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ÖZET 

Gelişen sanayi ve iletişim olanakları ile birlikte giderek daha az sosyalleşen bireyler, 
hayatları boyunca maruz kaldıkları travmatik olaylar karşısında kendilerini yenileme ihtiyacı 
hissetmekte ve bunun sonucunda çeşitli rekreatif aktivitelerde bulunarak olumlu deneyimler 
yaşamak istemektedirler. Çeşitli rekreatif aktiviteler sırasında yaşanan olumlu deneyimler, 
bireyin öznel iyi oluşuna katkıda bulunarak bireyin kendini daha iyi hissetmesine ve çevresinin 
de bu deneyimleri yaşaması konusunda olumlu davranışsal niyet göstermesine yol açmaktadır. 

Bu tez çalışmasında, farklı alanlardaki rekreasyon aktivitelerinin sonucunda 
gerçekleşmesi beklenen yenilenmenin öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet üzerinde 
olumlu etkisi olduğu iddia edilmektedir. Tezin birinci amacı, bireylerin yenilenme düzeyini 
arttıran rekreatif aktivitelerin, öznel iyi oluşu arttırıp arttırmadığını test etmek olarak 
belirlenmektedir. İkinci olarak ise, bireylerin yenilenme, ağırlama ve öznel iyi oluş düzeylerinin 
farklı rekreatif alanlarda (paket turlar, spor salonları, alışveriş merkezleri, hobi okulları) 
ölçülerek hangi rekreatif alanın bireylerin yenilenmesine, ağırlanmasına, öznel iyi oluşlarına ve 
olumlu davranışsal niyetlerine daha çok katkı sağladığını karşılaştırmalı olarak ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerçekleştirilecek veri toplama süreci iki 
aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, veri toplama aracında yer alacak, yenilenme, ağırlama, öznel 
iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet ölçeklerini geliştirmeye yönelik saha araştırmaları 
gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada ise, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin ve 
rekreatif alanlar arası farklılıkları tespit etmeye yönelik saha araştırmaları yer alacaktır. Veriler 
birbirinden farklı nitelikler gösteren dört ayrı rekreatif alan (paket turlar, spor salonları, 
alışveriş merkezleri ve hobi okulları) aktivitelerine katılan bireylerden kolayda örnekleme 
tekniğiyle, yapılandırılmış veri toplama formu kullanılarak ve yüz yüze görüşme yoluyla 
toplanacaktır.  

Bu tez çalışması kapsamında yapılacak tekrarlı araştırmalarla ulaşılacak bulgulardan 
hareketle, bireylere farklı rekreatif aktiviteler yoluyla öznel iyi oluşlarını nasıl artırabilecekleri 
konusunda öneriler getirilebilecektir. Ayrıca, bu çalışma rekreatif alan yöneticileri başta olmak 
üzere uygulayıcılara, bireylerin yenilenme düzeyini destekleyerek öznel iyi oluşun ve olumlu 
davranışsal niyetin artırılmasına katkıda bulunabilecek rekreatif ürünlerin tasarımı konusunda 
yol gösterici olabilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Deneyim, Ağırlama, Öznel İyi Oluş, Olumlu Davranışsal Niyet 
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ABSTRACT 

Individuals who are becoming less and less socialized together with developing industry 
and communication facilities feel the need to renew themselves intheface of the traumatic 
events they are subjected to through out their lives and as are sult they want to have positive 
experiences by having various recreational activities. Positive experiences during various 
recreational activities lead the individual to feel beter about the himself by contributing to the 
subjective well-being, and the environment has positive behavioral intention about living these 
experiences. 

In this dissertation, it is claimed that renewal expected to occur as a result of 
recreational activities in differentareas has a positiveeffect on subjective well-being and positive 
behavioral intention. The first objective of the thesis is to test whether recreational activities 
that increase the level of renewal of individuals increase subjective well-being. Secondly, we 
compare the recreation, hospitality, and subjective well-being of individuals in different 
recreational areas (package tours, sports halls, shopping malls, hobby schools)  to see which 
recreational area contributes more to the renewal, accommodating, subjective well-being and 
positive behavioral intentions of the individuals.  

The data collection process to be accomplished in order to achieve the specified 
objectives will be two steps. In the first stage, field surveys will be carried out to improve the 
scales of renewal, hospitality, subjective well-being and positive behavioral intention, which will 
take place through data collection. In the second stage, field surveys will be conducted to 
identify the relationships between research variables and the differences between recreative 
areas. The data will be collected from individuals participating in the activities of four separate 
recreational areas (package tours, sports halls, shopping centers and hobby schools) with 
different qualities, using convenience sampling method, structured data collection form 
andface-to-face interviews. 

Based on the findings to be reached through repeated researches with in the scope of 
this dissertation, suggestions can be made about how individuals can improve their subjective 
well-being through different recreational activities. In addition, this study may guide the design 
of recreational products, which may contribute to improving subjective well-being and positive 
behavioral intent by supporting the level of renewal of individuals, especially to recreational 
field managers. 
Key Words: Recreation, Experience, Hospitality, Subjective Well-Being, Positive Behavioral 
Intention 
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1. GİRİŞ  

 

Yaşam akışı içerisinde bütün bireyler, kendilerinde psikolojik açıdan kötü izler bırakan 

çok çeşitli olumsuz olaylarla ya da durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlar; ırksal, 

dinsel veya sınıfsal ayrımcılıklar, ekonomik darlıklar, doğal afetler, savaşlar, terör olayları, fiziki 

veya psikolojik saldırılar, boşanmalar, yakın ölümleri veya kazalar gibi birçok farklı olay veya 

durum olabilmektedir. Bireyler bu olaylara doğrudan maruz kalmasalar bile, başkasının 

yaşadığı olumsuz bir olaya denk gelmeleri sebebiyle psikolojik açıdan etkilenebilirler. 

Bireyler, mutlu olmak, eğlenmek, kafa dağıtmak, stresten uzaklaşmak gibi amaçlarla, 

sürekli ikamet ettikleri yer dışına seyahat ederek turizm aktivitelerine katılabilmekte veya 

sürekli ikamet ettikleri yerlerdeki diğer rekreasyon aktivitelerini gerçekleştirebilmektedirler. 

Bireyler yaptıkları bu tür aktiviteler yoluyla yenilenmektedirler (Yıldız, 2014). Bu aktiviteler 

aynı zamanda yoğun çalışma temposunun, rutin yaşam faaliyetlerinin veya çeşitli olumsuz 

çevresel faktörlerin birey üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltabilmektedir (Hacıoğlu, 

Gökdeniz & Dinç, 2003:29). 

Bireylerin rekreatif amaçlarla gerçekleştirdiği bu aktivitelerde edindiği mantıksal, 

duygusal ve diğer yaşantıların (Aho, 2001: 33) bireylerin öznel iyi oluşlarına yaptığı etki ve 

bunun sonucunda gösterdikleri olumlu davranışsal niyet hem rekreatif alan yöneticileri hem de 

bireyler adına araştırılması gereken önemli ilişkiler haline gelmiştir. Dolayısıyla, farklı rekreatif 

aktivitelerde yaşanan deneyimlerin öznel iyi oluşa ve olumlu davranışsal niyete hangi ölçüde 

katkı sağladığına yönelik çalışmalar yapılmasının da oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu 

tez çalışmasında, çeşitli rekreatif aktivitelerin bireylere sağladığı yenilenmenin ve bu rekreatif 

alanlarda sağlanan ağırlama performansının öznel iyi oluşa ve dolayısıyla olumlu davranışsal 

niyete katkı sağlayıp sağlamadığı ve çeşitli rekreatif alan aktivitelerinin bireylerin 

yenilenmesine, öznel iyi oluşuna ve olumlu davranışsal niyetine katkı sağlama düzeylerindeki 

olası farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.  

Tez çalışmasının içeriğiyle ilgili açıklamalara geçmeden önce, kullanılan kavramların 

hangi anlamda dikkate alındığının netleştirilerek, araştırmacı ve okuyucu arasında kavramlara 

yönelik dil ve anlam birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda bazı açıklamalara yer verilmektedir. 

Çalışmada atıf yapılan alanyazın büyük oranda İngilizce’dir. O nedenle, kavramlara yönelik 

Türkçe karşılıkların farklılaşabileceği düşüncesiyle, dil birliğini sağlamak üzere bazı kritik 

kavramların yanlarına parantez içerisinde İngilizce karşılıkları da eklenmiştir. 

Çalışmada kullanılan kavramlarla ilgili olarak öncelikle, tezin odak noktasındaki “well 

being” olgusunun Türkçe karşılığına yönelik bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kavramın Türkçe çevirisi psikoloji terimleri sözlüğünde “iyilik hali” olarak yapılmaktadır 

(Ayvaşık, v.d., 2000). Bilimsel alanyazında ise kavramın “iyilik hali”, “iyi oluş”, “iyi oluş hali”, 
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“esenlik” gibi farklı şekillerde anıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, “iyilik” ifadesi “iyi 

davranma, ihsan” gibi anlamları çağrıştırabilir. Esenliğin ise, alanyazında “well-being” 

kelimesinden daha çok “wellness” kelimesinin karşılığı olarak dikkate alındığı görülmektedir. 

Kelimenin anlamını tam olarak yansıtması nedeniyle “well-being” kelimesinin karşılığı olarak 

“iyi oluş” ifadesinin kullanımı uygun görünmektedir. Bununla birlikte, tıp biliminin 

perspektifinden iyi oluş, insanın fiziksel niteliklerinin belirli referans değerler arasında olması 

kavrayışıyla örtüşmektedir. Oysa bu tezde konu edilen iyi oluş referans değerlerden hareketle 

değerlendirilen “nesnel” iyi oluş değil, “öznel” iyi oluştur. Yani birey tıp bilimince tanımlanan iyi 

oluş referanslarına sahip olmadığı halde kendini iyi hissedebilir veya tam tersine nesnel sağlık 

durumu ideal değerlerde olmasına rağmen kendisini iyi hissetmeyebilir. Bu tezde bağımlı 

değişken olarak dikkate alınan iyi oluş, bireyin kendini nasıl hissettiğinden hareketle belirlenen 

“öznel iyi oluş” tur.  

Çalışmada kullanılan Türkçe etiketlere yönelik olarak açıklamaya ihtiyaç duyulan bir 

diğer kavram, İngilizce alanyazında “favorable behavioral intentions” olarak geçmektedir  

(Zeithaml vd., 1996). İngilizcesi “behavior” olan kavram köken olarak İngilizce fiil ‘’be‘’ olmak, 

var olmak ile ‘’have" sahip olmak, tutmak" fiilinden İngilizce ‘’behave" davranmak, kendini belli 

bir şekilde tutmak" halinde fiil olarak türetilmiş ve Türkçe alanyazında ‘’davranış’’ olarak 

geçmektedir. Kavramın ikinci kelimesi ‘’intention’’ ise Latince esnetme, uzatma ile maksat, amaç 

anlamlarına gelen ‘’intentio’’ kelimesinden İngilizce’ye geçmiş ve Türkçe alanyazında ‘’niyet’’ 

olarak tanımlanmıştır. 

Bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma değişkenleri tanıtılarak, 

değişkenlerle ilgili alanyazın özetlenmektedir.  

İkinci bölümde, araştırma değişkenleriyle ilgili mevcut alanyazından hareketle, problem 

sunumu yapılmaktadır. Problem sunumundan hareketle de, tez çalışmasının amacı, önemi, 

kapsamı ve sınırlılıkları açıklanmaktadır.  

Üçüncü bölüm yöntem bölümüdür. Bu bölümde,  çalışmanın amacına paralel olarak 

yanıtları aranan araştırma sorularına yer verilmektedir. Ayrıca, veri toplama aracının 

oluşturulmasına ve veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik açıklamalar 

sunulmaktadır. Son olarak, toplanacak verilere uygulanması planlanan analizler 

açıklanmaktadır. 

 

1.1. Araştırma Probleminin Tanımı 

 

Bu araştırmanın temel belirleyici problemi, bireylerin öznel iyi oluşlarını desteklemek 

için yöneldikleri farklı nitelikte rekreasyon aktivitelerinde algılanan yenilenme ve algılanan 

ağırlama performanslarının hangi temel nitelikler itibariyle bu amaca daha çok hizmet ettiğini 
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bulmak ve bu aktiviteler sonrasında ortaya çıkan öznel iyi oluşun bireylerin tüketim sonrası 

olumlu davranışsal niyetleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu açığa çıkarmaktır. Bu temel 

problemin dışında; Rekreatif aktiviteler içerisinde yer alan turizm (paket turlar), diğer rekreatif 

aktivitelere kıyasla rekreasyon yeterlilikleri açısından ne kadar başarılıdır? Sorusunun cevabını 

arayıp, turizm yöneticileri ve akademik çevrelere bu konu ile ilgili öneriler getirmek 

amaçlanmaktadır. 

 

1. 2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu tez çalışmasında, rekreasyon aktivitelerinde performans ölçütü olarak dikkate alınan 

yenilenme değişkeninin öznel iyi oluş değişkeni üzerinde olumlu etkisi olduğu iddia 

edilmektedir. Bu iddianın sınanarak, rekreatif aktivitelerin bireylerin yenilenme düzeyini 

destekleyemeye yönelik performansından hareketle bireylerde öznel iyi oluş ve dolayısıyla 

olumlu davranışsal niyetin artırılıp artırılamayacağının ortaya çıkarılması tezin birinci amacıdır. 

İkinci olarak ise, bireylerin algılanan yenilenme, ağırlama, öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal 

niyet performanslarının farklı rekreatif alanlar (paket turlar, spor salonları, alışveriş merkezleri, 

hobi okulları) bağlamında karşılaştırılarak, hangi rekreatif alan aktivitelerinin bireylerin 

yenilenmesine, ağırlanmasına, öznel iyi oluşlarına ve olumlu davranışsal niyetlerine daha çok 

katkı sağladığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Son olarak, bu aktiviteler sırasında 

algılanan yenilenme, ağırlama, öznel iyi oluş ve davranışsal niyet değişkenleri arasındaki 

doğrudan ve dolaylı ilişkiler incelenerek hangi performansın bu ilişkilere nasıl bir katkı 

sağladığını bulmak araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

 

1.3.. Araştırmanın Önemi 

 

Bu tez çalışması kapsamında yapılacak tekrarlı araştırmalarla ulaşılacak bulgulardan 

hareketle, rekreatif aktivitelerin bireylerde öznel iyi oluşu ve olumlu davranışsal niyeti nasıl 

arttırdığı hususunda öneriler getirilebilecektir. Bunun yanı sıra, öznel iyi oluşu ve dolayısıyla 

olumlu davranışsal niyeti hangi rekreatif ortam aktivitesinin daha çok arttırdığıyla ilgili 

çıkarımlarda bulunulabilecektir. Ayrıca, yenilenme ve ağırlama performansını arttırarak öznel 

iyi oluş ve olumlu davranışsal niyete olumlu katkı yapan rekreatif ürünlerin oluşturulması 

konusunda rekreatif alan yöneticileri ve geliştiricilerine yol gösterici olabilecektir. Çalışma 

sonucunda ortaya çıkabilecek önerilerle, özellikle rekreatif aktiviteler içerisinde yer alan 

turizmin (paket turlar), diğer rekreatif aktivitelere kıyasla rekreasyon yeterlilikleri açısından 

hangi konuda eksiklerini gidermesi veya hangi konunun üstünde daha çok durması gerektiği 

hususunda sektör yöneticilerine olumlu katkıda bulunulabilecektir. 
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1.4.Araştırmanın Kapsamı 

 

Rekreatif faaliyetlerin performansının, rekreatif ürünün farklı niteliklerinden hareketle 

belirlenmesi mümkün olabilir. Ancak bu tez çalışmasında, rekreasyon aktivitelerinin 

yenilenmek amacıyla gerçekleştirildiği, dolayısıyla rekreatif aktivitelerin tüketiciye sağladığı 

faydasının (temel çıktısının) yenilenme olduğu dikkate alınarak, bu aktivitelern performansının 

sonucu olarak ürünün farklı nitelikleri yerine yenilenme dikkate alınmaktadır. 

Ağırlama, yabancı alanyazında yer alan ‘’hospitality’’ kavramından farklı olarak ‘’konuğa 

saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek’’ 

anlamına gelen ve ‘’ağır’’ kökünden gelerek kişiye kendini ‘’değerli, önemli’’ hissettirmek 

anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla, alanyazında yer alan ‘’hospitality’’ kavramı kapsam 

dışında bırakılmıştır. 

Olumlu davranışsal niyet; pazarlama, ekonomi, reklam, turizm gibi farklı araştırma 

alanlarına konu edilmiştir. Bireylerin tüketimleri sonrasında yaşadıkları olumlu davranışsal 

niyet durumları alanlara göre farklılık gösterebilir. O nedenle bu bakış açılarının tamamı 

bireylerin olumlu davranışsal niyet olgusunu nasıl yaşadığını bir bütün olarak anlayabilmek 

açısından çok değerlidir. Bununla birlikte, bu tez çalışmasının kapsamı olumlu davranışsal niyeti 

yalnızca pazarlama ve turizm açısından dikkate alacak şekilde belirlenmiştir. 

Öznel iyi oluş; bireyin yaşı, milliyeti, eğitim durumu veya gelir durumu gibi birçok 

değişkene bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu tez çalışmasında, öznel iyi oluş 

üzerindeki etkisi araştırılmak üzere; hem birey tarafından gerçekleştirilebilir hem de dış çevre 

unsurları tarafından desteklenebilir bir olgu olarak yalnızca yenilenme araştırma kapsamına 

alınmıştır.  

Ayrıca, bu tez çalışması kapsamında öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet 

üzerindeki etkisi araştırılmak üzere yalnızca dört farklı rekreatif alan örneklenmektedir. Bunlar, 

paket turlar, spor salonları, hobi okulları ve alışveriş merkezleridir. 

 

2.ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ 

 

Tez çalışmasının bu kısmında ilk olarak araştırma değişkenleri olan yenilenme, 

ağırlama, öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet kavramlarıyla ilgili açıklamalara yer 

verilmektedir. Ardından, alanyazında araştırma değişkenleriyle ilgili daha önce yapılan 

çalışmalara ilişkin, tarama amacına paralel bazı özet bilgilerin sentezi sunulmaktadır. 
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2. 1. Araştırma Değişkenleri  

 

Yukarıda bahsedildiği üzere araştırma değişenleri; yenilenme, ağırlanma, öznel iyi oluş 

ve olumlu davranışsal niyettir. Takip eden kısımlarda bu dört değişkene ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. 

 

2.1. 1. Yenilenme  

 

Latince “yenilenme”, “tazelenme” veya “yeniden yapılanma” anlamlarına gelen 

“recreatio” kelimesinden gelen rekreasyon kavramı (Metin, Kesici & Kodaş, 2013: 5025), 

bireysel ve toplumsal olarak negatif etkileri olmayan ve bireyin iyi oluşuna katkıda bulunan  

(Shievers & DeLisle, 1997: 102), bireylerin hoşça vakit geçirmek amacıyla  (Shievers & DeLisle, 

1997: 102),  gönüllü olarak katıldığı, para kazanma amacı taşımayan (Hazar, 2003: 21), yoğun 

çalışma, rutin yaşam faaliyetleri veya olumsuz çevresel etkiler gibi unsurların birey üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltma ve bireyin yenilenmesini, yeniden yapılanmasını sağlamaya yönelik, 

haz ve kişisel doyum sağlayan (Hacıoğlu, v.d., 2003:29), aktivitelerdir. Yıldız (2014) tarafından, 

rekreasyon alanının temel kavramı (core/meta concept) ve değişkeni olabileceği düşünülen, 

rekreasyon aktivitelerinin temel çıktısı olarak nitelenen “yenilenme” adıyla yeni bir olgu, 

kavramsal ve operasyonel tanımlarıyla alanyazına kazandırılmıştır. Bu tespit, rekreatif 

faaliyetlerin performansının yenilenme seviyesine göre ölçülebileceği konusunda 

araştırmacılara fikir vermektedir. Yenilenmenin kavramsal çerçevesi; “bireyin sevdiği bir şeylerle 

ilgilenmesi, yeni şeyler öğrenmesi, farklı deneyimler yaşaması ve fiziksel olarak aktif olması 

durumu” olarak belirlenmiştir. (Yıldız,2014: 99). Yenilenmeye yönelik tanımlama oldukça yeni 

olduğundan, bu araştırma değişkenine ilişkin kavramsal açıklamalar da yenilenmenin 

sunumunun yapıldığı çalışmayla sınırlıdır.  

