireylerin
kendi yeteneklerinin farkında olması, faaliyet verimlerinin azalması ve kasti tutumları
rekreasyon faaliyetlerini etkileyebilmektedir.
Bireylerarası etkenler ise bireyler arasında oluĢan etkileĢim ve iletiĢim sonucunda
meydana gelmektedir. Bu doğrultuda katılım için bulunan eĢ veya dostlar maddi anlamda
kazan sağlanması gibi etkenler örnek olarak gösterilebilir. Diğer faktör ise yapısal
engellerdir ve katılım ile serbest zaman arasındaki etkileĢimi belirtmektedir.
2.2. Zaman Kavramı
2.2.1. Zaman
Zaman soyut bir kavramdır. Daha detaylı olarak ifade edilmek istenirse nesnelerin
uzaydaki hareketleri ile ölçülebilen, ödünç veya satın alınamayan, sadece kullanılabilen,
kayıp edilmesinin mümkün olduğu ve tekrarının mümkün olmadığı, özellikle de geri
getirilemeyen bir kavram olduğu söylenebilmektedir (Eren, 1993).
2.2.2. Kullanımına Göre Zamanın ÇeĢitleri
Kullanıma göre zaman çeĢitleri; temel ihtiyaçlar için ayrılan zaman, çalıĢma
zamanı ve serbest zaman olarak sınıflandırılarak açıklanabilmektedir.
2.2.2.1. Temel Ġhtiyaçlar Ġçin Ayrılan Zaman

Temel ihtiyaçlar için ayrılan zaman kısaca bireyin yaĢamını sürdürebilmesi için
gereken zorunlu ihtiyaçlarının karĢılandığı zaman olarak ifade edilmektedir. Bu ihtiyaçlar
yaĢamın devamının sağlanması için gereklidir ve temizlenme, yeme içme, giyinme, vücut
bakımı ve uyku gibi etkinliklerden ulaĢmaktadır. Bu zorunlu ihtiyaçlar her birey için
farklı zaman dilimlerine karĢılık gelebilmektedir (BinarbaĢı, 2006).
2.2.2.2.ÇalıĢma Zamanı
Bireylerin yaĢamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için
yaptıkları etkinliklere ayırdıkları zaman çalıĢma zamanını oluĢturmaktadır. ÇalıĢma ve
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çalıĢmaya bağlı bütün eylemleri içermektedir. Öğrenimle geçen zaman ya da görevler için
ayrılan zaman bu zaman dilimi içerisinde yer almaktadır (BinarbaĢı, 2006).
2.2.2.3.Serbest Zaman
ÖzgürleĢme anlamına gelen serbest zaman ayrıca zorlayıcı seçeneklerden
kurtulma anlamına da gelmektedir. Bireylerin kendi tercih ve iradelerini içeren serbest
olma halidir. Aynı zamanda denetimden özgürleĢmeye kadar birçok anlamı içinde
barındırmaktadır. Spontane geliĢmeler, kaçıĢ, rahatlık, tercih ve seçme kavramlarıyla da
iliĢki içerisindedir. ÇalıĢma hayatının zorlayıcı yapısından uzaklaĢarak kendini
rahatlatma, ferahlatma ve gevĢetme durumlarını ifade etmektedir (Hibbins, 1996). ĠĢ
yaĢamının baskısı ve stresinden de uzaklaĢmaya yardımcı olmaktadır.
2.2.3. Zamanın Kullanımı
Zamanı etkili ve verimli kullanarak iyi değerlendirmek eğitim gerektirmektedir.
Bireylerin fizyolojik, biyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra dinlenmesine ve eğlenmesine
ayırdığı zaman ile iĢ hayatı arasında denge kurabilmesiyle de iliĢkilidir. Bireylerin
hayatlarında baĢarılı olabilmeleri zamanın doğru kullanımıyla olmaktadır. Bu bilgi ve
alıĢkanlıklar hayatın her saniyesini verimli bir Ģekilde kullanmayı sağlayarak, bireyin
baĢarısında birinci derecede rol oynayacaktır (Canan, 1997).
2.2.4. Serbest Zaman
Serbest zaman doğru bir Ģekilde değerlendirildiğinde insanların özgürlüğünü,
sorumluluklarını,

yeteneklerini,

heveslerini

ve

zevklerini

yaĢamasına

olanak

sağlamaktadır. Ülkemizde serbest zamanların değerlendirilmesi için herhangi bir eğitim
olmadığından dolayı farklı yaĢ grupları çoğu zaman serbest zamanlarını yararsız ve
edilgen bir Ģekilde değerlendirmektedir. Bu durum geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler
için önemli bir sorun haline gelmektedir. Ülkemizde de bulunan eğitim sistemimizdeki
bu eksiklik tüm yaĢ grupları için ciddi bir sorun olmaktadır (Tezcan, 1994).
2.2.4.1. Serbest Zaman ve Serbest Zamanı Değerlendirme Kavramları

Serbest zaman kavramı geliĢen endüstrileĢme ve sanayileĢme sonucunda ortaya
çıkmıĢtır. YaĢanan bu geliĢmelerle özellikle çalıĢma zamanının belirlenmesi, mesai
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saatleri dıĢında geçirilen serbest zamanın insanlar için evrensel bir hale gelmesine neden
olmuĢtur. Serbest zaman özellikle yeme içme uyuma gibi temel ihtiyaçlar ve çalıĢma
saatleri dıĢında kalan zaman dilimini ifade etmektedir (Nurettin, 1973).
2.2.4.2. Serbest Zamanı Değerlendirme

Serbest zamanın değerlendirilmesinin bilinçli olarak sağlanması ve onarıcı
özelliğinin ön planda tutulması birey ve toplum için birçok yarar sağlamaktadır. Bu
denenle bu zaman dilimi öylesine vakit geçirmek için kullanılmamalıdır. Serbest zamanı
değerlendirirken yapılan faaliyetler kiĢisel veya topluluk için olsun yapıcı, geliĢtirici
olmalı, zamanı geliĢi güzel geçirme değil, gerektirdiği gibi harcama olarak
anlamlandırılmalıdır (Nurettin, 1973). Serbest zamanın Ģekli, süre ve ihtiyaç duyulan
giderilme Ģekli ülkenin iklim, coğrafi konum ve kültürüne göre farklılıklar gösterir
(Zorlu, 1973).
Serbest zamanı sıradan ve sistemli serbest zaman olarak sınıflandırmak
mümkündür (Arslan, 2011).
2.2.4.3. Sıradan Serbest Zaman Faaliyetleri

Serbest zaman faaliyetleri içerisinde özellikle eğitim gerektirmeyen veya çok az
eğitim gerektiren faaliyetler bireylerin oldukça fazla tatmin olmasını sağlamaktadır. Zevk
alma ve eğlenme amacı olan ve kiĢisel tatminin sağlandığı faaliyetler sıradan serbest
zaman faaliyetleri olarak ifade edilmektedir. Bu faaliyetler kariyer oluĢturmaz ve
hissedilen haz da kısa zamanlıdır. Aynı zamanda bu etkinlikler piknik yapma, açık hava
gösterisi izleme, parkta gezinme gibi farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak duygusal
uyarılar, sohbet, aktif eğlence, pasif eğlence, dinlenme, oyun gibi aktiviteler sıradan
serbest zaman faaliyetleri olarak çeĢitlendirilebilir (Arslan, 2011).
2.2.4.4. Sistemli Serbest Zaman Faaliyetleri