 

2.1. 2. Ağırlama  

 

Ağırlama kavramı konusunda birçok akademik çalışma İngilizce alanyazındaki 

‘’hospitality’’ kavramını ‘’ağırlama’’ kelimesinin karşılığı olarak kullanmıştır. Bu kullanım 

çoğunlukla doğru olmakla birlikte özellikle çalışmamızda ele alınacak olan ‘’ağırlamanın öznel 

iyi oluş ile olumlu davranışsal niyete katkısı’’ açısından önemli bir ayrıntı içermektedir.  İngilizce 

‘’hospitality’’ olarak geçen kelimenin kökünde Latince ‘’hospes’’, yani konuk, yabancı ifadeleri 

bulunmaktayken, ‘’ağırlamak’’ fiili batı dillerinden farklı olarak kelime kökünde ‘’ağır’’ ifadesini 

barındırmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘’konuğa saygı göstererek onun her türlü 

rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek’’ anlamına gelen ağırlama kelimesini, 
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‘’ağır’’ kökünden yola çıkarak bir kimseyi ‘’ağırlaştırmak’’, ‘’önemlileştirmek’’ ve dolayısıyla 

‘’kendisini önemli hissetmesini sağlamak’’ olarak İngilizce karşılığından farklılaştırabiliriz. Hem 

pazarlama hem de turizm alanyazınlarında geçen Türkçe ‘’ağırlama’’ kavramı konusundaki 

kavrayışı geliştirmek adına bu küçük detayın altı çizilmesi önemlidir. 

 

2.1. 3. Öznel İyi Oluş 

 

Öznel İyi oluşla ilgili alanyazın, bireylerin hem bilişsel yargılar hem de duyuşsal tepkiler 

dahil olmak üzere “kendi hayatlarını neden ve nasıl olumlu şekillerde gördüğüyle” ilgilenmektedir 

(Diener, 1984: 542). Öznel iyi oluş bireylerin kendi değerlendirmelerine dayandığından “öznel” 

bir özellik taşımakta olup, bireyin hayatının tüm unsurlarına yönelik “olumlu göstergeleri” 

içeren “genel bir değerlendirmeye” dayalı olarak oluşmaktadır (Diener, 1984: 543-544). Tablo 

2.1’de öznel iyi oluş ve belirtilen unsurlarına yönelik bazı tanımlamalar sunulmaktadır. 

Tablo 2. 1. Öznel İyi Oluşa ve Unsurlarına Yönelik Bazı Tanımlamalar 

Künye Kavramsal Tanımlar 
Veit & 
Ware, 
1983 

“Pozitif zihinsel sağlık durumları” 
“Positive mental health states” (sf.731) 

Ryff, 1989 

“Olumlu psikolojik işleyiş” / “Positive psychological functioning” (sf. 1069-1070). 
Kendini Kabul (Self-acceptance) “kendine yönelik olumlu tutumlara sahip 
olmak”  / “holding positive attitudes toward oneself” 
Diğer bireylerle olumlu ilişkiler (Positive relations with others): “sevme 
becerisi” ve “başkalarına yönelik içtenlik, samimiyet”“ability to love”, “warm 
relating to others” 
Otonomi (Autonomy):kişinin kolektif korkular, inançlar ya da kitlesel kurallara 
artık bağlı olmadığı; toplu karar ya da ortak standartlardan kurtulmayı 
içermektedir.  / “involve a deliverance from convention, in which the person no 
longer clings to the collective fears, beliefs, and laws of the masses” 
Çevresel Uzmanlık (Environmental mastery):Bireyin kendi zihinsel koşullarına 
uygun ortamları seçme ya da oluşturma becerisi” /“The individual's ability to 
choose or create environments suitable to his or her psychic conditions” 
Yaşam amacı (Purpose in life): “Kişiye yaşamın bir anlamı ve amacı olduğu 
duygusunu veren inançlar” 
“beliefs that give one the feeling there is purpose in and meaning to life”; “feeling 
that life is meaningful” 
Kişisel Gelişim (Personal growth): “Kişinin potansiyelini geliştirmeye, gelişmeye 
ve büyümeye devam etmesi, gizil güçlerinin farkına varması ve kendini 
gerçekleştirmesi” 
“continue to develop one's potential, to grow and expand as a person”, “actualize 
oneself and realize one's potentialities” (example: openness to experience) (sf. 
1071) 

Campion & 
Nurse, 
2007 

“Kişinin kendini rahat/huzurlu hissetmesi, anlam ve tamlığa sahip olması, 
olumlu duygular deneyimlemesi, dayanıklı olması ve hürmetli bir topluluğa ait 
olması.” 
‘‘being at ease with oneself, having meaning and fulfilment, experiencing positive 
emotions, being resilient and belonging to a respectful community’’ (sf. 25) 
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Tablo 2. 2.(devamı) 

 

Veit ve Ware (1983) tarafından yapılan tanımda öznel iyi oluş zihinsel sağlığın bir 

göstergesi olarak dikkate alınmaktadır. Öznel iyi oluşu “olumlu psikolojik işleyiş” olarak 

tanımlayan ve çok boyutlu bir yapı olarak dikkate alan Ryff (1989) ise, olguyu kendini kabul 

(self-acceptance), diğer bireylerle olumlu ilişkiler, otonomi, çevresel uzmanlık, yaşam amacı 

(purpose in life) ve kişisel gelişimle ilişkilendirmiştir. Campion ve Nurse (2007) tarafından 

yapılan tanımda ise öznel iyi oluş; anlam ve tamlığa sahip olma, olumlu duygular deneyimleme, 

dayanıklı olma ve bireyin ait olduğu toplulukla ilişkilendirmiştir. Kiefer (2008) de öznel iyi oluşu 

benzer şekilde, bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel durumları üzerinden 

tanımlamaktadır. Busseri ve Sadava'nın (2011) tanımında ise, öznel iyi oluşun bireylerin bu 

durumlara (bireyin kendi hayatına) yönelik olumlu değerlendirmelerini ifade ettiği 

anlaşılmaktadır. Olguya yönelik tanımlar genel olarak değerlendirildiğinde, öznel iyi oluşun 

“bireyin kendine ve çevresine (hayatına) yönelik olumlu değerlendirmeleri ve olumlu duygu 

durumlarını” ifade ettiği anlaşılmaktadır. Öznel iyi oluşun bir bileşeni olarak dikkate alınan 

olumlu duygular ise Watson, Clark ve Tellegen (1988) tarafından bireyin heyecanlı/coşkulu, 

aktif ve atik hissetmesi şeklinde betimlenmektedir. 

 

2.1. 4. Olumlu Davranışsal Niyet 

 

Davranışsal niyet, müşterilerin ürün veya hizmet alımı öncesi, sırası ve sonrasında 

yaşadıkları deneyimler doğrultusunda geliştirdikleri eylem planıdır (Anderson vd., 1994). Sosyal 

açıdan davranışsal niyet ise şikâyet ve sözel iletişim gibi mevcut ve potansiyel müşterilerin 

davranışlarını etkileyen olumlu ya da olumsuz tutumlardır (Varinli ve Çakır, 2004). Müşterilerin 

Kiefer, 
2008 

“Bir bireyin her bir unsuru bir diğeriyle etkileşim gösteren ve her bireye göre 
farklı düzeylerde etki ve öneme sahip olan fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel 
durumları.” 
“well-being can be defined in terms ofan individual’s physical, mental, social, and 
environmental status with each aspect interacting with the other and each having 
differing levels of importance and impact according to each individual” (sf. 244). 

Busseri & 
Sadava, 
2011 

“Bireyin kendi hayatını olumlu bir şekilde değerlendirmeye yönelik genel 
eğilimi” 
“asa global propensity to evaluate one’s life in a positive fashion” (sf. 291) 

Watson, 
Clark & 
Tellegen, 
1988 

Olumlu duygulanım bir bireyin heyecanlı/coşkulu, aktif ve atik hissetmesini 
ifade etmektedir. Düşük olumlu duygulanım, mutsuzluk ve bezginlik/uyuşukluk 
olarak betimlenirken; yüksek olumlu duygulanım, yüksek enerji, tam odaklanma 
ve hoşa giden meşguliyetler halidir. 
 
“Positive Affect (PA) reflects the extent to which a person feels enthusiastic, active, 
and alert. High PA is a state of high energy, full concentration, and pleasurable 
engagement, whereas low PA is characterized by sadness and lethargy.” (sf. 1063) 
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hizmetleri deneyimlemesi sonrasında yaşadığı hizmet deneyimini başkalarına aktarması, aldığı 

hizmeti başkalarına tavsiye etmesi, aldığı hizmeti yeniden satın alma niyeti içerisinde olması ve 

genel memnuniyetini ifade etmesi ise olumlu yönde davranışsal niyetini ortaya koymaktadır 

(Başar, 2017). Öte yandan, davranışsal niyetler, satın alma davranışının ortaya çıkma olasılığının 

kabullenilmesi olarak tanımlamıştır (Han, Ryu 2006). Lin ve Hiesh’e (2005) göre ise davranışsal 

niyet, müşterilerin organizasyondan hizmet almaya devam edeceklerinin veya organizasyonu 

terk edeceklerinin bir göstergesidir (Akkılıç, Koç, İlban, Dinç ve Çetintaş, 2014). 

 Tüketicilerin beklentilerinin karşılanması sonrasında ürüne yönelik geliştirdikleri 

olumlu algıları, onların tüketim sonrası olumlu davranışsal niyet geliştirmelerine sebep 

olmaktadır. Bu davranış eğilimi (Zeithamlvd.,1996:34); 

a) Hizmet alınan işletme hakkında olumlu görüş belirtmek, 

b) İşletmeyi başkalarına tavsiye etmek, 

c) İşletmeye bağlılığa devam etmek ve 

d) İşletmeye daha fazla ödemeye razı olmak olarak sıralanmaktadır. 

 

3.ALANYAZINTARAMASI 

 

Bu kısımda araştırma değişkenlerine yönelik pazarlama, turizm ve rekreasyonla ilgili 

alanyazın taranmıştır. Pazarlama alanyazınının taranmasının sebebi, özellikle 1960’lardan 

itibaren bireysel tüketici davranışlarına odaklanmaya başlayan pazarlamanın (Sheth, Gardner 

ve Garrett, 1988) rolünün daha da genişleyerek, 21. yüzyılda “kendileri tarafından ve kendileri 

için değer (anlam) yaratma çabasında olan tüketiciler olarak tüm bireylerin değer yaratımı 

süreçlerini desteklemek” olarak tanımlandığı bir bilim dalı haline gelmiş olmasıdır (Yağcı, Koçak 

& Özkan-Buzlu, 2017). Bu yönüyle, yenilenme, ağırlama, öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal 

niyet gibi olguların pazarlama açısından da daha kritik hale geldiği değerlendirilerek, yapılan 

taramayla bu olguların pazarlama alanyazınında araştırılıp araştırılmadığı ve hangi açılardan 

ele alındığının tespitine çalışılmaktadır. Yapılan çalışmanın uygulama alanının turizm ve diğer 

rekreatif ortamlar olması sebebiyle de bu alanlarla ilgili alanyazın taranmıştır. Alanyazın 

taramasının nasıl yapıldığına ilişkin açıklamalar takip eden başlık altında sunulmaktadır. 

 

3.1. Alanyazın Tarama Yöntemi 

 

Pazarlama alanyazınının incelenmesine yönelik olarak, en çok atıf alan pazarlama 

dergileri, turizm ve rekreasyonla ilgili alanyazının incelenmesi için ise “turizm, boş zaman ve 

ağırlama yönetimi” kategorisinde en çok atıf alan dergiler taranmıştır (www.scimagojr.com). 

http://www.scimagojr.com/
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Ancak, “turizm, boş zaman ve ağırlama yönetimi” kategorisinde taranan dergiler kapsamında 

yalnızca turizm alanıyla ilgili çalışmalara ulaşılması sebebiyle, rekreasyonla ilgili alanyazın veri 

tabanları üzerinden ayrıca taranmıştır.  

Tablo 3.1. Alanyazın Tarama Yöntemi 

Tarama Amacı Taranan Dergiler ya da Veritabanları Tarama Şekli 
Anahtar 
Kelime 

Pazarlama 
alanında araştırma 

değişkenlerine 
yönelik çalışmalara 

ulaşmak 

Pazarlama kategorisindeki ilk on dergi 
başlık ve konu 
terimlerinde 

"re-creation" 

Pazarlama kategorisindeki ilk beş dergi 
başlık ve konu 
terimlerinde 

 “behavioral 
intentions” 

Pazarlama kategorisindeki ilk üç dergi 
başlık ve konu 
terimlerinde 

“wellbeing” ve 
“well-being” 

Turizm alanında 
araştırma 

değişkenlerine 
yönelik çalışmalara 

ulaşmak 

Turizm, boş zaman ve ağırlama yönetimi 
kategorisindeki ilk on dergi 

başlık ve konu 
terimlerinde 

"re-creation" 

Turizm, boş zaman ve ağırlama yönetimi 
kategorisindeki ilk beş dergi 

başlık ve konu 
terimlerinde 

 “behavioral 
intentions” 

Turizm, boş zaman ve ağırlama yönetimi 
kategorisindeki ilk üç dergi 

başlık ve konu 
terimlerinde 

“wellbeing” ve 
“well-being” 

 

Alanyazın taraması 20 Ocak – 20 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 

dergi taramalarında, yayın yılı sınırlaması olmaksızın, başlık ve konu terimlerinde yenilenme 

için “re-creation” anahtar kelimesiyle, öznel iyi oluş için “wellbeing” ve “well-being”, olumlu 

davranışsal niyet için ise ‘’favorable behavioral intantions’’ ve ‘’behavioral intentions’’ anahtar 

kelimeleriyle yapılmıştır. Ağırlama için “hospitality’’ anahtar kelimesi ile birlikte ‘’hosting’’, 

‘’entertaining’’ anahtar kelimeleri taranmış fakat araştırmamızda kullanılan ‘’ağırlama’’ 

kavramını karşılamadığından çalışmaya dahil edilmemiştir. 

 

3.2. Araştırma Değişkenlerinin Pazarlama Alanyazınında Taranması 

 

 Pazarlama alanyazın yapılan taramada yenilenme ve ağırlama değişkeniyle ilgili 

herhangi bir çalışmaya rastlanamadığından bu başlık altında öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal 

niyet değişkenleriyle ilgili alanyazın sunulmaktadır. 

 

3.2.1. Pazarlama Alanyazınında Öznel İyi Oluşla İlgili Çalışmalar 

  

Pazarlama alanyazınında öznel iyi oluşla ilgili çalışmalar incelendiğinde, öznel iyi oluşun 

öncülleri olarak; materyalizm, psikolojik gerilim, deneyimsel satın alma, maddi satın alma, 

destek grubu tarafından yapılan terapötik uygulamaların araştırıldığı görülmektedir.  
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Tablo 3.2. Pazarlama Alanyazınında Öznel İyi Oluşla İlgili Çalışmalar 

No Künye Öncüller 
Ardıllar 

Dergi Adı 

1 Suranyi-
Unger, 1981 

Kavramsal bir çalışma olup, iyi oluşa yönelik 
ekonomik kavramlar ve tüketici 
davranışlarıyla ilişkisi incelenmektedir. 

J. of Consumer Research 

6 Ryff, 1989 Kavramsal bir çalışma olup, psikolojik iyi 
oluşun kişinin kendini kabul etmesi, 
başkalarıyla olumlu ilişkiler kurması ve 
kişisel gelişim arasındaki ilişki üzerinden 
açıklanmaya çalışılmaktadır. 

J. of Personality And 
Social Psychology 

2 Burroughs & 
Rindfleisch, 
2002 

-Materyalizm (-) 
-Psikolojik Gerilim (-) 

- J. of Consumer Research 

3 Nicolao, 
Irwin, & 
Goodman, 
2009 

-Deneyimsel satın alma 
-Maddi satın alma 

- J. of Consumer Research 

4 Markus & 
Schwartz, 
2010 

Kavramsal bir çalışma olup, seçeneklerin 
özgürlük ve öznel iyi oluş açısından anlamı, 
farklı kültürel bağlamlarda incelenerek 
tartışılmaktadır. 

J. of Consumer Research 

5 Moisio & 
Beruchashvili, 
2010 

Destek grubu 
tarafından yapılan 
terapötik uygulamalar 

 J. of Consumer Research 

6 Hjalager & 
Flagestad 
2011 

Çalışmada yenilikçilik çerçevesi altında 
destinasyondaki paydaşların nasıl daha iyi 
öznel iyi oluş turizmine katkıda 
bulunabileceklerinden bahsedilmiş. 
Destinasyon tanıtımında izlenecek yollar 
konusunda da ipuçları sunulmaya 
çalışılmaktadır.. 

Current Issues in 
Tourism 

7 McMahan & 
Estes, 2011 

Çalışmada öznel iyi oluş konusunda 
eudaimonik boyutun, hedonik boyutlardan 
daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. 

Social Indicators 
Research 

8 Gilbert & 
Abdullah, 
2004 

Bu çalışmada, tatil beklentisinin turistin 
öznel iyi oluşu etkileyip etkilemediğini 
araştırmaktadır. 

Annals of Tourism 
Research 

9 Konu, 2010 Çalışma turistlerin yaşam tarzlarına bağlı 
faktörler üzerinden Finlaniya’daki potansiyel 
öznel iyi oluş turizminin segmentlerini 
tanımlanmaktadır. 

Tourism Review 

10 Pesonen, 
Komppula, 
2012 

Çalışma iki bölümden oluşmuştur. İlk 
kısımda kırsal turizm bir öznel iyi oluş 
turizmi olarak görülebilir mi sorusuna cevap 
aranmış. İkinci olarak, motivasyon 
bağlamında öznel iyi oluş segmentleri 
arasında farklılık olup olmadığı 
araştırılmaktadır.. 

Journal of Hospitality 
and Tourism 
Management 
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Pazarlama alanyazınında iyi oluşun birlikte incelendiği bu değişkenlerin genel itibariyle 

satın alma ve tüketimle ilgili olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, “tüketime konu olan 

ürünlerin” bireylerin iyi oluşunu doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyemeye yönelik 

performansına odaklanılarak, öznel iyi oluş olgusuyla ilgili alana katkı sağlayabilecek çalışmalar 

kazandırabilir.  

 

3.2.2. Pazarlama Alanyazınında Olumlu Davranışsal Niyetle İlgili Çalışmalar 

 

Pazarlama alanyazınında davranışsal niyet ile ilgili çalışmalar müşterilerin tüketim 

sonrasında hizmet ile ilgili olarak sergiledikleri ve yapmayı düşündükleri davranışlar üzerinde 

durmaktadırlar.  

Tablo 3.3.Pazarlama Alanyazınında Olumlu Davranışsal Niyet ile İlgili Çalışmalar 

No Künye Öncüller Ardıllar Dergi Adı 

1 Cronin, Brady, 
Hult, 2000 

Kavramsal bir çalışma olup, kalite, tatmin ve 
değer kavramlarının tüketici davranışlarıyla 

ilişkisi incelenmektedir. 

Journal of Retailing 

2 Anderson, 
Fornell & 
Rust, 1997 

- Müşteri tatmini 
-Yatırım geri dönüşü 

- Marketing Science 

3 Babar, 2015 Çalışmada hizmet değerinin, hizmet tatmini 
ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisininin 

ortaya konması amaçlamaktadır. 

Journal of Business and 
Management 

4 Boulding,  
Kalra, Staelin, 
& Zeithaml,  
(1993) 

Çalışma, algılanan genel servis kalitesi 
üzerinden kişinin davranışsal niyetini tahmin 

edebilecek bir model oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

Journal of Marketing 
Research 

5 Chen& Chen 
2010 

Kavramsal bir çalışma olup, miras turizmi 
ziyaretçisi bağlamında, deneyim kalitesi, 

algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal 
niyet arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Tourism management 
 

6 Ryu & Jang, 
2007 

Çalışmada, müşterilerin yemek algılarını, lüks 
restoran ortamında duygular aracılığıyla 

davranışsal niyetleri nasıl etkilediğini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. 

Journal of Hospitality & 
Tourism Research 

7 Williams, 
Soutar,2009 

Bu çalışma, mevcut bir pazarlama çerçevesini 
uygulamış ve macera turizmi bağlamında 

değer, memnuniyet ve davranışsal niyetler 
arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Annals of Tourism 
Research 

8 Enrique Bigné, 
Mattila& 
Andreu, 2008 

Çalışmanın amacı geçmiş bilişsel ve duyuşsal 
deneyimleri ve memnuniyeti hedonik 
hizmetler bağlamında incelemektir. 

Journal of Services 
Marketing 

9 Liu, Furrer & 
Sudharshan, 
2001 

Çalışmada kültürün hizmet pazarlaması ve 
kültürler arası psikoloji alanyazını bağlamında 

hizmetlere yönelik davranışsal niyeti nasıl 
etkilediği araştırılmaktadır. 

Journal of service 
research 
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Tablo 3.3. (devamı) 

10 Prayag, 
Hosany & 
Odeh, 2013 

Çalışma, turistlerin duygusal deneyimlerini, 
memnuniyetini ve davranışsal niyetlerini 

birbirine bağlayan bir modeli deneysel olarak 
test etmektedir. Model, memnuniyetin 

turistlerin duygusal deneyimleri ve 
davranışsal niyetleri arasındaki ilişkiye 

aracılık ettiğini öne sürmektedir. 

Journal of Destination 
Marketing & 
Management 

 

3.3.3. Araştırma Değişkenlerinin Turizm Alanyazınında Taranması 

 

 Turizm alanyazınında yapılan taramada yenilenme değişkeniyle ilgili herhangi bir 

çalışmaya rastlanamadığından bu başlık altında dayanıklılık ve öznel iyi oluş değişkenleriyle 

ilgili alanyazın sunulmaktadır. 

 

3.3.3.1. Turizm Alanyazınında Öznel İyi Oluşla İlgili Çalışmalar 

 

Turizm alanyazınında öznel iyi oluşla ilgili çalışmalarda, öznel iyi oluşun öncülleri 

olarak; çalışanların yaşadığı iş yeri zorbalığı (workplace bullying), iş-boş zaman çatışmasının, iş 

tükenmişliğinin ve çalışanların boş zaman aktivitelerinin araştırıldığı görülmektedir. Marka 

prestiji, algılanan hizmet kalitesi, müşteri-işletme özdeşleştirmesi ve müşteri doyumunun ise 

turistlerin öznel iyi oluşu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca öznel iyi oluşun ardılları 

olarak; kalış süresi, ziyaret sayısı ve toplam harcamaların araştırıldığı görülmektedir.  

Tablo 3.4.Turizm Alanyazınında Öznel İyi Oluşla İlgili Çalışmalar 

No Künye  Dergi Adı 
1 Page, 2009 Kavramsal bir çalışma olup, kaza, yaralanma 

ve algılanan riskin turistlerin öznel iyi oluşu 
üzerindeki potansiyel etkileri 
tartışılmaktadır. 

Tourism 
Management 

2 Bentley v.d., 
2012 

-İş yeri zorbalığı (-) 
- 

Tourism 
Management 

3 Hwang & Han, 
2014 

Marka prestiji 
- 

Tourism 
Management 

4 
 
 

Lee, Kruger, 
Whang, Uysal, 
& Sirgy, 2014 

-Kalış süresi 
-Ziyaret sayısı 
-Toplam harcamalar 

Tourism 
Management 

5 Lin, Huang, 
Yang, & Chiang, 
2014 

-İş-boş zaman çatışması (-) 
-İş tükenmişliği (-) 
-Boş zaman aktivitelerine katılım 
- 

Tourism 
Management 

6 Su, Swanson, & 
Chen, 2016 

-Algılanan hizmet kalitesi 
-Müşteri-işletme özdeşleştirmesi 
-Müşteri doyumu 

Tourism 
Management 
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Tablo 3.4. (devamı) 

7 Uysal, Sirgy, 
Woo, & Kim, 
2016 

Alanyazın değerlendirmesi (review) 
çalışması olup turizm alanındaki yaşam 
kalitesi ve öznel iyi oluş çalışmalarının bir 
değerlendirmesi sunulmaktadır. 

Tourism 
Management 

8 Pyke, Hartwell, 
Blake & 
Hemingway, 
2016 

Bu çalışmanın amacı, bir turizm ürünü 
olarak kullanılabilecek öznel iyi oluş 
potansiyelini araştırmak ve ziyaretçilerin 
ekonomisindeki etkilerini ortaya koymaktır. 

Tourism 
Management 

9 J. Little (2012) Çalışma öznel iyi oluş ekseninde 
dönüşümsel turizmin incelemekte, doğanın, 
özellikle de vahşi doğanın sağlık, esenlik ve 
beden ile ilgili daha iyi nasıl 
kullanılabileceğine öneriler getirmektedir. 

Sociologia Ruralis 

10 Chi, Cai & Li 
2017 

Bu çalışma, konut sakinlerinin öznel iyi 
oluşlarını etkileyen faktörleri tanımlamak 
ve miras turizmi bağlamında sakinlerin 
öznel iyi oluşlarının farklı bileşenleri 
üzerindeki her bir faktörün göreceli 
önemini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Tourism 
Management 

 

Turizm alanyazınında da, turistlerin ya da turizm çalışanlarının öznel iyi oluşunu 

etkileyen bir unsur olarak psikolojik dayanıklılığı dikkate alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

saptama, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştırmanın turizm alanyazınına katkı niteliğinde 

olacağı iddiasına dayanak sağlamaktadır.  

 

3.3.3.2. Turizm Alanyazınında Ağırlamayla İlgili Çalışmalar 

 

Ağırlama, yabancı alanyazında yer alan ‘’hospitality’’ kavramından farklı olarak ‘’konuğa 

saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek’’ 

anlamına gelen ve ‘’ağır’’ kökünden gelerek kişiye kendini ‘’değerli, önemli’’ hissettirmek 

anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla, alanyazında yer alan ‘’hospitality’’ kavramı kapsam 

dışında bırakılmıştır. 

 

3.3.4.Rekreasyon Aktivitelerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi 

 

Alanyazında çeşitli rekreasyon programlarına katılımın ya da çeşitli rekreasyon 

aktivitelerinin öznel iyi oluşu arttıran faktörler üzerindeki etkisini araştıran bazı çalışmalara 

erişilmiştir. Deneysel araştırma tasarımının kullanılarak programa katılım öncesi ve katılım 

sonrası durumun karşılaştırıldığı bazı çalışmalarda (Green, Kleiber & Tarrant, 2000; Hurtes, 

Allen, Stevens & Lee, 2000; Allen, Cox & Cooper, 2006), rekreasyon programlarına katılımın 

öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3.5.Rekreasyonun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkileriyle İlgili Çalışmalar 

No Künye Yöntem Örneklem Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 
1 Green, 

Kleiber, 
& 
Tarrant, 
2000 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

-Düşük 
gelirli ergen 
azınlık 

-Maceraya dayalı 
rekreasyon programı 
katılımı 

-Sosyal çevre (yakın 
çevre kaynakları, ilgili 
yetişkinler) 
-Algılanan çevre 
(benimsenme hissi, 
anormal davranışlara 
karşı kontrol,  uzlaşmacı 
davranış şekilleri) 
-Kişilik (geleceğe yönelik 
olumlu tutumlar, 
başarıya kıymet verme) 
-Davranış (başkalarıyla 
birlikte çalışma becerisi, 
anlaşmazlıklara çözüm 
üretme becerisi) 
 

2 Hurtes, 
Allen, 
Stevens, 
& Lee, 
2000 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

-Gençler  -Faydaya Dayalı 
Rekreasyon programları 
(Açık alan macera 
rekreasyon programı, 
hafta sonu programı, 
toplumsal gönüllülük 
programı, sanatsal 
aktiviteler programı, 
okul sonrası programı) 
katılımı 

-Koruyucu faktörler 
(yakın çevre kaynakları, 
ilgili yetişkinler, 
benimsenme hissi, 
anormal davranışlara 
karşı kontrol,  uzlaşmacı 
davranış şekilleri, 
geleceğe yönelik olumlu 
tutumlar, başarıya 
kıymet verme, 
başkalarıyla birlikte 
çalışma becerisi, 
anlaşmazlıklara çözüm 
üretme becerisi),  

3 Allen, 
Cox, & 
Cooper, 
2006 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

-
Dezavantajlı 
ergenler (9-
12 yaş) 

- Faydaya Dayalı Yaz 
Kampı programı katılımı 
(günlük tutma, yaratıcı 
drama, girişkenlik-
girişimi artırıcı oyunlar 
ve problem çözme 
aktiviteleri, eğitsel ve 
sanatsal/keşif 
aktivitelerini 
içermektedir) 
-Geleneksel yaz kampı 
programı katılımı 

-6 öznel iyi oluş becerisi 
(kavrayış, bağımsızlık, 
yaratıcılık, mizah, 
ilişkiler, girişkenlik ve 
değerlere uyum) 
 
 

4 Björk, 
Albin, 
Grahn, 
vd.,2008 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

- Scania 
bölgesi 
sakinleri 

- Rekreasyonel değer 
bağlamında doğal çevre 
(sakinlik, vahşilik, 
çevresel zenginlik, alanın 
genişliği ve kültür). 

-Bölge sakinlerinin 
memnuniyeti 
-Fiziksel aktiviteler 
-Obezite 
-Öznel iyi oluş 
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Tablo 3.5. (devamı) 

5 Steptoe, 
Butler, 
1996 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

-16 
yaşındaki 
ergenler 

-Rekreatif amaçlı sportif 
ve kuvvetlenme 
faaliyetleri 

-Duygusal iyi oluş 
 

6 Vella, 
Johnson, 
Hides, 
2015 

-
Deneysel 
Tasarım 
-Anket 
tekniği 

-Bilgisayar 
oyunu 
oynayan 
oyuncular 

- Rekreatif amaçlı 
oynanan bilgisayar 
oyunları  

- Öznel iyi oluş  
-Bilgisayar oyunu 
deneyimi 

 

Rekreatif aktivitelerin öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisinin tespit edildiği bu 

çalışmalar, rekreasyon aktivitelerinin çıktısı olan yenilenmenin de öznel iyi oluş üzerinde etkili 

olup olmadığını araştırmaya dayanak sağlamaktadır. 

Bu araştırmada daha önce alanyazında incelenmiş ve destek bulmuş bir araştırmanın 

tekrar sınanması, bilimin mevcut bilgi birikiminin üstüne inşa edilen birikimli yapısı ile uyum 

göstermektedir. Bu çalışmada da alanyazınla paralel bulgulara ulaşılması, mevcut bilgi 

birikimiyle bağlantıyı ve bağlantıdan hareketle bilimsel bilgi birikimine katkıyı yansıtmaktadır. 

 

4. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, öncelikle araştırmaya yönelik önceki bölümlerde ayrıntısıyla yer alanyazın 

incelemesi ve problem tanımından hareketle oluşturulan araştırma modeli yer almaktadır. 

Devamında çalışmada yanıtları aranacak araştırma soruları gerekçeleriyle birlikte 

sıralanmaktadır. Sonrasında ise ortaya konulan araştırma sorularının test edilmesine yönelik 

oluşturulan veri toplama aracı, veri toplama süreci ve saha araştırmalarından elde edilecek 

verilere uygulanacak analizler hakkında bilgi verilmektedir. 

 

4.1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma modeli, verilerin araştırmanın amacına hizmet edebilmesi ve uygun şekilde 

toplanabilmesi için gereken koşulların sağlanması şeklinde tanımlanmakta olup, deneme ve 

tarama modelleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Karasar, 2003:76). Deneme 

modellerinde neden-sonuç ilişkileri aranırken, tarama modellerinde geçmişte ya da şu an var 

olan bir durumun gözlenmesi söz konusudur. 

Tarama modelleri halen veya geçmiş var olanı olduğu gibi saptamaya/tanımlaya çalışan, 

araştırmaya konu olan olay, birey veya nesnenin kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlamaya 

çalışan araştırma modelidir (Erkus 2009: 84; Karasar 2011: 75). Tarama modelleri kendi 
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içerisinde genel ve örnek olay taramaları olarak ayrılmaktadır. Genel tarama modelleri de kendi 

içerisinde tekil ve ilişkisel tarama olarak iki ayrı başlıkta incelenmektedir. İlişkilsel tarama 

modelleri değişkenler arasında birlikte değişim olup olmadığını, eğer varsa değişimin derecesini 

belirlemeye yönelik modellerdir (Karasar, 2003:81). 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda araştırmanın bir ilişkisel tarama modeli olduğu ve bu 

tarama modelinin birbirinden farklı nitelikler gösteren dört ayrı rekreatif alan içerisinde, 

yenilenme, ağırlama, öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet değişkenleri arasındaki ilişkileri 

incelediği söylenebilir. 

Söz konusu araştırma değişkenlerinin simgesel gösterimi Şekil 4.1’de verilmektedir. 

Şekil 4.1. Araştırma Değişkenlerinin Simgesel Gösterimi 

 

 

 

 

Alanyazında, özellikle 1990’lı yılların sonlarından itibaren rekreasyon kavramı turizm 

ve pazarlama alanlarında ilgi konusu olmaya başlamıştır. Söz konusu dönemlerde yapılan 

çalışmalarda, yenilenme ile öznel iyi oluş(Green, Kleiber ve Tarrant2000;Hurtes, Allen, Stevens 

ve Lee 2000; Allen, Cox ve Cooper2006) ve öznel iyi oluş ile olumlu davranışsal niyet (Zeithaml 

vd., 1996)arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Yenilenme ve ağırlama gibi değişkenler sık sık inceleniyor olmasına rağmen farklı 

rekreatif nitelik ( keyif, aktiflik,  öğrenme ve özgünlük) taşıyan faaliyet alanlarında algılanan 

yenilenme ve ağırlama performanslarının bireylerin öznel iyi oluşlarına ve dolayısıyla olumlu 

davranışsal niyetlerine nasıl bir katkıda bulunduğu konusunda alanyazında bir araştırma 

bulunmamaktadır. Bu bakış açısından hareketle, çalışmada bahsi geçen değişkenlerin rekreatif 

faaliyet niteliğine göre nasıl farklılaştığı, hangi rekreatif faaliyetin bireylerin öznel iyi oluşuna 

daha çok katkıda bulunduğu ve bu değişkenlerin birbirleri arasında nasıl bir aracılık etkisi 

yarattığı üzerine bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. 
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Bu çalışmada bağımsız değişkenler yenilenme ile ağırlama olarak belirlenmiştir. Farklı 

rekreatif faaliyetlerin öznel iyi oluşa katkısı bakımından yenilenme ve ağırlama performans 

boyutları değerlendirmeye alınmış, diğer boyutlar kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun sebebi, bu 

boyutların bireylerin farklı rekreatif faaliyetler sırasında yapılan faaliyetin niteliğine göre 

kendini ne kadar daha iyi hissettiğini ölçebilmektir. Çünkü; rekreasyon açısından düşünüldüğünde, 

yenilenme; yapılan işten keyif almak, fiziksel olarak aktif olmak, yeni şeyler öğrenebilmek ile 

özgünlük niteliklerinin sağlanabilindiği düzeyde gerçekleşebilmektedir (Yıldız, 2014;1-3). 

Modelin son bölümünde, öznel iyi oluş ile olumlu davranışsal niyet arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Bunun sebebi, alanyazında memnuniyet-tüketim sonrası davranışsal niyet 

ilişkisini inceleyen çalışmalara sıklıkla rastlanıyor olmasına rağmen (Güven ve Sarıışık, 2014) 

öznel iyi oluş ile olumlu davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısının sınırlı 

olmasıdır. 

 

4.2. Araştırma Soruları 

 

Araştırmanın problem tanımı başlığı altında irdelendiği üzere; bireyler, mutlu olmak, 

eğlenmek, kafa dağıtmak, stresten uzaklaşmak gibi amaçlarla, sürekli ikamet ettikleri yer dışına 

seyahat ederek turizm aktivitelerine katılabilmekte veya sürekli ikamet ettikleri yerlerdeki 

diğer rekreasyon aktivitelerini gerçekleştirebilmektedirler. Bireyler yaptıkları bu tür aktiviteler 

yoluyla yenilenmektedirler (Yıldız, 2014). Bu aktiviteler aynı zamanda yoğun çalışma 

temposunun, rutin yaşam faaliyetlerinin veya çeşitli olumsuz çevresel faktörlerin birey 

üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltabilmektedir (Hacıoğlu, Gökdeniz & Dinç, 2003:29). 

Bireylerin rekreatif amaçlarla gerçekleştirdiği bu aktivitelerde edindiği mantıksal, 

duygusal ve diğer yaşantıların (Aho, 2001: 33) bireylerin öznel iyi oluşlarına yaptığı etki ve 

bunun sonucunda gösterdikleri olumlu davranışsal niyet hem rekreatif alan yöneticileri hem de 

bireyler adına araştırılması gereken önemli ilişkiler haline gelmiştir. Dolayısıyla, farklı rekreatif 

aktivitelerde yaşanan deneyimlerin öznel iyi oluşa ve olumlu davranışsal niyete hangi ölçüde 

katkı sağladığına yönelik çalışmalar yapılmasının da oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın kapsamı başlığı altında belirtildiği üzere çalışmada; rekreasyon 

aktivitelerinin yenilenmek amacıyla gerçekleştirildiği, dolayısıyla rekreatif aktivitelerin 

tüketiciye sağladığı faydasının (temel çıktısının) yenilenme olduğu dikkate alınarak, bu 

aktivitelerin performansının sonucu olarak ürünün farklı nitelikleri yerine yenilenme dikkate 

alınmaktadır. 

Öte yandan, yine aynı başlık altında açıklandığı üzere olumlu davranışsal niyet; 

pazarlama, ekonomi, reklam, turizm gibi farklı araştırma alanlarına konu edilmiştir. Bireylerin 

tüketimleri sonrasında yaşadıkları olumlu davranışsal niyet durumları alanlara göre farklılık 
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gösterebilir. O nedenle bu tez çalışmasının kapsamı olumlu davranışsal niyeti yalnızca 

pazarlama ve turizm açısından dikkate alacak şekilde belirlenmiştir. Öznel iyi oluş konusunda 

ise bireyin yaşı, milliyeti, eğitim durumu veya gelir durumu gibi birçok değişkene bağlı olarak 

kişiden kişiye değişkenlik gösterebildiği için hem birey tarafından gerçekleştirilebilir hem de dış 

çevre unsurları tarafından desteklenebilir bir olgu olarak yalnızca yenilenme araştırma 

kapsamına alınmıştır.  

 

4.2.1. Fark Sorgulayan Araştırma Soruları 

 

Alanyazında algılanan ağırlama performansı ve algılanan yenilenme performansının 

rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaştığını belirten bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu başlık 

altında sunulacak araştırma sorularının amacı algılanan yenilenme, ağırlama ve algılanan öznel 

iyi oluş performanslarının rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

sorgulamaktır.  

 

AS1: Algılanan yenilenme performansı rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı? 

AS2: Algılanan ağırlama performansı rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı? 

AS3: Algılanan öznel iyi oluş performansı rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı? 

 

4.2.2. Doğrudan İlişki Sorgulayan Araştırma Soruları 

 

Araştırmanın temel amacı; bireylerin yenilenme düzeylerinin çeşitli rekreatif alanlar 

(paket turlar, spor salonları, alışveriş merkezleri, hobi okulları) bağlamında karşılaştırılarak, 

rekreatif alan aktivitelerinden hangisi veya hangilerinin bireylerin öznel iyi oluşlarına daha çok 

katkı sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçtan hareketle, çalışmaya konu olan bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri sorgulayabilmek için aşağıdaki araştırma sorusu 

sorulmaktadır; 

AS4: Hangi rekreatif nitelik (keyif/aktiflik/öğrenme/özgünlük) öznel iyi oluşu en çok 

destekler/ açıklar? 

 

4.2.3. Aracılık Etkisini Sorgulayan Araştırma Soruları 

 

Araştırmanın amacı başlığında dile getirildiği üzere, çalışmanın asıl amaçlarından biri de 

rekreatif aktivitelerin bireylerin yenilenme ve ağırlama düzeyini destekleyemeye yönelik 

performansından hareketle bireylerde öznel iyi oluş ve dolayısıyla olumlu davranışsal niyetin 

artırılıp artırılamayacağının ortaya çıkarılmasını dört farklı rekreatif faaliyet alanı örnekleri 
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üzerinden değerlendirmektir. 