Sistemli serbest zaman faaliyetleri kısaca faaliyetlere katılan bireylerin ilginç ve
önemli buldukları etkinlikleri sistemli olarak takip etmesi olarak ifade edilebilmektedir.
Bu durum genel olarak ekonomik arzuların dikkate alınmadığı ve sosyal ve kiĢisel ödüller
sunan bir toplumda gerçekleĢmektedir. Bu faaliyetlere katılan bireyler etkinliklerden bilgi
ve tecrübe sahibi olacakları gibi özel yeteneklerine ve çalıĢma dıĢı kariyerlere de
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yönelmektedir. Bunların yanı sıra etkinliklerden yoğun bir haz alacaklardır. Bazı
faaliyetlerde katılımın artıran çabalarla katılımcı sayısı yavaĢça artar. Bunu ise özel
yetenek ve bilginin baĢlaması, geliĢimi, kurulması, sürdürülmesi ve azalması aĢamaları
takip etmektedir (Arslan, 2011).
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III .BÖLÜM
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmada var olan durumu sorgulayan betimsel araĢtırma yöntemlerinden
tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Tarama modelleri geçmiĢte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu Ģekli ile betimlemeyi amaç edinen araĢtırmalar için uygun bir
modeldir (Karasar, 1996).
AraĢtırmanın amaçlarını gerçekleĢtirmek için, öncelikli ilgili literatür taranarak
kuramsal temelleri oluĢturulmuĢtur. Verilerin toplanması amacıyla da anket tekniğinden
faydalanılmıĢtır.
ÇalıĢmamız nicel bir çalıĢmadır. Nicel araĢtırma kısaca nesnel ve genellenebilir
bilgilere ulaĢmak amacıyla genellenebilir ve nesnel bilgilere ulaĢmayı amaçlayan
çalıĢmalar olarak tanımlanabilir. Nicel araĢtırma yöntemlerinde olgular, çevrelerindeki
süreç ve etkenlerden soyutlanarak nesnelleĢtirilir. Bunun sonucunda ise ölçülebilen ve
gözlemlenebilen özellikler elde edilir. Bu sayede doğru ölçümler ve dikkatli
sayısallaĢtırmalar ile gerçeğin tanımlanabileceği ve anlaĢılabileceği varsayılır (Erdoğan,
2003).
3.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini, Batman il merkezinde resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve
liselerde olmak üzere toplam 2800 kadın öğretmenden oluĢturmaktadır. AraĢtırma
örneklemini evrenden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 423 kadın öğretmen
oluĢturmaktadır.
AraĢtırma örneklem grubuna anketler 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde araĢtırmacı tarafından dağıtılmıĢ ve aynı yöntemle toplanmıĢtır.
3.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada GümüĢ ve Özgül (2017) tarafından geliĢtirilen Fiziksel Aktivite
Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurları belirleyen
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ölçekler kullanılmıĢ olup, veriler bu Ģekilde toplanmıĢtır. Demografik bilgiler ise
araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi formu ile toplanmıĢtır.
3.3.1. Fiziksel Aktivite Mekânı Seçimi Ölçeği
Ġkinci bölümde kullanılan ölçeğin geliĢtirilmesi, geçerlilik ve güvenilirliği GümüĢ
ve Özgül (2017) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Fiziksel aktivite mekânı seçimine ait
ölçek 24 sorudan oluĢmaktadır. Ayrıca imkânlar, personel ve ulaĢım, spor yapmayı
kolaylaĢtırıcı etmenler olmak üzere 3 alt boyuttan oluĢmakta ve 5‟li likert ölçek
kullanılmıĢtır (1: Hiç Önemli Değil, 2: Önemsiz, 3: Fark etmez, 4: Önemli, 5: Çok
Önemli). GümüĢ ve Özgül (2017) ölçeği geliĢtirirken alanyazında bulunan farklı
araĢtırmalardan (Wilcox, Castro, King, Housemann ve Brownson, 2000; Pelletier Fortier,
Vallerand, Briere, Tuson ve Blais, 1995; Öcal, 2012; Stanis, Schneider, Chavez ve
Shinew, 2009; Uzun ve Müderrisoğlu, 2010; Tütüncü, Aydın, Küçükusta, Avcı ve TaĢ,
2011; Ağıl önü ve Mengütay, 2009) yararlanmıĢlardır. Ayrıca ölçeği geliĢtirirken uzman
önerileri doğrultusunda kendileri tarafından geliĢtirilen 10 maddeye de yer verilmiĢlerdir.
Fiziksel Aktivite Mekânı Seçimi ölçeği ve alt boyutlarının içerdiği sorular Ek 1‟de
verilmiĢtir.
3.3.2. Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurlar Ölçeği
Üçüncü bölümde kullanılan ölçek GümüĢ ve Özgül (2017) tarafından
geliĢtirilmiĢ, geçerlilik ve güvenilirlikleri de aynı araĢtırmada incelenmiĢtir. Ölçek 5 alt
boyuttan olmak üzere toplam 17 sorudan oluĢmaktadır. Alt boyutlar; tehlikeler, zaman
bulamama, spor partneri bulamama, tesis yetersizliği ve kiĢisel nedenlerden oluĢmaktadır.
Ayrıca 5‟li likert ölçek kullanılmıĢtır (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:
Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum). Ölçek geliĢtirilirken alanyazında
yer alan farklı araĢtırmalardan (Wilcox, Castro, King, Housemann ve Brownson; 2000;
Arnold ve Shinew, 1998; Stanis, Schneider, Chavez ve Shinew, 2009; Gürbüz, Öncü ve
Emir 2012; Tütüncü ve diğerleri (2011) yararlanılmıĢlardır. Bunların dıĢında 4 madde
araĢtırmacı tarafından eklenmiĢtir (GümüĢ ve Özgül, 2017). Fiziksel aktiviteye katılım
sıklığını engelleyen unsurlar ölçeği ve alt boyutların içerdiği sorular Ek-2 „de verilmiĢtir.
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3.3.3. KiĢisel Bilgi Formu
Öğretmenlerin bireysel durumları açısından bilgi oluĢturmak ve araĢtırmanın
inceleme hakkında olan bağımsız değiĢkenleri oluĢturmak amacıyla araĢtırmacı
tarafından geliĢtirilen yaĢ, branĢ, okul türü ve kıdem olmak üzere 4 sorudan oluĢan kiĢisel
bilgi formu hazırlanmıĢtır. KiĢisel bilgi formu, katılımcılarının demografik bilgilerini
belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiĢtir.
3.3.4. Verilerin Analiz Biçimi
Verilerin analizinde “SPSS 17 (Statistical Package For Focial Sciences) For
Windows” paket programı kullanılmıĢtır. Veriler analiz edilirken öncelikle verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmiĢ, verilerin normal dağılım gösterdiği
tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda analizlerde betimsel analiz teknikleri yanı sıra korelasyon
analizi ve ANOVA tekniğinden yararlanılmıĢtır. Bulguların yorumlanmasında p<0.05
değeri baz alınmıĢtır.
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IV .BÖLÜM
4. BULGULAR VE TARTIġMA
4.1. Güvenilirlik Analizi
GümüĢ ve Özgül (2017) yaptıkları araĢtırma da geliĢtirdikleri ölçeklerin farklı
örneklemlerde uygulanması durumunda yeniden güvenilirlik çalıĢmalarının yapılmasını
önermiĢlerdir. Fiziksel aktivite mekân seçimi” ve “Fiziksel aktiviteye katılım sıklığını
engelleyen unsurlara” ait ölçeklerin ve soruların ayrı ayrı güvenilirlik katsayıları
hesaplanmıĢtır. Ölçeklere ait Cronbach Alpha değerleri bulunan sonuçları Tablo 1 ve
Tablo 2‟de verilmiĢtir. Uygulanan ölçeğin geçerli olduğunun söylenebilmesi için
güvenilirlik katsayılarının (Cronbach Alpha) 0.70‟den büyük olması beklenir. (AltunıĢık
vd. 2005; 70-71).
Tablo 1.Fiziksel Aktivite Mekânı Seçme Alt Boyutları Geçerlilik ve Güvenilirlik Katsayıları
(Cronbach’s Alpha)
Maddeler