Bu düşünceden hareketle algılanan ağırlama performansı ile algılanan yenilenme 

performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki olması olasıdır. Öte yandan, algılanan yenilenme ve 

ağırlama performanslarının, bireylerin öznel iyi oluşlarına ve olumlu davranışsal niyetlerine 

katkı sağladığı düşüncesinden hareketle, öznel iyi oluş ile olumlu davranışsal niyet arasında bir 

neden sonuç ilişkisinin olabileceği olasıdır.  

Bu olasılıklar ışığında, doğrudan etkileri sorgulamakla beraber algılanan yenilenme ve 

algılanan ağırlama performanslarının olumlu davranışsal niyete yönelik etkisinde öznel iyi 

oluşun aracılık etkisi ile algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluşa yönelik etkisinde 

algılanan ağırlama performansının aracılık etkisinin araştırılması gereği vardır.  Öte yandan 

konuya yönelik daha önce yapılmış bir uygulamaya ulaşılamadığından aşağıdaki araştırma 

soruları geliştirilmiştir. 

 

AS5: Yenilenme ile olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun istatistiksel 

olarak anlamlı bir aracılık etkisi var mıdır?   

AS6: Ağırlama ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun istatistiksel olarak 

anlamlı bir aracılık etkisi var mıdır? 

AS7: Yenilenme ile öznel iyi oluş ilişkisinde ağırlamanın istatistiksel olarak anlamlı bir 

aracılık etkisi var mıdır? 

 

4.3. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

 

Araştırma verilerinin toplanmasında veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

Anket “araştırmaya katılan bireylerden birden fazla konu hakkında bilgi toplamak amacıyla 

kullanılan, yapılandırılmış yazılı görüşme tekniği ve/veya aracıdır” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Erkuş, 2009:136). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anketin kullanılmasının sebepleri; geniş bir 

katılımcı kitlesinden çok sayıda veriyi kısa zamanda, kolay ve ekonomik yoldan toplama olanağı 

sağlaması ve katılımcıların tamamına aynı soruların sorulmasıyla bir örnekliğin sağlanması 

şeklinde sıralanmaktadır. İlave olarak, gizlilik garantisinin inandırıcı olması, 

sayısallaştırılabilmesi, sonuçlarının konu ile ilgili yapılan diğer araştırmalarla karşılaştırılma 

olanağının olması ve genelleme yapılabilmesine olanak sağlaması da diğer sebepler arasında 

sayılabilir (Karasar, 2003:182). 

Alanyazında kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuş olan ölçek maddeleri, “1. 

hiç, 2. pek sayılmaz, 3. biraz, 4. epeyce ve 5. çok” tepki kategorilerinden oluşan beş tepki 

kategorili likert tipi ölçeğe göre düzenlenmiş olup, dört ayrı ölçek oluşturulmuştur. 
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Ölçekler aşağıda gerekçeleriyle ve oluşturulma süreciyle birlikte verilmiş olup; sırasıyla 

yenilenme ölçeği, ağırlama ölçeği, öznel iyi oluş ölçeği ve olumlu davranışsal niyet ölçeğidir. 

Yenilenme ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde yapılan alanyazın incelemesi sonucunda 

Yıldız (2014) tarafından geliştirilmiş olan yenilenme ölçeği temel alınmış ve bu temel 

doğrultusunda bu ölçekler anlam bakımından değiştirilmeden farklı rekreatif alanlarda aynı 

sonucu vermesi için eşanlamlı ifadeler ile kullanılmıştır. Ölçek, “fiziksel aktivite yapıyorum” iken 

‘’kendimi fiziksel olarak aktif hissettim’’, “yeni ve farklı şeyler deniyorum” iken ‘’benim için özel 

bir deneyimdi’’, “sevdiğim bir şeyle uğraşıyorum” iken ‘’zaman geçirmek hoşuma gitti’’ ve “yeni 

şeyler öğreniyorum” iken ‘’farklı şeyler gördüm/öğrendim’’ şeklinde toplam dört maddeden 

oluşmaktadır. Üç farklı şehirden (test-tekrar test şeklinde) toplam 735 kişiye ulaşılarak 

gerçekleştirilen, dört farklı saha araştırması sonucunda geliştirilen dört maddelik yenilenme 

ölçeği maddelerinin toplam varyansın %55,52’sini açıkladığı görülmüş ve ölçeğe ilişkin 

güvenilirlik katsayısı .733 olarak bulunmuştur (Yıldız, 2014: 81). Ölçeğin yordama geçerliliği; 

“kendimi yenileyebiliyorum” (çalışmamızda ‘’genel olarak yenilendiğimi hissettim’’ olarak 

geçiyor) şeklindeki genel ifade ile yenilenme ölçeği maddeleri arasındaki korelasyonun .585 

düzeyinde bulgulanması ve yapılan regresyon analizinde 4 maddelik ölçeğin genel yenilenme 

ifadesinin %33.4’ünü açıklamasıyla desteklenmiştir. Bu bağlamda oluşturulmuş olan yenilenme 

ölçeği Tablo 4.1.‟deki gibidir; 

Tablo 4. 1. Yenilenme Ölçeğinin Maddeleri 

Ölçek maddesinin uyarlanmış hali Kaynak adı 

Zaman geçirmek hoşuma gitti. Yıldız, 2014 

Kendimi fiziksel olarak aktif hissettim. Yıldız, 2014 

Farklı şeyler gördüm / öğrendim. Yıldız, 2014 

Benim için özel bir deneyimdi. Yıldız, 2014 

Genel olarak yenilendiğimi hissettim. Yıldız, 2014 

 
Ağırlama ölçeğinin geliştirilmesi aşamasında, ‘’hospitality’’ kavramından farklı olarak 

‘’ağırlama’’ kelime kökünden yola çıkarak bireylerin rekreatif aktivitelerini gerçekleştirdiği 

sırada kendilerini değerli ve özel hissetmesini, rekreatif aktivite hizmeti verenler tarafından 

önemsendiğini hissetmesini değerlendirecek ölçekler hazırlanmıştır. Bunun nedeni Türkçe 

algılanışı ve Türk kültürü içerisindeki farklı konumu itibariyle ağırlamanın alanyazındaki 

‘’hospitality’’ kavramından farklılıklar göstermesidir. 

 Bu tespitten hareketle geliştirilen ağırlama ölçeği maddeleri, Tablo 4.2.‟deki gibi 

düzenlenmiştir: 
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Tablo 4. 2. Ağırlama Ölçeğinin Maddeleri 

Ölçek maddesinin uyarlanmış hali Kaynak Adı 

Değerli hissettim. Araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Özel olduğumu hissettim. Araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Önemsendiğimi hissettim. Araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

 

Öznel iyi oluş ölçeğine yönelik yapılan çalışmada öncelikle alanyazındaki mevcut öznel 

iyi oluş ölçekleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşun hem bilişsel yargıları hem de duyuşsal tepkileri 

içerdiğinden öznel iyi oluşla ilgili tanımlar incelenirken bahsedilmişti. Öznel iyi oluşun 

ölçümüne yönelik kullanılan ölçeklerin de, duyuşsal tepkilere yönelik olarak olumlu 

duygulanımı, duygusal bağları/ilişkileri (Veit ve Ware, 1983; Watson, Clark ve Tellegen; 1988) 

ve çeşitli bilişsel yargıları içerdiği (Ryff, 1989) dikkat çekmektedir. Öznel iyi oluşu zihinsel 

sağlığın bir göstergesi olarak dikkate alan Veit ve Ware (1983) tarafından geliştirilen Zihinsel 

Sağlık Envanteri içerisindeki öznel iyi oluş alt ölçeği, genel “olumlu duygulanım” ve “duygusal 

bağları/ilişkileri” içermektedir. Öznel iyi oluşun duyuşsal yönünün ölçümüne yönelik bazı 

yazarlar (örneğin; Bajaj & Pande, 2015; Su, Swanson, ve Chen, 2016; Satıcı, 2016) tarafından 

Olumlu ve Olumsuz Duygulanım Ölçeği’nin de (PANAS) kullanıldığı görülmektedir. Ryff (1989) 

tarafından geliştirilen Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nde (PWB) ise, pozitif psikolojik işleyişin 

göstergeleri olarak kendini kabul, diğer bireylerle olumlu ilişkiler, otonomi, çevresel uzmanlık, 

yaşam amacı ve kişisel gelişimin dikkate alındığı görülmektedir.  

Öznel iyi oluşun bireyin hayatına yönelik “genel bir değerlendirmeye” dayalı olarak 

oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda bahsedilen çok boyutlu ve detaylı 

ölçeklerden yararlanarak, olguyu daha genel ifadelerle ölçebilecek kısa ve tek boyutlu bir öznel 

iyi oluş ölçeğinin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu tez çalışmasında bir çıkış 

değişkeni olarak dikkate alınan öznel iyi oluş olgusuna yönelik ölçeğin tek boyutlu ve mümkün 

olduğunca kısa olmasının,  diğer üç değişken ölçeklerinin de yer alacağı veri toplama formunun 

çok uzun olmasının önüne geçerek, katılımcılar tarafından kolay doldurulabilirliği sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, öznel iyi oluşu “bireyin kendine ve çevresine (hayatına) yönelik 

olumlu değerlendirmeleri ve olumlu duygu durumları” olarak ölçmeye yönelik; incelenen 

ölçeklerdeki bazı ifadeler daha genel ve kapsayıcı ifadelere dönüştürülerek madde havuzu 

oluşturulmuştur. Hazırlanan ölçekteki ifadelerin anlaşılırlığı ve tepki kategorilerinin uygunluğu 

saha araştırmaları öncesi bir ön çalışma ile test edilecektir. Ölçek için kullanılacak tepki 

kategorilerine yönelik olarak, öznel iyi oluş ölçümünde daha önce kullanılmış olan Likert ölçeği 

kategorileri tercih edilmiştir. Hazırlanan ölçekteki ifadelerin anlaşılırlığı ve tepki kategorilerinin 

uygunluğu saha araştırmaları öncesi bir ön çalışma ile test edilecektir.  
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Bu durumdan hareketle, ilgili çalışmalardan yararlanılarak geliştirilen öznel iyi oluş 

ölçeği Tablo 4.3.’daki gibidir: 

Tablo 4.3. Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Maddeleri 

Ölçek maddesinin uyarlanmış hali Kaynak Adı 

İnsanlarla ilişkilerim iyi. Ryff, 1989 

İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ryff, 1989 

Hayat güzel. Veit & Ware, 1983 

Mutluyum. Veit & Ware, 1983 

Zorlu süreçleri atlatabilirim. Watson vd, 1988 

Kendime yetiyorum. Ryff, 1989 

Kendimi seviyorum. Ryff, 1989 

Beni dışarıdan gören benimki gibi bir hayat ister. Veit & Ware, 1983 

İyi hissediyorum. Veit & Ware, 1983 

Kendime güveniyorum. Ryff, 1989 

Fiziksel olarak sağlıklı hissediyorum. Veit & Ware, 1983 

Ruhsal olarak sağlıklı hissediyorum. Veit & Ware, 1983 

 

Araştırmada kullanılan, Tablo 4.4.‟de verilmiş olan son ölçek olumlu davranışsal niyet 

ölçeğidir. Söz konusu ölçek, Zeithaml ve arkadaşlarının 1996 yılındaki çalışmasındaki 

davranışsal niyet ölçeğinden uyarlanmıştır. 

Tablo 4. 4. Olumlu Davranışsal Niyet Ölçeğinin Maddeleri 

Ölçek maddesinin uyarlanmış 

hali 

Kaynak Adı 

İyi hissetmek istediğimde tercihim yine bu olacak. Zeithaml vd.,1996 

Bunu öneririm. Zeithaml vd.,1996 

Bunu daha sık yapmak isterim. Zeithaml vd.,1996 

 

4.4.Veri Toplama Süreci 

 
Araştırmanın veri toplama süreci, iki ayrı saha çalışması faaliyetiyle gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu saha çalışmalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 4.5.‟de verilmiştir. 
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Tablo 4. 5. Araştırmanın Saha Çalışmalarına Yönelik Özet Tablo 

Çalışma Adı Amacı Yöntemi Tarih Katılımcı 
Sayısı(n) 

 
 

Saha Çalışması 
(ön test ) 

-İçerik ve yüzey 
geçerliliği açısından 
ölçek maddelerinin ve 
tepki kategorilerinin 
anlaşılırlığının test 
edilmesi 

-Ölçeklerin bir bütün 
olarak güvenirlik 
koşullarını test etmek 

-Ağırlama ve öznel iyi 
oluş ölçeklerinin 
geliştirilmesi 

 

Yapılandırılmış 
veri toplama 
aracıyla, 
kolayda 
örneklem 
tekniğiyle, 
Yüz yüze 
görüşme. 

 

05-
08Nisan 

2018 

 

               
80 

 
 

Saha Çalışması 

-Araştırma sorularında 
belirtilen değişkenler arası 
ilişkileri sınamak ve araştırma 
sorularında belirtilen rekreatif 
alanlar arası farklılıkları ortaya 
çıkarmak. 

Yapılandırılmış 
veri toplama 
aracıyla, 
kolayda 
örneklem 
tekniğiyle, 
Yüz yüze 
görüşme. 

 

20-
30Nisan 

2018 

 

60 

 
Tablo 4.5 ‘de görüleceği üzere, saha çalışmalarının ilkinde ağırlama ve öznel iyi oluş 

ölçeklerinin geliştirilmesi ile güvenirlik/geçerlik koşullarını test etmek amaçlanmıştır. İkinci 

çalışmada ise ilk çalışma sonucu güvenirlik ve geçerliği test edilmiş maddelerden oluşan 

ölçekler ile elde edilen verilerden hareketle araştırma soruları incelenmiştir. Yukarıda veri 

toplama aracının geliştirilmesi başlığı altında detayları verilen ölçek maddeleri Ek 1‟de verilen 

ankete dönüştürülerek, 05-08 Nisan 2018tarihleri arasında birinci saha çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Ağırlama ve öznel iyi oluş ölçeklerinin geliştirilmesi ile ölçeğin 

güvenirlik/geçerlik koşullarını test etmek amacıyla yapılan çalışma, Mersin’de yer alan dört 

farklı rekreatif faaliyet alanında (alışveriş merkezleri, spor salonları, hobi okulları, paket turlar) 

Ek 1‟de ki anket kullanılarak uygulanmış ve bu süreçte toplam 80 katılımcıya (n) ulaşılmıştır. 

Anket, birinci saha çalışmasında tespit edilen algılanması zor, sorunlu ölçek maddeleri 

çıkarılarak veya değiştirilerek, Ek2‟de verilen son haline getirilmiştir. İkinci saha çalışması, Ek 

2‟de verilen anket ile20-30Nisan 2018 tarihleri arasında yine Mersin’de yer alan dört farklı 

rekreatif faaliyet alanında (alışveriş merkezleri, spor salonları, hobi okulları, paket turlar) 

uygulanmış ve toplamda 605 katılımcıya ulaşılmıştır. Saha çalışmasında toplanan 605 adet 

anketin tamamı araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş, eksik ve özensiz işaretlenen 5 adet 
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anket veri setine dâhil edilmeden elenmiştir. 605 adet anketten geriye kalan tam doldurulmuş 

600 adet ankete ait veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizler bu veriler 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. İkinci saha çalışmasının asıl amacı, ilk çalışmadan farklı olarak, 

çalışmanın araştırma sorularını incelemek ve test etmektir. 

Araştırmanın, özünde keşifsel (exploratory) bir araştırma olması sebebiyle, bulguları 

genelleme kaygısından çok teorideki olgusal ilişkileri test etme ve modelde yer alan ilişkileri 

inceleme ve test etme kaygısı taşımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000:64). Bu sebepledir ki, 

farklı rekreatif faaliyetler yürüten alanlardan kolayda örnekleme (convenience sampling) 

tekniği ile toplanması tercih edilmiştir (Erkuş, 2009:97). 

 

4.5.Güvenirlik ve Geçerlik 

 

4.5.1. Güvenilirlik Analizleri 

 

Güvenirlik; değişkenleri ölçmek için kullanılan maddelerin birbirleri ile tutarlılığını ve 

kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade etmektedir (Kalaycı, 2010:403; 

Alpar, 2014:436). Güvenirliği ölçmeye yönelik farklı analiz türleri bulunmakla birlikte en yaygın 

kullanılanı Cronbach‟s Alpha katsayısıdır (Özdamar, 2004:622;Kalaycı,2010:405). Ölçeğin genel 

güvenirliğine ve iç tutarlılığına işaret etmekte olan Cronbach's Alpha katsayısı, maddelerin 

varyansları toplamının genel varyansa oranlanması sonucu elde edilen ağırlıklı standart değişim 

ortalamasıdır ve 0 ile 1 arasında değer almaktadır (Özdamar, 2004:623). Cronbach's Alpha 

katsayısının, 60 ile 80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, katsayının ,80 ile 

1.00 arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Kalaycı, 

2010:405). Güvenilirlik analizin bir diğer göstergesi olarak Madde Toplam Korelasyon 

istatistiğine bakılmıştır. Madde ve bütün arasındaki korelasyonlar yöntemi ise ölçekte bulunan 

bir madde ile diğer maddelerin toplamından oluşan bütün arasındaki korelasyon 

hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu yöntemle, ölçekteki her maddenin bütün içerisindeki 

eklenebilirlik özelliğine bakılabilmektedir. Başka bir deyişle, madde-toplam korelasyonu 

düşükse o ölçek maddesinin ölçeğe katkısının düşük olduğu anlaşılmaktadır ve düşük 

korelasyon gösteren maddeler ölçekten çıkarılabilir (Kalaycı, 2010:412).Madde-bütün 

korelasyon katsayısının negatif olmaması ve 0,25’den büyük olması istenir. Bir maddenin, 

madde-bütün korelasyon katsayısı 0,25’ten küçük veya negatif ise bu maddenin ilgili ölçekte yer 

almaması gerektiğine karar verilebilir (Alpar, 2014:516). Güvenilirlik testleri için bunların 

dışında madde ortalamaları arasında fark olup olmadığını araştırmada kullanılan çok değişkenli 

bir yöntem olan Hotelling’s T Kare istatistiği, Tukey’in toplanabilirlik testi istatistiği ile ölçek 

maddelerinin toplanabilir olma özelliği ve ölçek maddelerin zorluk-kolaylık seviyelerinin 
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anlaşılabilme durumu test edilmiştir. Saha çalışması için uygulanan güvenirlik analizi sonuçları 

aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 

Tablo 4.6. Yenilenme Performansı Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=600) 

B
O

Y
U

T
 

Maddeler 
Düzeltilmiş 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

Çoklu R2 
Katsayısı 

Madde 
Silindiğinde  

Cronbach 
Alfa Değeri 

Y
E

N
İL

E
N

M
E

 

1.Zaman geçirmek hoşuma gitti. ,765 ,595 ,895 

2.Kendimi fiziksel olarak aktif 
hissettim. 

,751 ,589 ,897 

3.Farklı şeyler gördüm/öğrendim. ,796 ,639 ,888 

4.Benim için özel bir deneyimdi. ,778 ,633 ,892 

Cronbach Alfa Değeri 0,913 
Hotelling’ T2 287,580 F4;596=71,535 (p≤0,0001) 
Toplanamazlık F1;4=38,555, (p≤0,0001) 
Sınıflararası R (Tekli ve 
Ortalama Ölçüm 

r=,674/,912 (p≤0,0001) 

 

Tablo 4.6.’ya bakıldığında “Algılanan Yenilenme Performansı” ölçeğinin Cronbach Alfa 

değerinin 0,913 olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma ölçeğinin çok yüksek güvenilirlik 

düzeyine sahip olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2011: 605). Ölçekte yer alan maddelerin 

diğer güvenilirlik istatistikleri incelendiğinde,  ölçeğin güvenirlik düzeyini düşüren herhangi bir 

madde olmadığı, dolayısıyla ölçekten çıkarılması gereken bir madde olmadığı kanaatine 

varılmıştır. 

Tablo 4.7. Ağırlama Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=600) 

B
O

Y
U

T
 

Maddeler 
Düzeltilmiş 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

Çoklu R2 
Katsayısı 

Madde 
Silindiğinde  

Cronbach 
Alfa Değeri 

A
Ğ

IR
L

A
M

A
 

1.Değerli hissettim. ,885 ,784 ,919 

2.Özel olduğumu hissettim. ,891 ,795 914 

3.Önemli olduğumu hissettim. ,877 ,769 ,925 

Cronbach Alfa Değeri 0,945 
Hotelling’ T2 18,663 F2;598=37,389 (p≤0,0001) 
Toplanamazlık F1;2=2,288, (p≤0,0001) 
Sınıflararası R (Tekli ve 
Ortalama Ölçüm 

r=,850/,945 (p≤0,0001) 

 
Tablo 4.7.’ye bakıldığında “Algılanan Yenilenme Performansı” ölçeğinin Cronbach Alfa 

değerinin 0,945 olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma ölçeğinin çok yüksek güvenilirlik 

düzeyine sahip olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2011: 605). Ölçekte yer alan maddelerin 
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diğer güvenilirlik istatistikleri incelendiğinde,  ölçeğin güvenirlik düzeyini düşüren herhangi bir 

madde olmadığı, dolayısıyla ölçekten çıkarılması gereken bir madde olmadığı kanaatine 

varılmıştır. 

Tablo 4.8. Olumlu Davranışsal Niyet Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=600) 

B
O

Y
U

T
 

Maddeler 
Düzeltilmiş 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

Çoklu R2 
Katsayısı 

Madde 
Silindiğinde  

Cronbach 
Alfa Değeri 

O
L

U
M

L
U

 D
A

V
R

A
N

IŞ
S

A
L

 
N

İY
E

T
 

1.İyi hissetmek istediğimde 
tercihim tekrar burası olacak. 

,835 ,698 ,904 

2.Bunu öneririm. ,862 ,743 ,883 

3.Bunu daha sık yapmak isterim. ,850 ,726 ,892 

Cronbach Alfa Değeri 0,926 
Hotelling’ T2 24,529 F2;598=12,244 (p≤0,0001) 
Toplanamazlık F1;2=,210, (p≤0,0001) 
Sınıflararası R (Tekli ve 
Ortalama Ölçüm 

r=,807/,926 (p≤0,0001) 

 

Tablo 4.8.’e bakıldığında “Algılanan Yenilenme Performansı” ölçeğinin Cronbach Alfa 

değerinin 0,926 olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma ölçeğinin çok yüksek güvenilirlik 

düzeyine sahip olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2011: 605). Ölçekte yer alan maddelerin 

diğer güvenilirlik istatistikleri incelendiğinde,  ölçeğin güvenirlik düzeyini düşüren herhangi bir 

madde olmadığı, dolayısıyla ölçekten çıkarılması gereken bir madde olmadığı kanaatine 

varılmıştır. 

Tablo 4.9. Öznel İyi Oluş Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=600) 

B
O

Y
U

T
 

Maddeler 
Düzeltilmiş 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

Çoklu R2 
Katsayısı 

Madde 
Silindiğinde  

Cronbach 
Alfa Değeri 

Ö
Z

N
E

L
 İ

Y
İ 

O
L

U
Ş

  

1.İnsanlarla ilişkilerim iyi. ,636 ,496 ,926 

2.İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. ,725 ,600 ,922 

3.Hayat güzel ,699 ,604 ,924 

4.Mutluyum ,730 ,662 ,922 

5.Zorlu süreçleri atlatabilirim. ,743 ,605 ,922 

6.Kendime yetiyorum. ,723 ,651 ,923 

7.Kendimi seviyorum. ,631 ,617 ,926 

8.Beni dışarıdan gören benimki 
gibi bir hayat ister. 

,750 ,610 ,922 
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Tablo 4.9. (devamı) 

 9.İyi hissediyorum. ,758 ,621 ,921 

10.Kendime güveniyorum. ,784 ,659 ,921 

11.Fiziksel olarak sağlıklı 
hissediyorum. 

,577 ,473 ,928 

12.Ruhsal olarak sağlıklı 
hissediyorum. 

,683 ,676 ,925 

Cronbach Alfa Değeri 0,929 
Hotelling’ T2 985,404 F11;589=88,087 (p≤0,0001) 
Toplanamazlık F1;11=55,784, (p≤0,0001) 
Sınıflararası R (Tekli ve 
Ortalama Ölçüm 

r=,523/,929 (p≤0,0001) 

 

Tablo 4.9. ’a bakıldığında “Algılanan Yenilenme Performansı” ölçeğinin Cronbach Alfa 

değerinin 0,929 olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma ölçeğinin çok yüksek güvenilirlik 

düzeyine sahip olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2011: 605). Ölçekte yer alan maddelerin 

diğer güvenilirlik istatistikleri incelendiğinde,  ölçeğin güvenirlik düzeyini düşüren herhangi bir 

madde olmadığı, dolayısıyla ölçekten çıkarılması gereken bir madde olmadığı kanaatine 

varılmıştır. 

 

4.5.2.Geçerlilik Analizleri 

 

Geçerlik; testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgili bir 

kavramdır (Büyüköztürk, 2010:167). Aşağıda yer alan alt başlıklarda yüzey, içerik ve yapı 

geçerliliği analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

4.5.2.1. Yüzey Geçerliliği 

 

Araştırmada, yüzey geçerliliği için her bir farklı rekreatif faaliyetten 20 kişi olmak 

suretiyle 80 kişilik bir ön test çalışması gerçekleştirilmiştir. Ön testte katılımcılara sunulan veri 

toplama formunda 22 madde (ifade) yer almıştır. Likert tipi tasarlanan ölçme aracının tepki 

kategorileri: 1=Hiç, 2= Pek Sayılmaz, 3=Biraz, 4=Epeyce, 5=Çok şeklinde düzenlenmiştir. 

Katılımcıların ölçek maddelerinde verecekleri tepkilerin “araştırmacı 

yönlendirmesine” maruz kalmadığından ve ölçek maddelerinin uzun olup olmadığından, doğru 

anlaşıldığından ve kolay okunduğundan emin olarak geçerliliği destekleyebilmek amacıyla, 

katılımcıların ifadeye verdiği tepkilere dikkat edilmiş ve katılımcılardan maddeleri cevaplarken 

mümkün olduğunca sesli düşünmeleri istenmiştir. Böylece ölçek maddelerinden doğru 

anlaşılmadığı ve katılımcılarda kafa karışıklığına sebep olduğu düşünülen ifadelerden ‘’Çevrem 
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bana imrenir’’ ifadesi ‘’Beni dışarıdan gören benimki gibi bir hayat ister’’ olarak değiştirilmiş ve 

yine katılımcılarda hangi konuda olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açan ‘’Sağlıklı 

hissediyorum’’ ifadesi ikiye ayrılarak ‘’Fiziksel olarak sağlıklı hissediyorum’’ ile ‘’Ruhsal olarak 

sağlıklı hissediyorum’’ ifadeleri olarak veri toplama formunda yer almıştır. 

 

4.5.2.2. İçerik Geçerliliği 

Ölçme aracının amacına uygunluk derecesi, içerik ve/veya ölçme geçerliği olarak 

tanımlanmaktadır (Erkuş, 2009:133; Karasar, 2003:151).Ek olarak, içerik geçerliliği örneklem 

olarak belirlenen test veya ölçek maddelerinin belirli bir amaca yönelik olarak kavramsal ana 

kütleyi temsil etme derecesi olarak da tanımlanmaktadır (Şencan, 2005:745). Alanyazındaki 

‘’bir ölçekte az madde varsa bu ölçeklerin içerik ve yapısal geçerlilikleri düşüktür (Kenny, 1979; 

Nunnally 1976)’’ düşüncesi ve bir faktör ‘’altındaki madde sayısının dört veya beş olması dahi 

yeterli olmayabilir (Şencan, 2005: 750)’’ görüşüne rağmen ‘’güvenilirlik’’ başlığı altında 

görüldüğü üzere tek faktör altındaki 3 ve 4 maddeli ölçeklerimizin tamamı ,90 Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısnın üzerinde yüksek derecede güvenilir seviyesindedir. İçerik geçerliliği 

analizi sırasında, ölçekte yer alan madde sayısının ilgili yapıyı ölçmek için yeterli sayıda olup 

olmadığı, boyutların bir kuramsal altyapıyı temsil edebilmek için yeterli sayıya sahip olup 

olmadığı, kullanılan ölçüm aracının daha önce başka bir araştırmada güvenilir ve geçerliliğinin 

temsil edilip edilmediği, yani alanyazında kabul gören araştırmacı ve çalışmalarından faydalanıp 

faydalanılmadığı kontrol edilir (Sekeran ve Bougie, 2013:226).  

Çalışmada içerik geçerliliğine yönelik daha önce alanyazında kabul görmüş 

çalışmalardan faydalanılmıştır. Buna göre, kuramsal altyapıyı ölçen ölçeklerin bazıları güvenilir 

ve geçerliliği kanıtlanmış çalışmalar içinden seçilmiştir. Veri toplama aracının geliştirilmesi 

başlığı altında detaylı bir şekilde anlatılan bu süreç, ölçüm aracında bulunan 3 temel ölçek 

(Tablo 4.1.-4.3.-4.4.) için uygulanmıştır. 

 

4.5.2.3. Yapı Geçerliliği 

 

Ölçülmek istenen yapının öngörülen yapı olup olmadığının değerlendirilmesi ise yapı 

geçerliği olarak tanımlanmaktadır (Erkuş, 2009:135; Alpar,2014:456).Ölçeğin yapı geçerliliğini 

test etmeye dönük olarak farklı analiz teknikleri kullanılmakla birlikte, en yaygın kullanılanı 

açıklayıcı faktör analizidir (Erkuş, 2009:135; Tanrıöğen, 2011:185).Açıklayıcı faktör analizi, 

belli faktörler altında toplanan yapıların kuramsal yapının birer göstergeleri olup olmadığı 

ortaya koymaya çalışırken, doğrulayıcı faktör analizleri, ölçme aracı sonucu elde edilen 

verilerin, söz konusu olguyu açıklamada geçerli yapılar olup olmadığını test eder (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 177). 
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4.5.2.3.1. Açıklayıcı Faktör Analizi 
 

Açıklayıcı faktör analizi; birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az 

sayıda, kavramsal olarak anlamlı ve birbirinden bağımsız yeni faktörler haline getirmek için 

kullanılan bir yöntemdir (Özdamar, 2004:236; Kalaycı, 2010:321; Çokluk vd., 2010:178; Hair, 

Black, Babin ve Anderson, 2010:94). Daha önce güvenilirlik analizleri yapılan ölçeğe ait 

maddelerin, kuramdan gelen bilgiler ışığında farklı alt faktör yapılarına ayrılıp ayrılmadığının 

analizi için, veri setindeki maddelere boyut indirgemenin bir yolu olarak faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi yapılırken temel bileşenler yöntemi ve Varimax dönüştürme yöntemi 

kullanılarak öz değeri 1’in üzerinde, binişiklik sorunu göstermeyen (maddeler arası yük değer 

farkları 0,100’den fazla) (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 223) ve faktör yük kabul 

düzeyi 0,50’nin altında olmayan maddelerden meydana gelen faktör yapıları tercih edilmiştir. 

Ek olarak veri yapısının örneklem ile uygunluğunun bir ölçütü olarak Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve verilerin çok değişkenli (birbirleriyle ilişkili) bir yapıya sahip olup olmadığının bir 

göstergesi olarak Barlett Küresellik testleri yapılmıştır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2010: 213). 

Söz konusu faktör analizlerine yönelik bulgular aşağıda tablolar halinde verilmektedir. 

Tablo 4.10. Yenilenme Performansı Ölçeği AFA Bulguları (n=600) 

Faktörler 
Faktör 
Yükleri 

Eşkökenlilik Özdeğer  Açıklanan 
Varyans % 

Alfa 

Faktör 1: Yenilenme 
  

3,003 3,735 
 

75,087 ,913 

1.Zaman geçirmek 
hoşuma gitti. 

,886 ,759  3,98   

2.Kendimi fiziksel 
olarak aktif hissettim. 

,871 ,722  3,86   

3.Farklı şeyler 
gördüm/öğrendim. 

,859 ,786  3,65   

4.Benim için özel bir 
deneyimdi. 

,849 ,737  3,45   

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi; Açıklanan toplam varyans= %75,087 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluk ölçümü=, 828 (%82,8) 
Bartlet’in Küresellik Testi=1349,805, d.f= 6, p≤0.000 
Ölçek Ortalaması: 3,735 
 

Faktör analizi sonucuna göre Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin0,828 olduğu,  

Bartlett's Küresellik Testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,000). 

Maddelerin tümü faktör yükü açısından ,32’nin ve eş kökenlilik değeri açısından ,50’nin 

yukarısındadır. Varimax döndürme işlemi sonucunda hiç bir madde binişiklik sorunu 

göstermemiştir. Sonuç olarak toplam 4 madde ile tek boyutlu ve toplam varyansın % 75,087’sini 

açıklayan bir yapı ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 4.11. Ağırlama Performansı Ölçeği AFA Bulguları (n=600) 

Faktörler 
Faktör 
Yükleri 

Eşkökenlilik Özdeğer  Açıklanan 
Varyans % 

Alfa 

Faktör 1: Yenilenme 
  

2,702 3,303 
 

90,051 ,945 

1.Değerli hissettim. ,952 ,901  3,38   

2.Özel olduğumu 
hissettim. 

,949 ,907  3,23   

3.Önemli olduğumu 
hissettim. 

,945 ,894  3,30   

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi; Açıklanan toplam varyans= %90,051 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluk ölçümü=, 773 (%77,3) 
Bartlet’in Küresellik Testi=1681,626, d.f= 3, p≤0.000 
Ölçek Ortalaması: 3,303 
 

Faktör analizi sonucuna göre Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin 0,773 olduğu,  

Bartlett's Küresellik Testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,000). 

Maddelerin tümü faktör yükü açısından ,32’nin ve eş kökenlilik değeri açısından ,50’nin 

yukarısındadır. Varimax döndürme işlemi sonucunda hiç bir madde binişiklik sorunu 

göstermemiştir. Sonuç olarak toplam 3 madde ile tek boyutlu ve toplam varyansın % 90,051’ini 

açıklayan bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 4.12. Olumu Davranışsal Niyet Ölçeği AFA Bulguları (n=600) 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Eşkökenlilik Özdeğer  Açıklanan 
Varyans % 

Alfa 

Faktör 1: Yenilenme 
  

2,614 3,69 
 

87,129 ,926 

1.İyi hissetmek 
istediğimde tercihim 
tekrar burası olacak. 

,940 ,858  3,61   

2.Bunu öneririm. ,934 ,883  3,72   

3.Bunu daha sık yapmak 
isterim. 

,926 ,873  3,74   

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi; Açıklanan toplam varyans= %87,129 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluk ölçümü=, 763 (%76,3) 
Bartlet’in Küresellik Testi=1397,148, d.f= 3, p≤0.000 
Ölçek Ortalaması: 3,69 
 

Faktör analizi sonucuna göre Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin 0,763 olduğu,  

Bartlett's Küresellik Testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,000). 

Maddelerin tümü faktör yükü açısından ,32’nin ve eş kökenlilik değeri açısından ,50’nin 

yukarısındadır. Varimax döndürme işlemi sonucunda hiç bir madde binişiklik sorunu 

göstermemiştir. Sonuç olarak toplam 3 madde ile tek boyutlu ve toplam varyansın % 

87,129’unu açıklayan bir yapı ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 4.13. Öznel İyi Oluş Ölçeği AFA Bulguları (n=600) 

Faktörler 
Faktör 
Yükleri 

Eşkökenlil
ik 

Özdeğe
r 

 

Açıklana
n 

Varyans 
% 

Alfa 

Faktör 1: ……….   4,268 4,11 38,803 ,917 

1.İnsanlarla ilişkilerim iyi. ,576 ,494  4,31   
2.İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. ,629 ,618  4,24   

5.Zorlu süreçleri atlatabilirim. ,682 ,641  3,91   
6.Kendime yetiyorum. ,862 ,779  4,15   

7.Kendimi seviyorum. ,871 ,761  4,21   
8.Beni dışarıdan gören benimki gibi 
bir hayat ister. 

,659 ,658  
3,45 

  

9.İyi hissediyorum. ,682 ,664  4,22   

10.Kendime güveniyorum. ,644 ,691  4,40   

Faktör 2: ………..   3,202 4,22 29,110 ,813 

4. Mutluyum. ,672 ,636  4,28   
11.Fiziksel olarak sağlıklı hissediyorum. ,814 ,687  4,31   

12.Ruhsal olarak sağlıklı hissediyorum. ,890 ,841  4,07   
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi; Açıklanan toplam varyans= %67.913 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluk ölçümü=, 921 (%92,1) 
Bartlet’in Küresellik Testi=4265,384 d.f=55 , p≤0.000 
Ölçek Ortalaması: 4,165 

 

Faktör analizi sonucuna göre iki boyutlu bir faktör yapısına sahip olan Öznel İyi Oluş 

değişkeninin Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliğinin 0,922 olduğu,  Bartlett's Küresellik 

Testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,000). 12 maddeden oluşan 

Öznel İyi Oluş değişkeninin açıklanan varyans oranı %66,69’dur ve maddelerin tümü faktör 

yükü açısından ,32’nin üzerindedir.  Buna karşın döndürme işlemi sonucunda 3 numaralı “Hayat 

Güzel” maddesinin binişiklik sorunu yaşayarak her iki boyuta da yakın yükler ile yüklendiği 

anlaşılmıştır. Bunun üzerine ilgili madde faktörleşme işleminden çıkartılarak işlem 

tekrarlanmıştır. Bunun sonucunda yine çift faktör yapısından oluşan KMO değeri ,921, olan ve 

varyansın toplam % 67,913’ünü açıklayan bir yapı ortaya çıkmıştır. 11 maddenin tamamı faktör 

yükü alt sınırının üzerinde olup, gerek eş kökenlilik istatistiği gerekse de binişiklik açısından 

sorun yaşayan bir madde olmadığı ortaya çıkmıştır. Faktör yapıları incelendiğinde, Faktör 1 

açıklanan varyansa % 38,803’lük katkısı ile ilk sırada yer alırken, Faktör 2, %29,110 ile ikinci 

sırada yer almaktadır. Her iki faktörün de Cronbach Alpha istatistiklerinden hareketle 

güvenilirlik değerlerinde bir sorun olmadığı görülmektedir. 
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4.5.2.3.2 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

Belirlenen faktör yapılarının teoride var olduğu iddia edilen yapı ile ne ölçüde 

uyuştuğunu göstererek, ölçeğin uyumluluğunu test eden doğrulayıcı faktör analizinde (Hair vd., 

2006: 774) belirlenen faktörler ile gözlenen değişkenler arasında yeterli düzeyde ilişki olup 

olmadığı ve belirlenen faktörlerin orijinal yapıyı açıklamada yeterli olup olmadığı (Özdamar, 

2011: 250) gibi sorulara yanıt aramak için veriler doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. 

Faktör analizinde, etiketlenen faktör yapıları altında yer alan değişkenlerin, gerçekten o faktör 

yapılarına ait olup olmadığını beklenen ve gözlenen kovaryans matrisi değerleri ve t-Testi 

anlamlılık değerleri ve regresyon katsayıları ile açıklamaya çalışan yapısal eşitlik modelleri çok 

katı istatistiksel bir test sürecidir (Kline, 2005 aktaran, Şimşek, 2007: 5). Sağlam bir teorik 

temele sahip olmaya çalışanların açıklayıcı faktör analizi sonuçları çok iyi olsa dahi doğrulayıcı 

faktör analizi aşamasında istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir (Şimşek, 2007: 5). Buna göre, 

algılanan yenilenme, algılanan ağırlama, öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet 

performanslarını ölçmeye çalışan ölçeğe, doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizi neticesinde ortaya çıkan boyutlar temel alınarak 

gerçekleştirilen ilk doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelde yer alan gizil ve gözlenen 

değişkenlerin t değeri istatistikleri ve faktör yükleri açısından bir soruna sahip olmadığı 

görülmüştür. Ancak modelin bir bütün olarak geçerliliğini gösteren iki temel uyum iyiliği 

istatistiği açısından sorunlu olduğu anlaşılmıştır. Modelin Düzeltilmiş Ki-kare istatistiği; 

994,8/179 = 5.55 olarak, RMSEA istatistiği ise 0,087 olarak ortaya çıkmıştır. Ki-kare istatistiği 

için kritik değer Tablo 4.14.’de görüleceği üzere büyük örneklemler için 5 iken, RMSEA istatistiği 

için ise 0,080’dir(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:267-268; Çokluk vd., 2012:269-

271). Modeldeki uyumsuzluğun hangi gözlenen değişkenlerden kaynaklandığını araştırmak için 

model modifikasyon önerileri incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz neticesinde diğer 

maddelerle benzeşmesinden dolayı ölçekten atılması durumunda ÖİO1 maddesinin Ki- kare’de 

77,40, ÖİO7 maddesinin 72,80, ÖİO12 maddesinin 66,50 ve ÖİO11 maddesinin 45.80’lik bir 

azalmaya yol açacağı görülmüştür. Bunun üzerine ilgili maddelerin ölçekten çıkarılarak, ÖİO 

değişkenin tek boyut ile doğrulayıcı modele dahil edilerek analizin tekrarlanmasına karar 

verilmiştir. 
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Şekil 4.2. Tüm Ölçeğin DFA Yol Diyagramı 

 
 

Şekil 4.2.’de görülebileceği üzere Algılanan yenilenme performansı ( AYP), algılanan 

ağırlama performansı (AAP), olumlu davranışsal niyet (ODN) ve öznel iyi oluş 

(ÖİO)değişkenlerine ait toplam 17 gözlenen değişken ile gerçekleştirilen ikinci doğrulayıcı 

faktör analizi, ilk analiz bulgularına göre çok daha yüksek uyum iyilikleri ortaya çıkarmıştır. 