Alt Boyutlar

Cronbach’s Alpha

FAMS1-2-3-4

Ġmkânlar

0.81

FAMS5-6-7-8-9-10

Personel ve ulaĢım

0.84

FAMS11-12-13-14-15-16-

Spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler

0.85

17-18-19-20-21-22-23-24
TEST GENEL

0.83

Güvenirlik katsayılarına iliĢkin Cronbach‟s Alpha değerleri Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo2.Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurlar Alt boyutların Geçerlilik ve
Güvenilirlik Katsayıları (Cronbach’s Alpha)
Maddeler

Alt Boyutlar

Cronbach’s Alpha

FAKSEU1-2-3-4

Tehlikeler

0.81

FAKSEU5-6-7-

Zaman Bulamama

0.84

FAKSEU8-9-10

Spor Partneri Bulamama

0.82

FAKSEU11-12-13

Tesis Yetersizliği

0.82

FAKSEU14-15-16-17

KiĢisel Nedenler

0.83

TEST GENEL

0.82

Güvenirlik katsayılarına iliĢkin Cronbach‟s Alpha değerleri Tablo 2‟de verilmiĢtir.
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Tablo 3. AraĢtırmaya katılan kadın öğretmenlerin demografik özellikleri

KıdemYılı

OkulTürü

BranĢ

YaĢ Aralığı

Demografik Özellikler

Frekans (n=423)

Yüzde%

20-25

55

13.00

26-30

180

42.55

31-35

93

21.99

36-40

65

15.37

41 + üzeri

30

7.09

Sınıf ve Anaokulu Öğretmenliği

95

22.45

Zorunlu ders BranĢları

174

41.14

Meslek ve Yabancı Dil BranĢları

75

17.73

Sanat ve Spor BranĢları

79

18.68

Anaokulu

23

5.44

Ġlkokul

102

24.11

Ortaokul

235

55.56

Lise

63

14.89

1-5

173

40.90

6-10

141

33.33

11-15

55

13.00

16-20

40

9.46

21 + üzeri

14

3.31

Katılımcıların yaĢ aralığı değiĢkenine ait frekans ve yüzdeleri Tablo 3‟te
verilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların en yüksek katılımın 180 kadın
öğretmen ile 26-30 yaĢ aralığında (%42,55); en düĢük katılımın ise 30 kadın öğretmen ile
41 yaĢ ve üstü oluĢturmaktadır (%7.09). Ayrıca 423 kadın öğretmenden oluĢan
katılımcılardan 55‟inin 20-25 yaĢ aralığında (%13); 93‟ünün 31-35 yaĢ aralığında
(%21,99‟) ve 65‟inin 36-40 yaĢ aralığındadır (%15.37).

Katılımcıların branĢ değiĢkenine ait verilere göre Tablo 3 incelendiğinde en
yüksek katılımın 174 kiĢi ile (%41,14) zorunlu ders branĢlarından oluĢtuğu
söylenebilmektedir. Buna karĢılık en düĢük katılım ise 75 kiĢi ile (%17,73) meslek ve
yabancı dil branĢlarından oluĢmaktadır.
Katılımcıların okul türleri değiĢkenine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 3‟te
verilmiĢtir. En yüksek katılımın 235 kadın öğretmen ile (katılımcıları %55,56‟sı) ortaokul
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öğretmenlerinden oluĢtuğu görülmektedir. Ortaokul öğretmenlerini ise sırasıyla 102 kiĢi
ile (katılımcıların %24.11‟i) ile ilkokul öğretmenleri, 63 kiĢi (katılımcıların %14,89‟u) ile
lise öğretmenleri ve 23 kiĢi (katılımcıların %5.44‟ü) ile anaokulu öğretmenleri takip
etmektedir.
Katılımcıların meslekteki kıdem yılı değiĢkenine göre frekans ve yüzdeleri Tablo
3‟te verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcılardan 173‟ünün (katılımcıların
%40,90‟ı) kıdem yılının 1-5 yıl arasında olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 141
katılımcının (katılımcıların %33,33‟ü) 6-10 kıdem yılına, 55‟inin (katılımcıların %13‟ü)
11-15 kıdem yılına, 40‟ının (katılımcıların %9.46‟sı) 16-20 kıdem yılına ve 14‟ünün
(katılımcıların %3.31‟i) 21 ve üstü kıdem yılına sahip olduğuna ulaĢılmıĢtır.
Tablo 4.AraĢtırmaya Katılan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel
Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurlara ĠliĢkin Betimsel Ġstatistik Değerleri
Ölçekler

Boyutlar

Ortalama

Fiziksel aktivite

Ġmkânlar

4.39

0.03

mekânı seçimi

Personel ve ulaĢım

4.30

0.02

S.S

Spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler

4.07

0.03

Fiziksel aktiviteye

Tehlikeler

4.02

0.05

katılım sıklığı

Zaman bulamama

3.76

0.04

Tesis yetersizliği

3.83

0.04

KiĢisel nedenler

3.51

0.05

Spor partneri bulamama

3.14

0.05

Tablo 4‟de AraĢtırmaya katılan kadın öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait
ortalamaları ve standart sapmaları verilmiĢtir. Fiziksel aktivite mekânı seçiminde
özellikle imkânların, personel ve ulaĢımın ve spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenlerin çok
önemli olduğu söylenebilmektedir. Batman‟da görev yapan kadın öğretmenlerden,
araĢtırmaya katılanların fiziksel aktivite mekân seçimi imkânlar (4.39) noktasında
yürüyüĢ ve bisiklet yollarının olması, farklı spor dallarını yapmaya imkân tanıyacak
çeĢitliliğin sağlanmasından dolayı engellerle karĢılaĢmadıkları, kolaylıkla spor
yapabilecekleri tesis bulabildikleri sonucu varılmıĢtır. Tesislerde yeterli sayıda personelin
kendilerine hizmet verebildiği, alanında danıĢabilecek personelin olması ve tesislere
ulaĢım (4.30 ) noktasında evine ve Ģehir merkezine yakın olması toplu taĢıma araçları ile
ulaĢılabilir olması dolayısıyla sorun yaĢamadıkları, tesislerdeki spor aletleri, ailelerin
rahatça kullanabileceği alanların olması, yeĢil alanların çok ve çeĢitli olası, çocuklar için
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eğlenceli etkinlik alanlarının olması ve yılın her döneminde çok farklı alternatif
etkinlikler sayesinde spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler (4.07) vb. sayesinde
beklentilerine ulaĢabildikleri sonucuna varılmıĢtır.
Ayrıca fiziksel aktiviteye katılım sıklığına verilen cevaplara göre katılımcıların
tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri bulamama, tesis yetersizliği ve kiĢisel nedenler
gibi durumların fiziksel aktiviteye katılım sıklıklarını etkilediği fikrini ifade ettikleri
söylenebilmektedir. Bu sonuçlara göre, Batman‟da görev yapan kadın öğretmenlerden,
araĢtırmaya katılan fiziksel aktiviteye katılım sıklığı incelemesinde, spor yapılan tesisin
bulunduğu mekân ile ilgili suça meyilli kiĢilerin mekânda bulunması, soyulma, fiziksel
ve cinsel saldırı konularının tehlike (4.02) alt boyutunun çok önemli olduğu
görülmektedir. Serbest zaman yetersizliği, serbest zaman saatlerinin program zamanları
ile uygun olmaması nedeniyle zaman bulamadıkları (3.76) faaliyetleri gerçekleĢtirmede
tesisle ilgili istediği faaliyetleri sunamaması, spor aletlerinin bakımsız ve yetersiz olması
nedeniyle tesislerin yetersizliği (3.83) aktiviteleri gerçekleĢtirme konusunda olumsuz bir
durum oluĢturmamaktadır. Ailevi yükümlülüklerin olması, rekreasyon alanları ile ilgili
olmamak gündelik yaĢam içerisinde yaĢanan yoğunluk sonucunda oluĢan yorgunluk ve
çeĢitli kiĢisel nedenlerden dolayı (3.51) rekreasyon faaliyetlerine katılım sıklığını
olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivitede tesise beraber gidecek arkadaĢlarının zamanın
olmamasından dolayı ve bu tür etkinliklerden hoĢlanan arkadaĢ sayısının az olmasından
dolayı spor partneri olmadan (3.14) gitmeyi pek tercih etmedikleri bunun sonucunda da
aktivitelere katılımı olumsuz etkilediği sonucunu yorumlayabiliriz.

Fiziksel aktivite mekânı seçimi

Tablo 5.Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktivite Katılım Sıklığını
Engelleyen Unsurların YaĢ DeğiĢkenine Göre ANOVA Sonuçları
n

Ortalama

S.S

20-25

1

55

4.44

0.50

26-30

2

180

4.33

0.50

31-35

3

93

4.42

0.50

36-40

4

65

4.35

0.63

41 +

5

30

4.59

0.56

20-25

1

55

4.39

0.53

26-30

2

180

4.21

0.47

31-35

3

93

4.30

0.49

Personel ve

36-40

4

65

4.37

0.47

ulaĢım

41 +

5

30

4.31

0.47

Ġmkânlar

Anlamlılık düzeyi

F

p

1.98

0.09

-

1.10

0.35

-

37
20-25

1

55

4.24

0.43

26-30

2

180

4.30

0.48

Spor yapmayı

31-35

3

93

3.85

0.65

kolaylaĢtırıcı

36-40

4

65

4.06

0.56

etmenler

41 +

5

30

4.10

0.55

20-25

1

55

4.20

0.58

26-30

2

180

4.24

0.56

31-35

3

93

4.07

0.58

36-40

4

65

4.07

0.91

41 +

5

30

4.06

1.04

20-25

1

55

4.08

0.97

26-30

2

180

3.85

1.02

31-35

3

93

3.92

1.05

Zaman

36-40

4

65

4.02

1.00

bulamama

41 +

5

30

3.79

0.78

20-25

1

55

3.78

0.86

26-30

2

180

3.81

0.73

31-35

3

93

3.81

0.84

Spor partneri

36-40

4

65

3.36

1.13

bulamama

41 +

5

30

3.76

0.85

20-25

1

55

2.96

1.00

26-30

2

180

3.13

1.05

31-35

3

93

3.24

1.07

Tesis

36-40

4

65

3.07

1.11

yetersizliği

41 +

5

30

3.37

1.08

20-25

1

55

3.14

1.06

26-30

2

180

4.05

0.71

31-35

3

93

3.84

0.96

KiĢisel

36-40

4

65

3.73

0.84

nedenler

41 +

5

30

3.78

0.97

Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar

Tehlikeler

3.56

0.00*

1-4

0.73

0.56

-

1.90

0.10

-

1.01

0.40

-

1.222

0.30

-

2.002

0.09

-

*p<0.05

Fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen
unsurlar ölçeklerine ait alt boyutların yaĢ değiĢkenine göre ANOVA analizi sonuçları
Tablo 5‟de verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre; imkânlar, personel ve ulaĢım,
tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri bulamama, tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler
boyutları yaĢ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p>0.05)
göstermemektedir. Buna karĢılık spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler boyutu yaĢ
değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p=0.00<0.05; F=3.56)
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göstermektedir. YaĢ aralığına göre kıyaslanırken Post-Hoc karĢılaĢtırması yapılmıĢ ve
analiz sırasında Scheffe testi kullanılmıĢtır. Yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucunda 2025 yaĢ aralığındaki kadın öğretmenlerin bulunanların 36-40 yaĢ aralığı arasında
bulunanlara kadın öğretmenlere göre spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler boyutunu çok
önemsedikleri görülmüĢtür.

Tablo 6. Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktivite Katılım Sıklığını
Engelleyen Unsurların BranĢ DeğiĢkenine Göre ANOVA Sonuçları