Model önce t istatistiği değerlerinin anlamlılığı ve faktör yük değerlerinin yüksekliği açısından 

kontrol edilmiş ve herhangi bir sorun olmadığı anlaşılmıştır. Akabinde gerçekleştirilen iki temel 

uyum iyiliği istatistiği kontrolünde Ki-karenin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen 

Düzeltilmiş Ki-Kare istatistiğinin 378,91 / 113 =3.3531 olduğu ve yaklaşık hataların karekökü 

anlamına gelen RMSEA (Root Means Square Error of Approximation) değerinin 0,063 olduğu, 

dolayısıyla modelin temel uyum iyilik istatistikleri açısından da sorun taşımadığı anlaşılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi ölçme modeline ilişkin tanımlayıcı istatistiklerle ilgili özet tablo 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.14. Doğrulayıcı faktör analizi ölçme modeline ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

 Boyutlar ve maddeleri Std. Yük 
değeri 

Hata 
payı 

t-
değeri 

 1. Algılanan Yenilenme Performansı (AYP)    

AYP1 Zaman geçirmek hşuma gitti. 0,82 0,34 23,74 

AYP2 Kendimi fiziksel olarak aktif hissettim. 0,79 0,38 22,53 

AYP3 Farklı şeyler gördüm/öğrendim. 0,85 0,28 25,39 

AYP4 Benim için özel bir deneyimdi. 0,82 0,33 23,77 

 2. Algılanan Ağırlama Performansı (AAP)    

AAP1 Değerli hissettim. 0,92 0,15 29,48 
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Tablo 4.14. (devamı) 

AAP2 Özel olduğumu hissettim. 0,93 0,14 29,76 

AAP3 Önemsendiğimi hissettim. 0,92 0,16 29,06 

 3. Olumlu Davranışsal Niyet (ODN)    

ODN1 İyi hissetmek istediğimde tercihim yine burası 
olacak. 

0,88 0,23 27,03 

ODN2 Bunu öneririm. 0,90 0,18 28,29 

ODN3 Bunu daha sık yapmak isterim. 0,91 0,17 28,71 

 4. Öznel İyi Oluş (ÖİO)    

ÖİO1 İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. 0,75 0,44 21,02 

ÖİO2 Mutluyum. 0,71 0,50 19,29 

ÖİO3 Zorlu süreçleri atlatabilirim. 0,77 0,40 21,97 

ÖİO4 Kendime yetiyorum.  0,78 0,40 22,07 

ÖİO5 Beni dışarıdan gören benimki gibi bir hayat ister.  0,81 0,35 23,38 

ÖİO6 İyi hissediyorum. 0,80 0,36 22,95 

ÖİO7 Kendime güveniyorum. 0,79 0,38 22,60 

 

Şekil 4.2’de gösterilen ölçüm modeline ait diğer uyum iyilikleri incelendiğinde; 

normlaştırılmış uyum indeksini gösteren ve X2dağılımının gerektirdiği sayıtlılara uyma 

zorunluluğu olmaksızın karşılaştırma yapan NFI açısından (NFI=0.99≥0.90 iyi uyum); NFI’nın 

küçük örneklemler için daha uygun bir versyonu olan normlaştırılmamış uyum indeksi (Non-

normed Fit İndex, NNFI=0.99≥0.90 iyi uyum), karşılaştırılmalı uyum indeksi anlamına gelen ve 

bağımsızlık modelinin ürettiği koveryans matrisi ile önerilen yapısal eşitlik modelinin ürettiği 

koveryans matrisini karşılaştıran CFI için (Conmparative Fit Index, CFI=0.99≥0.90 iyi uyum); 

artık ortalamaların karekökü RMR (Root Mean Sequare Residuals, RMR) ve standardize edilmiş 

artık ortalamaların karekökü SRMR (Standardized Root Mean Sguere Residuals, için 

(RMR=0.028≤0.05; SRMR=0.031≤0.05); koveryans matrisini ne oranda ölçtüğünü gösteren iyilik 

uyum indeksi GFI için (Goodness of Fit Index, GFI=0.93≥0.90 iyi uyum); ve  parametre 

tahminlerinin sayısı için GFI‟nin düzenlenmiş bir türü olan AGFI indeksleri için (Adjusted 

Goodness of Fit Index, AGFI=0.91≥0.90 iyi uyum) üretilen istatistiklerin tümü modelin bir bütün 

olarak iyi düzeyde uyuma sahip olduğunu göstermektedir (Çokluk ve diğ., 2012: 267-272; 

Şimşek, 2007:14). Tablo 4.15. ’de yukarıda tanımlanan uyum iyiliklerine yönelik kriter ve model 

sonuçları özet olarak verilmiştir. 

Tablo 4.15. Yapısal Eşitlik Modelinde Uyum İndeksi Kriterleri ve Analiz Sonuçları 

Uyum İyilikleri 
Kriter Kabul 

Noktası 

Model Sonucu 

Düzeltilmiş Ki-Kare ≤ 3 (n≤400)  

≤ 5 (n≥400) 

Mükemmel Uyum 

İyi Uyum 

378,91 / 113 =3.35 
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Tablo 4.15. (devamı) 

RMSEA ≤ 0.05 İyi Uyum 0,063 

AGFI ≥ 0.90 İyi Uyum 0,91 

GFI ≥ 0.90 

≥ 0.95 

İyi Uyum 

Mükemmel Uyum 

0,93 

RMR ≤ 0.05 Mükemmel Uyum 0,028 

SRMR ≤ 0.08 İyi Uyum 0,031 

NFI ≥ 0.90 İyi Uyum 0,99 

NNFI ≥ 0.90 İyi Uyum 0,99 

CFI ≥ 0.90 İyi Uyum 0,99 

Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2012:269-272 

 

5. BÖLÜM: ANALİZ VE BULGULAR 

 

Bu bölümde, saha çalışmaları sonucu derlenen verilerin analiz ve bulgularına yer 

verilmiştir. Söz konusu analiz ve bulgular iki ana başlık altında verilmektedir. Analizlere genel 

bakış başlığı altında, çalışmanın genelinde hangi tür analizlere, ne amaçla yer verildiği 

açıklanmaktadır. Saha çalışmasının analiz ve bulguları başlığı altında ise, saha çalışmasına 

yönelik yapılan analiz ve bulgulara ayrıntılı şeklide yer verilmektedir. 

 

5.1. Analizlere Genel Bakış 

 

Çalışmada yer alan analizlere yönelik özet bilgiler Tablo 5.1. ’de verilmektedir. Tabloda 

hangi analizin ne amaçla uygulandığı özetle açıklanmıştır. 

Tablo 5.1. Çalışmada Yapılan Analizlere Yönelik Özet Tablo 

Analizin Adı Analizin Amacı 

Tanımlayıcı istatistikler (frekans dağılımı, 

ortalama, standart sapma) 

Verilerin düzenlenmesi 

Anova Testi Verilerin varyanslılığının incelenmesi  

Doğrusal Regresyon analizi Değişkenler arasındaki doğrudan ve aracılık 

ilişkilerinin test edilmesi. 
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Aşağıda görüleceği üzere, verilerin analize uygunluğunun incelenmesi alt başlığı altında 

tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve standart sapma) incelenmektedir. Bir diğer başlıkta 

araştırma sorularının test edilmesinde ise fark testi analizleri, regresyon analizi ve aracı 

değişkenin etkisi analizi testinden bahsedilmektedir. 

 

5.1.1. Verilerin Analize Uygunluğunun İncelenmesi 

 

Analizlere başlayabilmek için öncelikle anket formu ile toplanan araştırma verilerinin 

kodlanarak bilgisayara aktarılmış olması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra, katılımcıların 

tutumlarını doğru puanlayabilmek için, eğer varsa ölçeklerdeki ters yönlü ifadeler için ters 

kodlama işlemi yapılmalıdır (Erkuş,2014:80). 

Araştırmada geliştirilen araştırma sorularına cevap bulabilmek için, öncelikle veriler 

analiz için hazırlanmalıdır. Çünkü toplanan verilerden geçerli sonuçlar elde edebilmek için 

verilerin kalitesinin incelenmesi önem arz etmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2010:9). Bununla ilgili ilk aşama, verilerin hatasızlığının kontrolüdür. Verilerin hatasız olması, 

geçerlik ve güvenirlik sonuçlarını etkilemektedir. Dolayısıyla verilerin frekans dağılımları 

incelenmeli, ortalama ve standart sapmaları kontrol edilmelidir (Çokluk vd., 2010:10).  

 

5.1.2. Araştırma Sorularına Yönelik Analizler 

 

Çok değişkenli istatistik analizlerin uygulanabilirlik koşulları yerine getirildikten sonra 

saha çalışması verilerine tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve regresyon analizi uygulanmıştır. 

Tek yönlü varyans analizi; normal dağılım gösteren k toplumundan alınan k bağımsız 

grup denemelerinden elde edilen nicel verilerin analizinde kullanılmaktadır. Bu yöntem, k 

bağımsız grup ortalamalarını test eder (Özdamar 2002: 340). Çalışmada çoklu karşılaştırma 

testleri de kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırma testleri (post hoc tests) varyans analizi sonucunda, 

F test istatistiğinin önemli olması durumunda, farklılığın nerden kaynaklandığını belirlemek ve 

ortalamaları birbirinden farklı olan grupları belirlemek için kullanılmaktadır. 

Regresyon analizi; bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken 

arasındaki neden sonuç ilişkisini matematiksel bir modelle açıklayan yöntem olarak 

tanımlanmaktadır (Özdamar, 2004:188; Kalaycı, 2010:199; Büyüköztürk, 2010:91). Regresyon 

analizinde bağımlı değişken bir, bağımsız değişken bir ise basit regresyon analizi, bağımlı 

değişken bir, bağımsız değişken iki ya da daha fazla ise çoklu regresyon analizi, bağımlı değişken 

iki ya da daha fazla ise çok değişkenli regresyon analizi olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 

2010:91). 

Bir regresyon analizinde ilişkinin düzeyi determinasyon (belirlilik) katsayısı (R²) ile 
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ölçülür. Ancak söz konusu değer istatistiksel bir açıklama sunmakta, değişkenler arasındaki 

nedensel ilişkiye yönelik bir açıklama sunmamaktadır (Büyüköztürk, 2010:92). Basit doğrusal 

regresyon modeli genel olarak Y=a+bX+e şeklinde oluşturulmaktadır. Burada Y bağımlı, X 

bağımsız değişkeni temsil etmektedir. Modeldeki a ve b katsayıları a ve β parametrelerinin 

tahminini vermektedir (Özdamar, 2004:528). Modelde yer alan e ise şansa bağlı hata terimi 

olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2010:199). 

Araştırmada tanımlanan aracı değişkenin etkisi analizi, Baron ve Kenny (1986) 

tarafından öne sürülen üç aşamalı çoklu regresyon analiziyle belirlenmiştir (Baron ve Kenny, 

1986:1177). Baron ve Kenny (1986), iki değişken arasındaki ilişkinin üçüncü bir değişken 

tarafından sağlandığı durumu aracılık etkisi olarak ifade etmektedir ve bu aracılık etkisinden 

söz edebilmek için üç aşamalı bir regresyon analizini önermektedir. Analizin birinci aşamasında 

aracı değişken üzerindeki bağımsız değişken etkisine, ikinci aşamasında bağımlı değişken 

üzerindeki bağımsız değişken etkisine ve üçüncü aşamasında bağımlı değişken üzerinde hem 

bağımsız hem de aracı değişkenin birlikte etkisine bakılmaktadır. 

Analiz sonucunda bir yargıya varabilmek için, bu üç aşamada da anlamlı bir etkinin 

olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, aracı değişken ile bağımsız değişken eşzamanlı olarak 

regresyon analizine girdiğinde, daha önce bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde var 

olan etkisinin azalması ya da tamamen ortadan kalkması gerekir. Söz konusu bu etkinin 

tamamen ortadan kalkması tam aracılık etkisi, etkinin azalması ise kısmi aracılık etkisi olarak 

yorumlanmaktadır (Baron ve Kenny, 1986:1177). 

Araştırmada saha çalışması verileri üzerinde, algılanan yenilenme performansı ile 

olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun aracılık etkisi, algılanan ağırlama 

performansı ile olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun aracılık etkisi, algılanan 

yenilenme performansı ile öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama performansının aracılık 

etkisi test edilmiş ve açıklanmıştır. 

 

5.2 Bulgular 

 

Bulgular başlığı altında öngörülen analizler ayrı ayrı sunulmaktadır. Araştırmanın 

yöntem kısmında ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini sınamak amacıyla güvenirlik analizi ve içerik 

ve yapı geçerliliği, yapı geçerliliği analizinde ise açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. Analizlere genel bakış başlığı altında da bahsedildiği üzere, tüm saha 

çalışması verilerinin hatasızlığını incelemek için öncelikle ortalama ve standart sapma değerleri 

kontrol edilmiştir. Çalışmanın devamında, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), regresyon ve 

aracı değişkenin etkisi analizleri uygulanmıştır. 
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5.2.1.Betimleyici Analizler 
 

Veri toplama formunda ters yönlü madde olmadığından ters kodlama yapılmamış, 

doğrudan verilerin hatasızlığını kontrol aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada, her bir ölçeğin ölçek 

maddelerine yönelik ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Söz konusu 

incelemeye yönelik yapılan analiz sonucu, Tablo 5.2. ‘de verilmektedir. Tablo 5.2. ‘de görüleceği 

üzere, ölçek maddelerinin ortalaması 3,23 ile 4,40 arasındadır. Ölçek bazında bakılacak olursa; 

en yüksek ortalamaya sahip ölçek, ortalaması3,45 ile 4,40 arasında değişen öznel iyi oluş 

(4,090) olup bu ölçek ve tüm ölçekler içerisinde en yüksek ortalama ‘Kendime güveniyorum’’ 

maddesinde(4,40) gözlenmiştir. İkinci en yüksek ortalamaya sahip ölçek, ortalaması3,45 ile 3,98 

arasında değişen algılanan yenilenme performansı (3,735) olup bu ölçek içerisinde en yüksek 

ortalama ‘’Zaman geçirmek hoşuma gitti’’ maddesinde(3,98) gözlenmiştir. Üçüncü olarak; ölçek 

ortalaması3,61 ile 3,74 arasında değişen olumlu davranışsal niyet (3,690), en yüksek 

ortalamaya sahip üçüncü ölçek olup bu ölçek içerisinde en yüksek ortalama ‘’Bunu daha sık 

yapmak isterim’’ maddesinde(3,74) gözlenmiştir. Son olarak, en düşük ortalamaya sahip ölçek, 

ortalaması3,23 ile 3,38 arasında değişen algılanan ağırlama performansı (3,303) olup bu ölçek 

içerisinde en yüksek ortalama ‘‘Değerli hissettim’’ maddesinde(3,38) gözlenmiştir. Tüm ölçekler 

içerisinde en düşük ortalamaya sahip ‘’Özel olduğumu hissettim’’ maddesi de yine bu ölçeğin 

içerisinde yer almaktadır. 

Tablo 5.2. Saha Çalışmasına Yönelik Betimleyici İstatistikler 

Sıra 
No 

1. Algılanan Yenilenme Performansı Ölçeği (4 madde) Ortalama Standart 
Sapma 

1 Zaman geçirmek hşuma gitti. 3,98 ,913 

2 Kendimi fiziksel olarak aktif hissettim. 3,86 ,993 

3 Farklı şeyler gördüm/öğrendim. 3,65 1,069 

4 Benim için özel bir deneyimdi. 3,45 1,098 

 Ölçek Ortalaması 3,735 1,0182 

 2. Algılanan Ağırlama Performansı Ölçeği (3 madde)   

1 Değerli hissettim. 3,38 1,130 

2 Özel olduğumu hissettim. 3,23 1,167 

3 Önemsendiğimi hissettim. 3,30 1,120 

 Ölçek Ortalaması 3,303 1,139 

 3. Olumlu Davranışsal Niyet Ölçeği (3 madde)   

1 İyi hissetmek istediğimde tercihim yine burası olacak. 3,61 1,063 

2 Bunu öneririm. 3,72 1,046 

3 Bunu daha sık yapmak isterim. 3,74 1,074 

 Ölçek Ortalaması 3,690 1,061 

 4. Öznel İyi Oluş Ölçeği (7 madde)   

1 İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. 4,23 ,782 

2 Mutluyum. 4,28 ,830 

3 Zorlu süreçleri atlatabilirim. 3,91 ,826 
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Tablo 5.2. (devamı) 

4 Kendime yetiyorum.  4,14 ,749 

5 Beni dışarıdan gören benimki gibi bir hayat ister.  3,45 1,066 

6 İyi hissediyorum. 4,22 ,738 

7 Kendime güveniyorum. 4,40 ,698 

 Ölçek Ortalaması 4,090 ,812 

 

5.2.2. Fark Testi Bulguları 

 

Çalışmanın araştırma sorularından birincisi, “Algılanan yenilenme performansı rekreatif 

faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı” şeklindedir. Katılımcıların algılanan yenilenme 

performansı ölçeğine verdikleri puanların, verinin toplandığı farklı nitelikteki rekreatif faaliyete 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile 

araştırılmıştır. Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 5.3.’te sunulmuştur.  

Tablo 5.3. Algılanan Yenilenme Performansının Farklı Nitelikteki Rekreatif Faaliyete Göre Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

(l) Rekreatif Faaliyetin Niteliği 
 Fark (Tukey) 

Std. Hata p Ort. Farkı  
AVM(1)                  Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,07576 
,07576 
,07576 

,000 
,000 
,000 

-1,28167* 
-1,13833* 
-1,55167* 

1-2 
1-3 
1-4 

Spor Salonu(2) AVM(1) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,07576 
,07576 
,07576 

,000 
,233 
,002 

1,28167* 
,14333 

-,27000* 

2-1 
- 

2-4 
Hobi Okulları(3) AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Paket Turlar(4) 

,07576 
,07576 
,07576 

,000 
,233 
,000 

1,13833* 
-,14333 
-,41333* 

3-1 
- 

3-4 
Paket Turlar(4)      AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 

,07576 
,07576 
,07576 

,000 
,002 
,000 

1,13833* 
-,14333 
-,41333* 

4-1 
4-2 
4-3 

 
 

Varyansın Kaynağı 

 
 

Karelerin Toplamı 

 
 

df 

 
Kareler 

Ort. 
 