Fiziksel aktivite mekânı seçimi

Ortalama

S.S

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

4.41

0.54

Zorunlu ders

2

174

4.30

0.59

Meslek ve yabancı dil

3

75

4.45

0.41

Sanat ve Spor

4

79

4.37

0.53

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

4.39

0.53

Zorunlu ders

2

174

4.33

0.48

Personel ve

Meslek ve yabancı dil

3

75

4.37

0.48

ulaĢım

Sanat ve Spor

4

79

4.22

0.49

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

4.27

0.46

Spor yapmayı

Zorunlu ders

2

174

4.30

0.48

kolaylaĢtırıcı

Meslek ve yabancı dil

3

75

4.10

0.59

etmenler

Sanat ve Spor

4

79

4.07

0.49

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

4.09

0.50

Zorunlu ders

2

174

4.02

0.68

Meslek ve yabancı dil

3

75

4.07

0.58

Sanat ve Spor

4

79

4.06

1.00

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

4.08

0.88

Zorunlu ders

2

174

4.15

1.00

Zaman

Meslek ve yabancı dil

3

75

3.81

1.10

bulamama

Sanat ve Spor

4

79

4.02

1.00

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

3.77

0.77

Zorunlu ders

2

174

3.88

0.84

Spor partneri

Meslek ve yabancı dil

3

75

3.75

0.89

bulamama

Sanat ve Spor

4

79

3.65

0.93

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

3.76

0.85

Zorunlu ders

2

174

3.16

1.09

Tesis

Meslek ve yabancı dil

3

75

3.07

1.20

yetersizliği

Sanat ve Spor

4

79

3.30

1.02

Anaokulu ve sınıf öğretmeni

1

95

3.03

0.92

Zorunlu ders

2

174

3.14

1.06

KiĢisel

Meslek ve yabancı dil

3

75

3.79

0.92

nedenler

Sanat ve Spor

4

79

3.77

0.92

Ġmkânlar

Tehlikeler

Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar

n

*p<0.05

Anlamlılık

F

p

1.17

0.32

-

1.66

0.17

-

0.45

0.71

-

2.09

0.10

-

1.06

0.36

-

1.10

0.34

-

düzeyi

1.52

0.20

1.36

0.25
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Tablo 6‟de de görülen sonuçlara göre alt boyutların tamamı olan imkanlar,
personel ve ulaĢım, spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler, tehlikeler, zaman bulamama,
spor partneri bulamama, tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları branĢ değiĢkenine
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p>0.05) göstermemektedir.
Tablo 7. Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktivite Katılım Sıklığını
Engelleyen Unsurların Okul Türü DeğiĢkenine Göre ANOVA Sonuçları

Fiziksel aktivite mekânı seçimi

S.S

1

23

4.14

0.49

Ġlkokul

2

102

4.40

0.52

Ortaokul

3

235

4.39

0.52

Lise

4

63

4.43

0.57

Anaokulu

1

23

4.39

0.53

Ġlkokul

2

102

4.07

0.38

Personel ve

Ortaokul

3

235

4.35

0.45

ulaĢım

Lise

4

63

4.29

0.48

Spor

Anaokulu

1

23

4.35

0.51

yapmayı

Ġlkokul

2

102

4.30

0.48

kolaylaĢtırıcı

Ortaokul

3

235

3.29

0.73

etmenler

Lise

4

63

4.20

0.47

Anaokulu

1

23

4.04

0.58

Ġlkokul

2

102

4.27

0.43

Ortaokul

3

235

4.07

0.58

Lise

4

63

4.20

0.62

Anaokulu

1

23

3.88

1.09

Ġlkokul

2

102

4.15

0.94

Zaman

Ortaokul

3

235

3.70

1.12

bulamama

Lise

4

63

4.02

1.00

Anaokulu

1

23

3.78

0.74

Spor

Ġlkokul

2

102

3.70

0.97

partneri

Ortaokul

3

235

3.81

0.74

bulamama

Lise

4

63

3.68

1.02

Anaokulu

1

23

3.76

0.85

Ġlkokul

2

102

2.77

0.64

Tesis

Ortaokul

3

235

3.13

1.04

yetersizliği

Lise

4

63

3.21

1.01

Anaokulu

1

23

3.01

1.34

Ġlkokul

2

102

3.14

1.06

KiĢisel

Ortaokul

3

235

3.93

0.53

nedenler

Lise

4

63

3.82

0.93

Tehlikeler

Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar

Ortalama

Anaokulu

Ġmkânlar

p<0.05

n

Anlamlılık düzeyi

F

p

1.83

0.14

-

2.37

0.06

-

2.63

0.00*

1-2, 3-4
3-1

4.45

0.00*

3-4

0.65

0.57

-

1.65

0.17

-

1.52

0.20

-

0.73

0.53

-
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Katılımcıların alt boyutlara ait toplam puanlarının okul türlerine göre değiĢiklik
gösterip göstermediğinin araĢtırılması için ANOVA analizi yapılmıĢtır. Elde edilen
ANOVA analizleri sonuçları Tablo 7‟de verilmiĢtir. Tablo 7 incelendiğinde Fiziksel
aktivite mekânı seçimine ait ölçeğinin spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler alt boyutunun
öğretmenlerin okul türlerine göre (p=0.00<0.05; F=2.63) istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiğine ulaĢılmıĢtır. Bu durumda okul türlerinin spor yapmayı kolaylaĢtırıcı
etmenlerde farklılığa neden olduğu söylenebilmektedir. Buna karĢılık Fiziksel aktivite
mekânı seçimine ait ölçeğinin imkânlar alt boyutu (p=0.14>0.05; F=1.83) ve personel ve
ulaĢım alt boyutunun (p=0.06>0.05; F=2.37) okul türlerine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermediğine ulaĢılmıĢtır. Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen
unsurlar ölçeğine ait sadece tehlikeler alt boyutunun (p=0.01<0.05; F=4.45) okul türlerine
göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiğine ulaĢılmıĢtır. Bu durumda okul türlerine göre
öğretmenlerin

tehlikeler

boyutuna

ait

toplam

puanlarda

farklılık

olduğu

söylenebilmektedir. Buna karĢılık Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar
ölçeğine ait zaman bulamama (p=0.57>0.05; F=0.65), spor partneri bulamama
(p=0.18>0.05; F=1.65), tesis yetersizliği (p=0.20>0.05; F=1.52), kiĢisel nedenler
(p=0.53>0.05; F=0.73) alt boyutlarının okul türlerine göre istatistiksel olarak farklılık
göstermediği görülmektedir.
Yapılan ANOVA analizleri sonucunda okul türlerine göre istatistiksel olarak
farklılık gösteren alt boyutların hangi okul türlerine göre farklılık gösterdiğini belirlemek
için Post-Hoc karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Post-Hoc karĢılaĢtırması yapılırken Scheffe
testi kullanılmıĢtır. Spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler boyutu okul türüne göre
kıyaslanmıĢtır. Sonuçlara göre, Anaokulu öğretmenler ile ilkokul öğretmenleri, ortaokul
öğretmenleri ile lise öğretmenleri arasında anlamlı derecede farklılık gözlemlenmiĢtir.
Tehlikeler alt boyutunda ise ortaokul ve lise öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık
olduğuna ulaĢılmıĢtır (0.00 p<0.05) Sonuçlara göre, Anaokulu öğretmenler ile ilkokul
öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ile lise öğretmenleri arasında anlamlı derecede
farklılık gözlemlenmiĢ olup anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinde Spor yapmayı
kolaylaĢtırıcı etmenler boyutunda anaokulu öğretmenlerinin katılımında pozitif yönde
sonuçlara ulaĢılmıĢtır (0.00 p<0.05). Aynı Ģekilde ortaokul öğretmenleri ile lise
öğretmenleri arasında ise spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler boyutunda lise
öğretmenlerinin katılımında pozitif yönde sonuçlara ulaĢılmıĢtır (0.00 p<0.05). Tehlikeler
alt boyutunda ise ortaokul ve lise öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğuna
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ulaĢılmıĢtır (0.00 p<0.05). Bu durumların okulların çalıĢma saatlerinin ve sürelerinin
katılımcılar üzerinde zaman kullanımı farklılıklarının etkisinden kaynaklandığı
düĢünülmektedir
Aralarında istatistiksel olarak farklılık yarattığına ulaĢılan okul türlerine göre spor
yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler hakkında öğretmen görüĢleri incelendiğinde anaokulu
öğretmenlerinin (4.35) ilkokul (4.30), ortaokul (3.29) ve lise (4.20) öğretmenlerine göre
daha kararsız oldukları görülmektedir. Ayrıca ortaokul (3.29) ve lise (4.20)
öğretmenlerinin de spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler hakkındaki görüĢlerinde farklılık
olduğuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuca göre ise lise öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine
göre bu konunun daha fazla önemli olduğunu düĢündüklerini göstermektedir.
Tehlikeler boyutu okul türüne göre kıyaslanırken Post-Hoc karĢılaĢtırması
yapılmıĢ ve analiz sırasında Scheffe testi kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre,
yalnızca ortaokul ve lise öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık gözlemlendi (0.00,
p<0.05). Okul türlerine göre tehlikeler boyutuna ait sonuçların ortalama ve standart
sapmaları Tablo 7‟da verilmiĢtir. Okul türlerine göre kıyaslandığında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yaratan okul türleri kıyaslanmıĢtır. Sonuç olarak lise (4.20)
öğretmenlerinin ortaokul (4.07) öğretmenlerine göre fiziksel aktivite seçimi engelleyen
unsurlar arasında yer alan tehlikeler hakkında daha fazla önemli olduğunu düĢündüklerine
ulaĢılmıĢtır.
Tablo 8. Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktivite Katılım Sıklığını
Engelleyen Unsurların Kıdem DeğiĢkenine Göre ANOVA Sonuçları

n

S.S

1-5

1

173

4.38

0.53

6-10

2

141

4.38

0.46

11-15

3

55

4.36

0.58

16-20

4

40

4.42

0.65

21 +

5

14

4.48

0.62

1-5

1

173

4.39

0.53

6-10

2

141

4.32

0.48

11-15

3

55

4.28

0.47

Personel ve

16-20

4

40

4.38

0.47

ulaĢım

21 +

5

14

4.27

0.51

1-5

1

173

4.21

0.46

Spor

6-10

2

141

4.30

0.48

yapmayı

11-15

3

55

4.05

0.65

Ġmkânlar
Fiziksel aktivite mekânı seçimi

Ortalama

Anlamlılık düzeyi

F

p

0.18

0.94

-

0.62

0.64

-

1.13

0.33

-
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kolaylaĢtırıcı

16-20

4

40

4.07

0.54

etmenler

21 +

5

14

4.02

0.55

1-5

1

173

4.24

0.49

6-10

2

141

4.20

0.42

11-15

3

55

4.07

0.58

16-20

4

40

4.08

0.95

21 +

5

14

4.13

0.96

1-5

1

173

3.87

1.05

6-10

2

141

3.82

1.18

11-15

3

55

3.50

1.22

Zaman

16-20

4

40

4.02

1.00

bulamama

21 +

5

14

3.79

0.86

1-5

1

173

3.72

0.83

6-10

2

141

3.90

0.66

Spor

11-15

3

55

3.68

0.96

partneri

16-20

4

40

3.50

1.17

bulamama

21 +

5

14

3.76

0.85

1-5

1

173

3.03

1.08

6-10

2

141

3.30

0.99

11-15

3

55

3.09

1.05

Tesis

16-20

4

40

3.23

1.18

yetersizliği

21 +

5

14

2.76

0.97

1-5

1

173

3.14

1.06

6-10

2

141

3.93

0.79

11-15

3

55

3.80

0.96

KiĢisel

16-20

4

40

3.82

0.89

nedenler

21 +

5

14

3.68

1.08

Fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar

Tehlikeler

2.20

0.06

-

0.92

0.45

-

1.82

0.12

-

1.80

0.12

-

0.78

0.53

-

p<0.05

Fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen
unsurlar ölçeklerine ait alt boyutların kıdem değiĢkenine göre ANOVA sonuçları Tablo
8‟de verilmiĢtir. Sonuçlara göre alt boyutların tamamı olan imkânlar, personel ve ulaĢım,
spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler, tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri
bulamama, tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları kıdem değiĢkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p>0.05) göstermemektedir. Bu sonuçlara göre, kadın
öğretmenlerin sahip oldukları kıdeme göre fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel
aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurlar anlamlı olarak değiĢmemektedir.
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4.5.TartıĢma
Katılımcılardan elde edilen bulgulara göre fiziksel aktivite mekânı seçiminde
imkânların, personel ve ulaĢımın, spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenlerin “çok önemli”
olduğu sonucuna varılmıĢtır. IĢıkgöz ve arkadaĢları (2018) yaptıkları çalıĢmalarda benzer
sonuçlar elde etmiĢlerdir. UlaĢtıkları sonuca göre katılımcıların fiziksel aktivite mekân
seçimlerinin “çok önemli” olduğunu belirttiklerine ulaĢmıĢlardır. Ayrıca GümüĢ ve
arkadaĢlarının (2017) park ve rekreasyon alanlarında oturma banklarının konforlu olması,
tuvalet ve çeĢmelerin bulunması, tesisin bakımlı olması, temiz olması, gezi parkurlarının
olması fiziksel aktiviteye katılımı olumlu anlamda etkileyerek bu faktörlerin
kullanıcıların bu alanlarda dinlenme gereksinimlerini daha rahat karĢılamalarını
sağlayabileceği ve yeni yapılacak rekreasyon alanlarında bu faktörlerin dikkate
alınmasını kullanıcı memnuniyeti açısından önermektedirler. Bu durumların fiziksel
aktivite mekânı seçiminin rekreasyon faaliyetlerinde önemli olduğunu göstermektedir.
Fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlar da katılımcıların
verdikleri cevaplara göre tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri bulamama, tesis
yetersizliği ve kiĢisel nedenler fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlar
olduğuna “katıldıklarına” ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmamıza paralel olarak Ariane ve arkadaĢları
(2005), Cordell ve arkadaĢları (1990) ile Scott ve Jackson‟ın (1996) park ve rekreasyon
alanlarının kullanımında kiĢisel güvenliğin sağlanamamasının fiziksel aktiviteye
katılımda önemli bir engel olduğunu gösteren çalıĢmaları bulunmaktadır. Yine
çalıĢmamıza paralel olarak ġimĢek ve arkadaĢları (2011)‟de açık alan egzersiz parkları ve
kullanıcılarına yönelik yaptıkları çalıĢmada; bireylerin %83‟ünün park alanlarındaki
egzersiz aletlerini yetersiz bulduğu ve %98‟inin ise yürüyüĢ ve koĢu alanına ihtiyaç
duyduğu, ayrıca park alanı içerisindeki aletlerin kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadığı neticesini elde etmiĢlerdir. Benzer Ģekilde öğretmenlerin serbest zaman
algılarının iyi sevide olması Gürbüz ve Henderson (2011) tarafından yapılan çalıĢmanın
sonucuyla benzerlik göstermektedir. ÇalıĢmamıza paralel olarak IĢıkgöz ve arkadaĢları
(2018) katılımcıların fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen unsurlar hakkındaki
görüĢlerini incelediklerinde ise bireylerin konu hakkında görüĢlerinin “önemli” olduğuna
ulaĢmıĢlardır. Bu sonuçlara göre ulaĢımın kolaylaĢtırılması, ıĢıklandırılmaların yeterli
olması, yeĢil alanların artırılması, gerekli güvenlik önlemlerin artırılması, gerekli
ekipmanların sağlanması ve özellikle bayan katılımcılara yönelik düzenlemeler yapılması
gerektiğini belirtmiĢlerdir.
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YaĢ değiĢkenine göre incelendiğinde ise sadece 20-25 yaĢ aralığının 36-40 yaĢ
aralığına göre spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenlere daha fazla önem verdiklerine
ulaĢılmıĢtır (p<0.00). Benzer Ģekilde araĢtırmamızın sonucu destekler nitelikte çalıĢmalar
bulunmaktadır. Kunz ve Graham yaptıkları araĢtırmada ise fiziksel aktiviteye katılımı
engelleyen etmenler arasında yaĢın önemli bir etkiye sahip olduğuna ulaĢmıĢlardır.
Özellikle elde ettikleri sonuçlara göre genç bireylerin yaĢlılara oranla daha yüksek
fiziksel aktiviteye faaliyetlerine katılma eğilimlerinde olduğunu belirtmiĢlerdir.
Üniversite öğrencileri üzerine yapılan farklı bir araĢtırmada ise; boĢ zaman engellerine
ait sonuçların yaĢ değiĢkenine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılığa neden olduğuna
ulaĢılmıĢtır (Emir, 2012). Bu bulgulara ait sonuçlarda 24 yaĢın üstündeki grupların
puanları 20 yaĢ gruplarında daha yüksek saptanmıĢtır. Üstün (2013)‟ün yaptığı çalıĢmada
da yaĢ değiĢkeninde aynı yönde anlamlı sonuçlar saptanmıĢtır. Arabacı ve Çankaya
(2007) ise fiziksel aktivite ile yaĢ arasında pozitif bir iliĢki tespit etmiĢlerdir. GümüĢ ve
ark. (2017)‟nın “Fiziksel Aktivite Ġçin Park ve Rekreasyon Alanlarına Gelen
Kullanıcıların Mekân Seçimini ve Fiziksel Aktiviteye Katılımını Etkileyen Faktörleri”
inceledikleri çalıĢmalarında ise katılımcıların fiziksel aktivite mekânı seçimlerinin yaĢ
değiĢkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediğini bulmuĢlardır.
Katılımcıların okul türlerine göre fiziksel aktivite mekânı seçiminde spor yapmayı