F 
 

p 
Gruplar Arası 
Grup içi 
Toplam 

210,391 
256,529 
466,920 

3 
596 
599 

 
70,130 

,430 

 
162,936 

 
,000 

*. Ortalamanın farkı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Bağımlı Değişken:  Algılanan Yenilenme Performansı  
Post Hoc Test Türü: Tukey HSD   

 

Tablo 5.3. incelendiğinde, katılımcıların rekreatif faaliyet niteliğine göre, algılanan 

yenilenme performansına verdikleri puanlar, verinin toplandığı yerlere göre anlamlı farklılık 

göstermektedir[F(3-596)= 162.936, p≤0.05]. Algılanan yenilenme performansı göz önünde 
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bulundurulduğunda alışveriş merkezinin; spor salonu ile arasında spor salonu lehine x̄(2,74 – 

4,02), hobi okulları ile arasında hobi okulları lehine x̄(2,74 – 3,88) ve paket turlar ile arasında 

paket turlar lehine x̄(2,74 – 4,29) anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05) gözlenmiştir. Yine, algılanan 

yenilenme performansı göz önünde bulundurulduğunda spor salonunun; alışveriş merkezi ile 

arasında spor salonu lehine x̄(4,02 – 2,74) ve paket turlar ile arasında isepaket turlar lehine 

x̄(4,02 – 4,29) anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak hobi okulları ile arasındax̄(4,02 – 3,88) 

anlamlı bir fark olmadığı (p≥0.05) gözlenmiştir. Hobi okullarında algılanan yenilenme 

performansına baktığımız zaman ise, hobi okullarının; alışveriş merkezi ile arasında hobi 

okulları lehine x̄(3,88– 2,74), fakat paket turlar ile arasında paket turlar lehine x̄(3,88 – 4,29)  

anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak spor salonu ile arasında x̄(3,88 – 4,02) anlamlı bir fark 

olmadığı(p≥0.05)  gözlenmiştir. Son olarak, algılanan yenilenme performansı göz önünde 

bulundurulduğunda paket turların; alışveriş merkezi ile arasında paket turlar lehine x̄(4,29 – 

2,74), spor salonu ile arasında paket turlar lehine x̄(4,29 – 4,02)  ve hobi okulları ile arasında 

yine paket turlar lehine x̄(4,29 – 3,88) anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir (p≤0.05). 

Çalışmanın araştırma sorularından ikincisi, “Algılanan ağırlama performansı rekreatif 

faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı” şeklindedir. Katılımcıların algılanan ağırlama performansı 

ölçeğine verdikleri puanların, verinin toplandığı farklı nitelikteki rekreatif faaliyete göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile araştırılmıştır. Yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 5.4.’te sunulmuştur.  

Tablo 5 4 Algılanan Ağırlama Performansının Farklı Nitelikteki Rekreatif Faaliyete Göre Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

(l) Rekreatif Faaliyetin Niteliği 
 Fark (Tukey) 

Std. Hata p Ort. Farkı  
AVM(1)                  Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,10043 
,10043 
,10043 

,000 
,000 
,000 

-1,04444* 
-1,13333* 
-1,80000* 

1-2 
1-3 
1-4 

Spor Salonu(2) AVM(1) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,10043 
,10043 
,10043 

,000 
,813 
,000 

1,04444* 
-,08889 
-,75556* 

2-1 
- 

2-4 
Hobi Okulları(3) AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Paket Turlar(4) 

,10043 
,10043 
,10043 

,000 
,813 
,000 

1,13333* 
,08889 

-,66667* 

3-1 
- 

3-4 
Paket Turlar(4)      AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 

,10043 
,10043 
,10043 

,000 
,000 
,000 

1,80000* 
,75556* 
,66667* 

4-1 
4-2 
4-3 

Varyansın Kaynağı Karelerin Toplamı df 
Kareler 

Ort. F p 
Gruplar Arası 
Grup içi 
Toplam 

248,944 
450,877 
699,821 

3 
596 
599 

70,130 
,430 

109,691 ,000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Bağımlı Değişken:  Algılanan Ağırlama Performansı  
Post Hoc Test Türü: Tukey HSD   
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Tablo 5.4 incelendiğinde, katılımcıların rekreatif faaliyet niteliğine göre, algılanan 

ağırlama performansına verdikleri puanlar, verinin toplandığı yerlere göre anlamlı farklılık 

göstermektedir[F(3-596)= 109.691, p≤0.05]. Algılanan ağırlama performansı göz önünde 

bulundurulduğunda alışveriş merkezinin; spor salonu ile arasında spor salonu lehine x̄(2,30 – 

3,35), hobi okulları ile arasında hobi okulları lehine x̄(2,30 – 3,44) ve paket turlar ile arasında 

paket turlar lehine x̄(2,30 – 4,10) anlamlı bir fark olduğu(p≤0.05) gözlenmiştir. Yine, algılanan 

ağırlama performansı göz önünde bulundurulduğunda spor salonunun; alışveriş merkezi ile 

arasında spor salonu lehine x̄(3,35– 2,30) ve paket turlar ile arasında ise paket turlar lehine 

x̄(3,35– 4,10) anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak hobi okulları ile arasında x̄(3,35– 3,44) 

anlamlı bir fark olmadığı(p≥0.05) gözlenmiştir. Hobi okullarında algılanan ağırlama 

performansına baktığımız zaman ise, hobi okullarının; alışveriş merkezi ile arasında hobi 

okulları lehine x̄(3,44– 2,30), fakat paket turlar ile arasında paket turlar lehine x̄(3,44– 4,10)  

anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak spor salonu ile arasında x̄(3,44 – 3,35) anlamlı bir fark 

olmadığı (p≥0.05)  gözlenmiştir. Son olarak, algılanan ağırlama performansı göz önünde 

bulundurulduğunda paket turların; alışveriş merkezi ile arasında paket turlar lehine x̄(4,10– 

2,30), spor salonu ile arasında paket turlar lehine x̄(4,10 – 3,35)  ve hobi okulları ile arasında 

yine paket turlar lehine x̄(4,10 – 3,44) anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir (p≤0.05).  

Çalışmanın araştırma sorularından üçüncüsü, “Algılanan öznel iyi oluş performansı 

rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşır mı” şeklindedir. Katılımcıların algılanan ağırlama 

performansı ölçeğine verdikleri puanların, verinin toplandığı farklı nitelikteki rekreatif faaliyete 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile 

araştırılmıştır. Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 5.5.’de sunulmuştur.  

Tablo 5 5. Öznel İyi Oluşun Farklı Nitelikteki Rekreatif Faaliyete Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 

 

(l) Rekreatif Faaliyetin Niteliği 
 Fark (Tukey) 

Std. Hata p Ort. Farkı  
AVM(1)                  Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,05642 
,05642 
,05642 

,000 
,000 
,000 

-,58571* 
-,68286* 

-1,24095* 

1-2 
1-3 
1-4 

Spor Salonu(2) AVM(1) 
                   Hobi Okulları(3) 
                   Paket Turlar(4) 

,05642 
,05642 
,05642 

,000 
,313 
,000 

,58571* 
-,09714 
-,65524* 

2-1 
- 

2-4 
Hobi Okulları(3) AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Paket Turlar(4) 

,05642 
,05642 
,05642 

,000 
,313 
,000 

,68286* 
,09714 

-,55810* 

3-1 
- 

3-4 
Paket Turlar(4)      AVM(1) 
                   Spor Salonu(2) 
                   Hobi Okulları(3) 

,05642 
,05642 
,05642 

,000 
,000 
,000 

1,24095* 
,65524* 
,55810* 

4-1 
4-2 
4-3 
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Tablo 5.5. (devamı) 

 

Tablo 5.5. incelendiğinde, katılımcıların rekreatif faaliyet niteliğine göre, öznel iyi oluşa 

verdikleri puanlar, verinin toplandığı yerlere göre anlamlı farklılık göstermektedir[F(3-596)= 

162.313, p>.05]. Öznel iyi oluş göz önünde bulundurulduğunda alışveriş merkezinin; spor 

salonu ile arasında spor salonu lehine x̄(3,46 – 4,04), hobi okulları ile arasında hobi okulları 

lehinex̄(3,46 – 4,14) ve paket turlar ile arasında paket turlar lehine x̄(3,46 – 4,70) anlamlı bir 

fark olduğu(p≤0.05) gözlenmiştir. Yine, öznel iyi oluş göz önünde bulundurulduğunda spor 

salonunun; alışveriş merkezi ile arasında spor salonu lehine x̄(4,04– 3,46) ve paket turlar ile 

arasında ise paket turlar lehine x̄(4,04 – 4,70) anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak hobi 

okulları ile arasında x̄(4,04 – 4,14) anlamlı bir fark olmadığı(p≥0.05) gözlenmiştir. Hobi 

okullarında öznel iyi oluşa baktığımız zaman ise, hobi okullarının; alışveriş merkezi ile arasında 

hobi okulları lehine x̄(4,14 – 3,46), fakat paket turlar ile arasında paket turlar lehine x̄(4,14 – 

4,70)  anlamlı bir fark olduğu (p≤0.05), ancak spor salonu ile arasında x̄(4,14 – 4,04) anlamlı bir 

fark olmadığı (p≥0.05)  gözlenmiştir. Son olarak, öznel iyi oluş göz önünde bulundurulduğunda 

paket turların; alışveriş merkezi ile arasında paket turlar lehine x̄(4,70 – 3,46), spor salonu ile 

arasında paket turlar lehine x̄(4,70 – 4,04)  ve hobi okulları ile arasında yine paket turlar lehine 

x̄(4,70 – 4,14) anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir (p≤0.05).  

 

5.2.3. Doğrudan Etki Testlerine Yönelik Bulgular 

 

Araştırma sorularından dördüncüsüne yönelik olarak doğrudan etki sorgulayan 

araştırma sorusunun test edilmesi için, dört ayrı rekreatif faaliyet alanında algılanan yenilenme 

performansının öznel iyi oluş üzerine etkisini araştıran dört numaralı araştırma sorusunda her 

bir etkiye yönelik olarak basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır (Büyüköztürk, 

2010:91). Söz konusu regresyon analizlerine ait tablo ve bu tabloya yönelik açıklamalar aşağıda, 

sırasıyla verilmektedir. 

AS4: Hangi rekreatif nitelik (Algılanan Yenilenme Performansı), öznel iyi oluşu en çok 

destekler/açıklar? 

 
Varyansın Kaynağı 

 
Karelerin Toplamı 

 
df 

Kareler 
Ort. 

 
F 

 
p 

Gruplar Arası 
Grup içi 
Toplam 

116,234 
142,267 
258,500 

3 
596 
599 

38,745 
,239 

162,313 ,000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Bağımlı Değişken:  Öznel İyi Oluş 
Post Hoc Test Türü: Tukey HSD   
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Tablo 5.6. Algılanan Yenilenme Performansının Öznel İyi Oluş Üzerine Etkisinin Farklı Rekreatif 
Alanlara Göre Bulguları 

 
ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ 

S. edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
R² 

 
Düzeltilmiş 

R² B Std. 
Hata 

Beta 

(Sabit) 
AYP 

2,280 
,432 

,157 
,056 

 
,537 

14,489 
7,748 

,000 
,000 

 
60,028 

,289 ,284 

Bağımlı değişken: Öznel İyi Oluş 

 
SPOR 

SALONU 

S. edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
R² 

 
Düzeltilmiş 

R² B Std. 
Hata 

Beta 

(Sabit) 
AYP 

2,655 
,347 

,282 
,069 

 
,380 

9,427 
5,004 

,001 
,000 

 
25,045 

,145 ,139 

Bağımlı değişken: Öznel İyi Oluş 

 
HOBİ 

OKULLARI 

S. edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
R² 

 
Düzeltilmiş 

R² B Std. 
Hata 

Beta 

(Sabit) 
AYP 

2,607 
,397 

,168 
,043 

 
,609 

15,516 
9,334 

,000 
,000 

 
87,131 

,371 ,366 

Bağımlı değişken: Öznel İyi Oluş 

 
PAKET 

TURLAR 

S. edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
R² 

 
Düzeltilmiş 

R² B Std. 
Hata 

Beta 

(Sabit) 
AYP 

4,103 
,140 

,204 
,047 

 
,238 

20,127 
2,978 

,000 
,000 

 
8,867 

,057 ,050 

Bağımlı değişken: Öznel İyi Oluş 

 

Dört farklı rekreatif faaliyet alanında gerçekleştirilen saha çalışmasında algılanan 

yenilenme performansı bağımsız değişken, öznel iyi oluş bağımlı değişken olmak üzere, 

değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi ve öznel iyi oluştaki değişimin ne kadarının algılanan 

yenilenme performansı tarafından açıklanabildiğini test etmek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır (Büyüköztürk, 2010:91). Tablo 5.6.’da verilen basit doğrusal 

regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modellerin dördünün de bir bütün olarak anlamlı 

(p≤0,01)olduğu görülmektedir. Algılanan yenilenme performansı ile öznel iyi oluş arasında 

etkileşimin en yüksek olduğu yer %36,6 ile hobi okulları olmuştur. İkinci sırada %28,4 açıklama 

düzeyi ile hobi okullarının arkasında yer alan alışveriş merkezi yer almaktadır. Algılanan 

yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkisi konusunda üçüncü sırada %13,9 ile 

spor salonu ve son sırada %5 ile paket turlar yer almaktadır. 

Tablo 5.6.’da alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saha çalışması kısmında verilen basit 

doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modelin bir bütün olarak anlamlı (F 
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=60,028, p<0,01)olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

açıklama oranının %28,4 olduğu(⍙R²=,284) ve bu sonuca göre öznel iyi oluştaki değişimin 

%28,4‟ünün algılanan yenilenme performansı ile açıklandığı görülmektedir. Algılanan 

yenilenme performansı ile öznel iyi oluş arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu (β=,537, 

p≤0.05), buna göre bireylerin algılanan yenilenme performanslarındaki bir birimlik artışın, 

öznel iyi oluşlarında ,537’lik bir artışa neden olabileceği öne sürülebilir. 

Tablo 5.6.’da spor salonunda gerçekleştirilen saha çalışması kısmında verilen basit 

doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modelin bir bütün olarak anlamlı (F 

=25,045, p<0,01)olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

açıklama oranının %13,9 olduğu(⍙R²=,139) ve bu sonuca göre öznel iyi oluştaki değişimin 

%13,9‟unun algılanan yenilenme performansı ile açıklandığı görülmektedir. Algılanan 

yenilenme performansı ile öznel iyi oluş arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu (β=,380, 

p≤0.05), buna göre bireylerin algılanan yenilenme performanslarındaki bir birimlik artışın, 

öznel iyi oluşlarında ,380’lik bir artışa neden olabileceği öne sürülebilir. 

Yine, Tablo 5.6.’da hobi okullarında gerçekleştirilen saha çalışması kısmında verilen 

basit doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modelin bir bütün olarak anlamlı (F 

=87,131, p<0,01)olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

açıklama oranının %36,6 olduğu(⍙R²=,366) ve bu sonuca göre öznel iyi oluştaki değişimin 

%36,6‟sının algılanan yenilenme performansı ile açıklandığı görülmektedir. Algılanan yenilenme 

performansı ile öznel iyi oluş arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu (β=,609, p≤0.05), buna 

göre bireylerin algılanan yenilenme performanslarındaki bir birimlik artışın, öznel iyi 

oluşlarında ,609’luk bir artışa neden olabileceği öne sürülebilir. 

Son olarak, Tablo 5.6.’da paket turlarda gerçekleştirilen saha çalışması kısmında verilen 

basit doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modelin bir bütün olarak anlamlı (F 

=8,867, p<0,01)olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

açıklama oranının %5 olduğu(⍙R²=,050) ve bu sonuca göre öznel iyi oluştaki değişimin %5’inin 

algılanan yenilenme performansı ile açıklandığı görülmektedir. Algılanan yenilenme 

performansı ile öznel iyi oluş arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu (β=,238, p≤0.05), buna 

göre bireylerin algılanan yenilenme performanslarındaki bir birimlik artışın, öznel iyi 

oluşlarında 238’lik bir artışa neden olabileceği öne sürülebilir. 

Tablo 5.7’de, dört numaralı araştırma sorusuna yönelik özet bilgiler yer almaktadır. 

Tablonun ilk sütununda algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkisinin 

hangi rekreatif alanlarda gerçekleştiği yer alırken, sonraki sütunlarda sırasıyla bu alanlardaki 

standartize katsayı (β), açıklama oranı (düzeltilmiş R²), modelin anlamlılığı yer almaktadır. 
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Tablo 5.7. AS4’e Yönelik Özet Tablo 

Araştırma 
Sorusu 1 

Standartize 
Katsayı (β) 

AçıklamaOranı 
(düzeltilmiş R²) 

Modelin 
Anlamlılığı (p) 

Hobi Okulları – Yenilenme   → Öznel 
İyi Oluş 

.609 .366 p<0.00 

AVM              – Yenilenme   → Öznel İyi 
Oluş 

.537 .284 p<0.00 

Spor Salonu    – Yenilenme   → Öznel 
İyi Oluş 

.380 .139 p<0.01 

Paket Turlar   – Yenilenme   → Öznel 
İyi Oluş 

.238 .050 p<0.00 

  

Sonuçlar incelendiğinde, farklı rekreatif alanlardan hobi okulları ve alışveriş merkezinde 

algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkisinin spor salonu ve paket 

turlarda görülen etkiye kıyasla daha yüksek bir açıklama oranına sahip olduğu dikkat çekicidir. 

Yine hobi okullarında algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkisinin 

alışveriş merkezinde görülen etkinin(⍙R2=,284)  de üzerinde en yüksek etki düzeyine 

(⍙R2=,366) sahip olduğu dikkate değerdir. Rekreatif alanlardan paket turlarda, algılanan 

yenilenme performansının bireylerin öznel iyi oluşları üzerinde sadece %5 (⍙R2= ,050)  

etkisinin olması bir başka dikkat çeken noktadır. 

 

5.2.4. Aracılık Etkisi Testlerine Yönelik Bulgular 

 

Bu aşamadan itibaren, aracılık etkisini sorgulayan araştırma sorularının (AS5,AS6,AS7) 

incelenmesine geçilmiştir. 

Çalışmada aşamalı (stepwise) analiz yöntemiyle bakılan, bağımsız değişken ile aracı 

değişkenin birlikte bağımlı değişken üzerindeki etkisine yönelik analiz sonuçları aşağıda, 

tablolar halinde verilmektedir. 

Tablo 5.8. Öznel İyi Oluşun Algılanan Yenilenme Performansı ve Olumlu Davranışsal Niyet 

İlişkisine Aracılık Etkisinin Farklı Rekreatif Alanlara Göre Bulguları 

 

 
Rekreatif 
Faaliyet 

Alanı 

 
Model 

S. edilmemiş 
katsayılar 

S. 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
⍙ R² 

 
⍙ 

R2’deki 
değişim 

B Std. 
Hata 

Beta 

 
 

AVM 

Model 
1 

(Sabit) 
AYP 

,648 
,767 

,227 
,080 

 
,617 

2,855 
9,548 

,005 
,000 

91,172  
,377 

 

Model 
2 

(Sabit) 
AYP 
ÖİO 

,109 
,624 
,332 

,345 
,093 
,116 

 
,502 
,215 

-,316 
6,708 
2,867 

,753 
,000 
,005 

 
51.919 

 
,406 

 
0,029 
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Tablo5.8. (devamı) 

 

Tablo 5.8’de görüleceği üzere, AYP’nin (algılanan yenilenme performansı) ODN’ye 

(olumlu davranışsal niyet)etkisi açısından en yüksek açıklayıcılık düzeyi %58,1 ile hobi okullarında 

görülmüştür.(⍙R2=,581, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde 

(p≤0,000) AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,764’lük bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Hobi okullarının ardından açıklanan varyansı en yüksek rekreatif faaliyet alanı 

spor salonudur. Buna göre AYP’nin ODN’ye etkisi açısından açıklayıcılık düzeyi 

%50,4’tür(⍙R2=,504, p≤0,000). Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,712’lik bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Hobi okulları ve spor salonunun ardından AYP’nin ODN’ye etkisi açısından en 

yüksek açıklanan varyansa sahip üçüncü rekreatif faaliyet alanı ise %37,7 ile alışveriş 

merkezidir(⍙R2=,377, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,617’lik bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Son olarak, AYP’nin ODN’ye etkisi açısından en düşük açıklayıcılık düzeyi %36,8 ile 

paket turlarda görülmektedir(⍙R2=,368, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı 

incelendiğinde (p≤0,000) AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,610’luk bir artışa 

neden olabileceği söylenebilir. 