kolaylaĢtırıcı etmenlerin okul türlerine göre farklılık gösterdiğine ulaĢılmıĢtır. Anaokulu
öğretmenlerinin ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine göre daha kararsız oldukları
görülmüĢtür (p<0.00). Ayrıca lise öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine göre bu
konunun daha fazla önemli olduğunu düĢünmüĢlerdir. Bunun yanı sıra Fiziksel aktivite
katılım sıklığını engelleyen unsurlarda ise tehlike konusunda görüĢlerinde katılımcıların
okul türlerine göre farklılık olduğuna ulaĢılmıĢtır. Lise öğretmenlerinin ortaokul
öğretmenlerine göre daha fazla önemli olduğunu düĢündüklerine ulaĢılmıĢtır.
Fiziksel aktivite seçimine ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen
unsurların imkanlar, personel ve ulaĢım, spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler, tehlikeler,
zaman bulamama, spor partneri bulamama, tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları
branĢ ve kıdem yılına göre farklılık göstermediğine ulaĢılmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde bu çalıĢmayı destekleyen bulgular olduğu
gibi desteklemeyen bulguların da olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin ise farklı
örneklem grupları ile çalıĢılmasından ve bölgesel Ģartların değiĢkenliğinden
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kaynaklandığı düĢünülmektedir. Yapılan birçok araĢtırma farklı meslek grubu, cinsiyet,
yaĢ aralığını içeren katılımcılarla yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra çalıĢmamızla benzer
demografik özelliklerin yanı sıra birçok araĢtırmada farklı demografik özelliklerinde
incelendiği görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmalarda cinsiyet gibi farklı demografik özellikler
üzerine araĢtırma yapılsa da genel olarak fiziksel mekân seçiminin önemli olduğu ve
aktivite sıklığının artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılması gerektiği belirtilmektedir
(GümüĢ, 2012). Ayrıca King ve arkadaĢları (2000), Kiper (1999) ve Barbour, (1999)
yaptıkları araĢtırmalarda fiziksel aktivite yapılan ortamın durumunun, tasarımının, alana
eriĢimin ve çevre etmenlerin önemli olduğunu ve fiziksel aktiviteleri etkilediğini
belirtmiĢlerdir (IĢıkgöz vd.2018).
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V. BÖLÜM
5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
5.1. Sonuçlar
Rekreasyon insanların doğası nedeniyle eğlendirici ve dinlendirici faaliyetler
olarak büyük önem taĢımaktadır. Aynı zamanda insanların yaĢam kalitesini doğrudan
etkilerken sosyalleĢmede de önemli bir etkiye sahiptir. Rekreasyon faaliyetleri haz ve
neĢe vermesi, serbest zamanlarda yapılması ve kiĢinin tamamen kendi tercihine ve
gönüllülük esasına dayanması rekreasyonun önemli özellikleridir. Rekreasyon
faaliyetleri seçilirken birçok etken bulunmaktadır. AraĢtırma, bu etkenler arasında yer
alan fiziksel aktivite seçimine ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlar
üzerine yapılmıĢtır.
Fiziksel aktivite seçimine ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen
unsurlara ait kadın öğretmenlerin konu hakkındaki görüĢleri incelendiğinde fiziksel
aktivite seçimi hakkında konunun genelde çok önemli ya da önemli olduğunu
düĢündüklerine ulaĢılmıĢtır. Buna karĢılık fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen
unsurlar hakkındaki konuda ise öğretmenlerin kararsız oldukları ya da katıldıkları
Ģeklinde düĢüncelere sahip olduklarına ulaĢılmıĢtır.
Kadın öğretmenler fiziksel aktivite seçiminde imkânların, personel ve ulaĢımın,
spor yamayı kolaylaĢtırıcı etmenlerin ve tehlikelerin önemli olduğunu belirtmiĢlerdir.
Öğretmenlerin fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlar arasında yer alan
spor partneri bulamama ve kiĢisel nedenlerin etkisi konusunda kararsız bir yapıya
sahipken tesis yetersizliği, zaman bulamama ve tehlikeler konusunda katıldıklarını
belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak öğretmenlerin fiziksel aktivite seçimi ve fiziksel aktiviteye
katılım sıklığını engelleyen unsurların önemsiz olmadığını düĢündükleri söylenebilir.
YaĢ değiĢkenine göre fiziksel aktivite seçimine ve fiziksel aktiviteye katılım
sıklığını engelleyen unsurların imkânlar, personel ve ulaĢım, tehlikeler, zaman
bulamama, spor partneri bulamama, tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları
incelendiğinde farklılık göstermediğine ulaĢılmıĢtır. Spor yapmayı kolaylaĢtırıcı
etmenlere incelendiğinde ise sadece 20-25 yaĢ aralığının 36-40 yaĢ aralığına göre spor
yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenlere daha fazla önem verdiklerine ulaĢılmıĢtır.
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BranĢ değiĢkenine göre yapılan çalıĢmada imkanlar, personel ve ulaĢım, spor
yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler, tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri bulamama,
tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları branĢ değiĢkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada okul türüne göre Fiziksel aktivite seçimine ve fiziksel aktiviteye
katılım sıklığını engelleyen unsurların alt boyutlarının okul türüne göre farklılık gösterip
göstermediği incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar göre Fiziksel aktivite seçimine ait alt
boyutları arasında yer alan sadece spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler hakkındaki
görüĢlerinde okul türüne göre farklılık olduğuna ulaĢılmıĢtır. Anaokulu öğretmenlerinin
ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine göre daha spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler
hakkındaki görüĢlerde daha kararsız oldukları görülmektedir. Ayrıca lise öğretmenlerinin
de ortaokul öğretmenlerine göre spor yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler hakkında daha fazla
önemli olduğuna katıldıklarına ulaĢılmıĢtır. Fiziksel aktivite seçimi engelleyen unsurların
alt boyutları arasında ise sadece tehlikeler boyutunda okul türüne göre farklılıklar
olduğuna ulaĢılmıĢtır.
Kıdem değiĢkenine göre yapılan çalıĢmada imkânlar, personel ve ulaĢım, spor
yapmayı kolaylaĢtırıcı etmenler, tehlikeler, zaman bulamama, spor partneri bulamama,
tesis yetersizliği, kiĢisel nedenler boyutları kıdem değiĢkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir. Bu sonuçlara göre, kadın öğretmenlerin sahip
oldukları kıdeme göre fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktivite katılım sıklığını
engelleyen unsurlar anlamlı olarak değiĢmemektedir.
Sonuç olarak yapılan araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre kadın öğretmenlerin
fiziksel aktivite seçimi ve fiziksel aktivite katılım sıklığını engelleyen unsurları
önemsedikleri sonucuna varılmıĢtır.
5.2 .Öneriler

Kadınlara çalıĢma hayatından ve kiĢisel sorumluluklardan uzak kendini
dinlendirebilecekleri bir fiziksel aktivite alanı sunmak, kaygı ve depresyon gibi stresle
ilgili problemleri de azaltacaktır (Reiger ve ark..1998) Bu doğrultuda rekreasyon
faaliyetlerini artırmak için yapılabilecek çalıĢmalarla ilgili öneriler aĢağıdaki Ģekilde
belirtilebilir;
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-

Fiziksel aktivite mekânlarında güvenliğin artırılması, ulaĢımın kolaylaĢtırılması
ve rahat eriĢim sağlanacak Ģekilde düzenlenmesi,

-

Fiziksel aktivite mekânlarında olanakların artırılması, kullanıcıların istek ve
beklentilerine göre Ģekillendirilmesi, geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi,

-

Toplumun fiziksel aktivitelerin etkileri hakkında bilinçlendirme çalıĢmalarının
yapılması ve katılımların artırılmasının hedeflenmesi,

-

Rekreasyon

alanlarının

güvenliğini

sağlanması

noktasında

özellikle

ıĢıklandırılması,
-

Rekreasyon alanlarının ulaĢılabilir olması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-

KoĢu, yürüyüĢ, bisiklet parkurları gibi çok amaçlı spor alanlarının sayıları
arttırılmalı ve bu alanlarda spor eğitmeni bulundurularak bilinçli hareket eğitimi
sağlanmalıdır.

-

Kamu kurum ve kuruluĢların kadın çalıĢanları için rekreasyon alanlarının
oluĢturulması,

-

Sivil Toplum KuruluĢları ve sağlıklı yaĢam kapsamında olan diğer kuruluĢlar ile
birlikte sosyal, kültürel ve fiziksel olarak projeler üretip rekreasyon alanların
oluĢturulması ile ilgili projelere önem göstermesi,
Önerilerde belirtiğimiz konularla ilgili düzenlemeler yapılarak, kadınların
serbest zamanlarını verimli bir Ģekilde değerlendirdiğinde yaĢam kalitesini
oldukça olumlu bir Ģekilde etkileyebileceği düĢünülmektedir. Ayrıca fiziksel
aktivite mekânlarının her yaĢ grubuna, cinsiyete hitap etmesinin yanı sıra farklı
sosyo ekonomik durumlara göre de Ģekillenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
fiziksel aktivite mekânlarının özellikle bulundukları çevreye göre ya da hitap
ettiği kitleye göre katılımcıların talep ve isteklerine göre Ģekillenmesi önemlidir.
Katılımın en yüksek seviyede sağlanabilmesi bireylerin rekreasyon faaliyetlerini
etkili ve etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayacağı öngörülmektedir.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

YürüyüĢ yollarının olması
Bisiklet yolunun bulunması
Farklı spor dallarını yapmaya imkân sağlaması
Spor yaptıracak eğitmenlerin olması
Yeterli sayıda temizlik personelinin bulunması
Alanda danıĢabilecek personelin bulunması
Yeterli sayıda güvenlik personelinin bulunması
ġehir merkezine yakın olması
Eve yakın olması
Toplu taĢıma araçları ile ulaĢılabilir olması
Doğal/yapay su alanlarının çeĢitliliği
Ailece oturulabilecek banklarının bulunması
Beslenme ihtiyacını karĢılayabilecek mekânların olması
Bilgilendirici levhaların olması
Ortak kulanım alanlarının temiz olması
Kiralanabilecek ekipmanların olması (örn.; bisiklet, deniz bisikleti,
vb.)
Piknik yapma imkânı sağlaması
YeĢil alanların çok ve çeĢitli olması
Yılın her döneminde kullanılabilir olması
Alanda sosyo-kültürel etkinliklerin (Konser, tiyatro vs.) bulunması
Alanda sportif organizasyonların (turnuva, yarıĢma vb.) bulunması
Rekreasyon alanlarının sosyalleĢmek için yeterince kalabalık olması
Çocuklar için eğlenceli etkinlikler (Ģenlik, eğlence vb.) yapılması
Alanda söyleĢi, kongre, sempozyum vb. etkinliklerin yapılması

Çok Önemli

Önemli

Fark etmez

Önemsiz

Fiziksel Aktivite Mekânı Seçimi

Önemli Değil

EKLER

1.

Suça meyilli kiĢilerin buraya gelmesi

2.

Soyulma korkusu

3.

Fiziksel saldırı korkusu

4.

Cinsel saldırı korkusu

5.

Program zamanlarımın uygun olmaması

6.

BoĢ zaman yetersizliği

7.

BoĢ zaman saatlerinin uygun olmaması

8.

ArkadaĢlarımın bu tür etkinliklere katılmaktan
hoĢlanmaması
Beraber gelecek kimsenin olmaması

9.

10. ArkadaĢlarımın zamanının olmaması
11. Alanın, istediğim faaliyetleri sunmaması
12. Spor aletlerinin bakımsız olması
13. Spor aletlerinin yetersiz olması
14. Rekreasyon alanlarıyla çok ilgili olmamak
15. AlıĢılmıĢ günlük programı bozmak istememek
16. Dermansızlık/ enerjisizlik
17. Ailevi yükümlülükler

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen
Unsurlar

Kesinlikle
Katılmıyorum
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