İlk etapta gerçekleştirilen doğrudan etki analizlerinin ardından çalışmanın 5. araştırma 

sorusu olan “Yenilenme ile olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun istatistiksel olarak 

anlamlı bir aracılık etkisi var mıdır?” sorusunun yanıtlanması amacıyla her bir rekreatif faaliyet 

alanı için birinci modele ek olarak, öznel iyi oluş değişkeninin aracı değişken olarak eklendiği 

ikinci model oluşturularak analizler gerçekleştirilmiştir. Öznel iyi oluş (ÖİO) değişkeni tüm 

 
 

Spor 
Salonu 

Model 
1 

(Sabit) 
AYP 

,339 
,896 

,295 
,073 

 
,712 

1,149 
12,339 

,252 
,000 

152,244 

 

 
,504 

 

Model 
2 

(Sabit) 
AYP 
ÖİO 

-,360 
,804 
,263 

,363 
,076 
,084 

 
,640 
,191 

-,993 
10,552 
3,148 

,322 
,000 
,002 

 
85,659 

 
,532 

 
0,028 

 
 

Hobi 
Okulları 

Model 
1 

(Sabit) 
AYP 

,481 
,857 

,235 
,059 

 
,764 

2,049 
14,419 

,042 
,000 

207,917 

 

 
,581 

 

Model 
2 

(Sabit) 
AYP 
ÖİO 

    -,794 
,663 
,489 

,358 
,070 
,108 

 
,591 
,284 

-2,218 
9,414 
4,527 

,028 
,000 
,005 

 
127,898 

 
,630 

 
0,049 

 
 

Paket 
Turlar 

Model 
1 

(Sabit) 
AYP 

,569 
,860 

,397 
,092 

 
,610 

1,432 
9,369 

,154 
,000 

87,775 

 

 
,368 

 

Model 
2 

(Sabit) 
AYP 
ÖİO 

   -1,458 
,790 
,494 

,746 
,092 
,156 

 
,561 
,207 

-1,955 
8,620 
3,176 

,052 
,000 
,002 

 
51,627 

 
,405 

 
0,037 

Bağımlı değişken: Olumlu Davranışsal Niyet (ODN) 
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rekreatif faaliyet alanlarındaki ⍙R2 değerleri için istatistiksel olarak anlamlı değişime neden 

olmakla birlikte en yüksek değişimi %4.9’luk değişimle hobi okullarında ortaya koymuştur 

(⍙R2=,630, p≤0,000). Buna göre hobi okullarında ÖİO’nun AYP ile birlikte etkileşimi, AYP’nin 

tek başına ortaya koyduğu ,764’lük etkiyi ,591’e düşürmüş ve ÖİO ,284’lük bir etki ortaya 

koymuştur (p≤0,05). ÖİO’nün hobi okullarının ardından en yüksek aracılık etkisi gösterdiği 

rekreatif faaliyet alanı ise %3,7’lik değişimle paket turlardır(⍙R2=,405, p≤0,000). Buna göre 

paket turlarda ÖİO’nun AYP ile birlikte etkileşimi, AYP’nin tek başına ortaya koyduğu ,610’luk 

etkiyi ,561’e düşürmüş ve ÖİO ,207’lik bir etki ortaya koymuştur (p≤0,05). ÖİO’nün üçüncü en 

yüksek aracılık etkisi gösterdiği rekreatif faaliyet alanı ise %2,9’luk değişimle alışveriş 

merkezidir(⍙R2=,406, p≤0,000). Buna göre paket turlarda ÖİO’nun AYP ile birlikte etkileşimi, 

AYP’nin tek başına ortaya koyduğu ,617’lik etkiyi ,502’ye düşürmüş ve ÖİO ,215’lik bir etki 

ortaya koymuştur (p≤0,05). ÖİO’nun en düşük aracılık etkisi gösterdiği rekreatif faaliyet alanı 

ise %2,8’lik değişimle spor salonu olmuştur(⍙R2=,532, p≤0,000).Buna göre paket turlarda 

ÖİO’nun AYP ile birlikte etkileşimi, AYP’nin tek başına ortaya koyduğu ,791’lik etkiyi ,640’a 

düşürmüş ve ÖİO ,191’lik bir etki ortaya koymuştur (p≤0,05). 

Tablo 5.9. Öznel İyi Oluşun Algılanan Ağırlama Performansı ve Olumlu Davranışsal Niyet 
İlişkisine Aracılık Etkisinin Farklı Rekreatif Alanlara Göre Bulguları 

 
Rekreatif 
Faaliyet 

Alanı 

 
Model 

S. edilmemiş 
katsayılar 

S. 
katsayılar 

 
t 

 
p 

 
F 

 
⍙ R² 

 
⍙ 

R2’deki 
değişim 

B Std. 
Hata 

Beta 

 
 

AVM 

Model 1 (Sabit) 
AYP 

,648 
,767 

,227 
,080 

 
,617 

2,855 
9,548 

,005 
,000 

91,172  
,377 

 

Model 2 (Sabit) 
AYP 
ÖİO 

    -,109 
,624 
,332 

,345 
,093 
,116 

 
,502 
,215 

-,316 
6,708 
2,867 

,753 
,000 
,005 

 
51.919 

 
,406 

 
0,029 

 
 

Spor 
Salonu 

Model 1 (Sabit) 
AYP 

,339 
,896 

,295 
,073 

 
,712 

1,149 
12,339 

,252 
,000 

152,244 

 

 
,504 

 

Model 2 (Sabit) 
AYP 
ÖİO 

-,360 
,804 
,263 

,363 
,076 
,084 

 
,640 
,191 

-,993 
10,552 
3,148 

,322 
,000 
,002 

 
85,659 

 
,532 

 
0,028 

 
 

Hobi 
Okulları 

Model 1 (Sabit) 
AYP 

,481 
,857 

,235 
,059 

 
,764 

2,049 
14,419 

,042 
,000 

207,917 

 

 
,581 

 

Model 2 (Sabit) 
AYP 
ÖİO 

    -,794 
,663 
,489 

,358 
,070 
,108 

 
,591 
,284 

-2,218 
9,414 
4,527 

,028 
,000 
,005 

 
127,898 

 
,630 

 
0,049 

 
 

Paket 
Turlar 

Model 1 (Sabit) 
AYP 

,569 
,860 

,397 
,092 

 
,610 

1,432 
9,369 

,154 
,000 

87,775 

 

 
,368 

 

Model 2 (Sabit) 
AYP 
ÖİO 

   -1,458 
,790 
,494 

,746 
,092 
,156 

 
,561 
,207 

-1,955 
8,620 
3,176 

,052 
,000 
,002 

 
51,627 

 
,405 

 
0,037 

Bağımlı değişken: Olumlu Davranışsal Niyet (ODN) 
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Tablo 5.9. incelendiğinde, AAP’nin (algılanan ağırlama performansı) ODN’ye (olumlu 

davranışsal niyet) etkisi açısından en yüksek açıklayıcılık düzeyi %66,3 ile hobi okullarında 

görülmüştür.(⍙R2=,663, p≤0,000). Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde 

(p≤0,000) AAP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,816’lık bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Hobi okullarının ardından açıklanan varyansı en yüksek rekreatif faaliyet alanı 

spor salonudur. Buna göre AAP’nin ODN’ye etkisi açısından açıklayıcılık düzeyi 

%46,7’dir(⍙R2=,467, p≤0,000). Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AAP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,686’lık bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Hobi okulları ve spor salonunun ardından AAP’nin ODN’ye etkisi açısından en 

yüksek açıklanan vayansa sahip üçüncü rekreatif faaliyet alanı ise %43,9 ile alışveriş 

merkezidir(⍙R2=,439, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AAP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,666’lık bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Son olarak, AAP’nin ODN’ye etkisi açısından en düşük açıklayıcılık düzeyi %43,3 ile 

paket turlarda görülmektedir(⍙R2=,433, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı 

incelendiğinde (p≤0,000) AAP’deki 1 birimlik artışın artışın ODN üzerinde ,661’lik bir artışa 

neden olabileceği söylenebilir. 

İlk etapta gerçekleştirilen doğrudan etki analizlerinin ardından çalışmanın 6. araştırma 

sorusu olan “Ağırlama ile olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun istatistiksel olarak 

anlamlı bir aracılık etkisi var mıdır?” sorusunun yanıtlanması amacıyla her bir rekreatif faaliyet 

alanı için birinci modele ek olarak, öznel iyi oluş değişkeninin aracı değişken olarak eklendiği 

ikinci model oluşturularak analizler gerçekleştirilmiştir. Öznel iyi oluş (ÖİO) değişkeni paket 

turlar dışında tüm rekreatif faaliyet alanlarındaki ⍙R2 değerleri için istatistiksel olarak anlamlı 

değişime neden olmakla birlikte en yüksek değişimi %7,8’lik değişimle alışveriş merkezinde 

ortaya koymuştur (⍙R2=,517, p≤0,000). Buna göre alışveriş merkezinde ÖİO’nun AAP ile 

birlikte etkileşimi, AAP’nin tek başına ortaya koyduğu ,666’lık etkiyi ,568’e düşürmüş ve ÖİO 

,300’lük bir etki ortaya koymuştur (p≤0,05). ÖİO’nün alışveriş merkezinin ardından en yüksek 

aracılık etkisi gösterdiği rekreatif faaliyet alanı ise %2,9’luk değişimle spor 

salonudur(⍙R2=,496, p≤0,000). Buna göre spor salonunda ÖİO’nun AAP ile birlikte etkileşimi, 

AAP’nin tek başına ortaya koyduğu ,686’lık etkiyi ,609’a düşürmüş ve ÖİO ,195’lik bir etki ortaya 

koymuştur (p≤0,05). ÖİO’nün üçüncü en yüksek aracılık etkisi gösterdiği rekreatif faaliyet alanı 

ise %2,6’lık değişimle hobi okullarıdır(⍙R2=,689, p≤0,000). Buna göre hobi okullarında ÖİO’nun 

AAP ile birlikte etkileşimi, AAP’nin tek başına ortaya koyduğu ,816’lık etkiyi ,680’e düşürmüş ve 

ÖİO ,215’lik bir etki ortaya koymuştur (p≤0,05). Son olarak, rekreatif faaliyet alanları arasında 

yer alan paket turlarda ÖİO’nun anlamlı bir aracılık etkisi göstermediği (p≥0,000), ÖİO’nun AAP 

ile birlikte etkileşiminin de, AAP’nin tek başına ortaya koyduğu ,616’lik etkide anlamlı bir 

değişiklik etkisi göstermediği bulgulanmıştır (p≥0,05). 
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Tablo 5.10. Algılanan Ağırlama Performansının Algılanan Yenilenme Performansı ve Öznel İyi 
Oluş İlişkisineAracılık Etkisinin Farklı Rekreatif Alanlara GöreBulguları 

 

Tablo 5.10. ’da görülebileceği üzere, AYP’nin (algılanan yenilenme performansı) ÖİO’a 

(öznel iyi oluş) etkisi açısından en yüksek açıklayıcılık düzeyi %36,6 ile hobi okullarında 

görülmüştür.(⍙R2=,366, p≤0,000). Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde 

(p≤0,000) AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ÖİO üzerinde ,609’luk bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. Hobi okullarının ardından açıklanan varyansı en yüksek rekreatif faaliyet alanı 

alışveriş merkezidir. Buna göre AYP’nin ÖİO’ya etkisi açısından açıklayıcılık düzeyi 

%28,4’tür(⍙R2=,284, p≤0,000). Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ÖİO üzerinde ,537’lik bir artışa neden olabileceği söylenebilir. 

Hobi okulları ve alışveriş merkezini ardından AYP’nin ÖİO’ya etkisi açısından en yüksek 

açıklanan vayansa sahip üçüncü rekreatif faaliyet alanı ise %13,9 ile alışveriş 

merkezidir(⍙R2=,139, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde (p≤0,000) 

AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ÖİO üzerinde ,380’lik bir artışa neden olabileceği söylenebilir. 

Son olarak, AYP’nin ÖİO’ya etkisi açısından en düşük açıklayıcılık düzeyi %5 ile paket turlarda 

görülmektedir(⍙R2=,050, p≤0,000).Modeldeki anlamlı olan beta katsayısı incelendiğinde 
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(p≤0,000) AYP’deki 1 birimlik artışın artışın ÖİO üzerinde ,238’lik bir artışa neden olabileceği 

söylenebilir. 

İlk etapta gerçekleştirilen doğrudan etki analizlerinin ardından çalışmanın 7. araştırma 

sorusu olan “Yenilenme ile öznel iyi oluş ilişkisinde ağırlamanın istatistiksel olarak anlamlı bir 

aracılık etkisi var mıdır?” sorusunun yanıtlanması amacıyla her bir rekreatif faaliyet alanı için 

birinci modele ek olarak, algılanan ağırlama performansı değişkeninin aracı değişken olarak 

eklendiği ikinci model oluşturularak analizler gerçekleştirilmiştir. Algılanan ağırlama 

performansı (AAP) değişkeni alışveriş merkezi dışında tüm rekreatif faaliyet alanlarındaki ⍙R2 

değerleri için istatistiksel olarak anlamlı değişime neden olmakla birlikte en yüksek değişimi 

%10,9’luk değişimle paket turlarda ortaya koymuştur (⍙R2= ,159, p≤0,000). Paket turlarda 

AAP’nin devreye girmesi, AYP’nin tek başına ortaya koyduğu anlamlı etkiyi ortadan kaldırarak 

,432’lik bir etki ortaya koymuştur. AAP’nin paket turların ardından en yüksek aracılık etkisi 

gösterdiği rekreatif faaliyet alanı ise %7,6’lık değişimle hobi okullarıdır (⍙R2=,442, p≤0,000). 

Buna göre hobi okullarında AAP’nin AYP ile birlikte etkileşimi, AYP’nin tek başına ortaya 

koyduğu ,609’luk etkiyi ,321’e düşürmüş ve AAP ,402’lik bir etki ortaya koymuştur (p≤0,05). 

AAP’nin üçüncü en yüksek aracılık etkisi gösterdiği rekreatif faaliyet alanı ise %4’lük değişimle 

spor salonudur(⍙R2=,179, p≤0,000). Buna göre spor salonunda AAP’nin AYP ile birlikte 

etkileşimi, AYP’nin tek başına ortaya koyduğu ,380’lik etkiyi ,231e düşürmüş ve AAP ,260’lık bir 

etki ortaya koymuştur (p≤0,05). Son olarak, rekreatif faaliyet alanları arasında yer alan alışveriş 

merkezinde AAP’nin anlamlı bir aracılık etkisi göstermediği (p≥0,000), AAP’nin AYP ile birlikte 

etkileşiminin de, AYP’nin tek başına ortaya koyduğu ,537’lik etkide anlamlı bir değişiklik etkisi 

göstermediği bulgulanmıştır (p≥0,05). 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Teknolojinin gelişimi, bireylerin geçmişte alışık olduğu öznel iyi oluşlarını arttırma 

yöntemlerini etkisiz bırakmış ve bireyler bu durumlarını korumak adına kendilerine farklı 

yollar bulmak zorunda kalmaya başlamışlardır. Teknoloji ve haberleşme imkanlarının gelişimi 

karşılıklı iletişim halinde olan bireylerin birbirlerinden fiziksel olarak giderek uzaklaşmaları, 

sosyal yapının sanal zemin üzerinde kurulmasına yol açmış, bireyler en özel anlarını dahi uzak 

sosyal ağlar üzerinden paylaşmaya başlamışlardır. Buna ek olarak; yine teknolojinin etkisiyle 

giderek hareketsizleşen bireyler, gün içerisinde daha az fiziksel aktivitede bulunmakta, 

zamanlarının çoğunu dikdörtgen bir ekranın karşısında geçirmektedirler. Bu durum insanların 

fiziksel iyi oluş durumlarına olumsuz etkide bulunmaktadır. Aynı zamanda bireyler; yeni şeyler 

öğrenme konusunda dikdörtgen ekranlara sıkışmış, bilgi evreninde görsel ve işitsel duyular 

dışında yeterli bir öğrenme deneyiminden mahrum kalmışlardır. Bu ve bunun gibi birçok 

nedenden dolayı giderek özgünlüğünü kaybedip aynılaşan, fiziksel olarak daha pasif, sosyal 

olarak birbirinden uzaklaşmış ve öğrenme deneyimi yeterliliklerinden mahrum kalmış 

bireylerin özellikle de travmatik olayların olumsuz etkileri karşısında öznel iyi oluşlarını 

sağlama konusunda sıkıntı yaşadıkları gözlenmektedir. Bu konuda alanyazında birçok çalışma 

olmasına rağmen hangi rekreatif alanın algılanan yenilenme performansına göre bireylerin 

öznel iyi oluşlarına daha çok katkıda bulunduğu konusunda tek ve bütüncül bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

 İşte böyle bir durumda, giderek önemini arttıran rekreatif aktivitelerden niteliğine göre 

dört farklı rekratif faaliyet alanı belirlenmiş (paket turlar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve 

hobi okulları) ve bu rekretif faaliyet alanlarından hangisinin bireylerin öznel iyi oluşlarını daha 

çok desteklediği sorusuna aradığımız cevap bu tezin temel çıkış noktası olarak ön plana 

çıkmıştır. Bu konuda yapılan analiz ve çalışmalarda şu sonuçlar ortaya konmuştur. 

- Farklı rekreatif alanlar içerisinde yer alan hobi okullarının, diğer üç rekreatif faaliyete 

göre bireylerin öznel iyi oluşlarını en çok arttıran rekreatif faaliyet olduğu (%36,6) bulgusuna 

ulaşılmıştır. Anket çalışmasının bulgularına göre hobi okullarında gerçekleştirilen aktivitelerin, 

bireylerin yeni şeyler öğrenmesine, bu çalışmalar sırasında ortaya özgün eserler 

çıkarabilmesine ve tüm bunları yaparken yaptıkları işten keyif almasına neden olduğu 

düşünülebilir.  

- Farklı rekreatif alanlar içerisinde yer alan alışveriş merkezlerinin, bireylerin öznel iyi 

oluşlarını en çok arttıran ikinci rekreatif faaliyet olduğu (%28,4) bulgusuna ulaşılmıştır. Anket 

çalışmasının bulgularına göre alışveriş merkezlerinde geçirilen zamanın, bireyin kendini fiziksel 

olarak oldukça aktif hissetmese de burada yeni şeyler görüp öğrendiği ve keyifli vakit geçirdiği 

düşünülebilir. 

- Üçüncü olarak farklı rekreatif alanlar içerisinde yer alan spor salonunun bireylerin 
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öznel iyi oluşlarını arttırmada gösterdiği doğrudan etkinin %13,9 ile diğer iki rekreatif faaliyet 

alanının ardından üçüncü sırada yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Anket çalışmasının 

bulgularına göre, bireylerin keyifli vakit geçirmek ve farklı şeyler görmek/öğrenmek konusunda 

çok tatmin olmadıkları ancak kendilerini fiziksel olarak aktif hissedip bu faaliyet sırasında özel 

bir deneyim yaşadıklarını düşündükleri gözlenmiştir. 

- Farklı rekratif faaliyet alanlarından bireylerin öznel iyi oluşlarına en az katkı %5 ile 

turizm acenteleri tarafından gerçekleştirilen paket turlarda görülmüştür. Anket çalışmasının 

bulgularına göre, bu rekreatif aktivite sırasında bireyler orta düzeyde yeni şeyler öğrendiklerini, 

özel bir deneyim yaşadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini düşünmelerine rağmen fiziksel 

olarak neredeyse kendilerini hiç aktif hissetmedikleri görülmüştür. 

Bu sonuçlara baktığımız zaman araştırmanın temel sorusuna zaman ve mekan 

sınırlılıkları altında bir cevap bulunabilmiştir. 

Araştırmanın devamında bu rekreatif faaliyet alanlarında algılanan yenilenme ve 

ağırlama performanslarının rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ve 

algılanan öznel iyi oluş performansının rekreatif faaliyet niteliğine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılmıştır. Fark testleri uygulanan bu sorulara şu cevaplar verilmiştir. 

- Algılanan yenilenme performansının rekreatif faaliyet alanına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılmış ve katılımcılar açısından hobi okulları ile spor salonu arasında 

anlamlı bir fark algılanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani, algılanan yenilenme performansı göz 

önünde bulundurulduğunda hobi okulları ile spor salonları birbirine çok benzer rekreatif 

faaliyet alanlarıdır.  

- Aynı şekilde, algılanan ağırlama performansının rekreatif faaliyet alanına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve katılımcılar açısından yine hobi okulları ile spor salonu 

arasında anlamlı bir fark algılanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani, algılanan ağırlama 

performansı göz önünde bulundurulduğunda hobi okulları ile spor salonları birbirine çok 

benzer rekreatif faaliyet alanlarıdır.  

- Son olarak öznel iyi oluşun rekreatif faaliyet alanına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

bakılmış ve yine ilk iki sonuç gibi katılımcıları hobi okulları ile spor salonu arasında anlamlı bir 

farklılık görmediği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, hem algılanan yenilenme performansı hem algılanan ağırlama 

performansı hem de öznel iyi oluş açısından hobi okulları ile spor salonu arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın son kısmında aracılık etkisi sorgulayan analizler gerçekleştirilmiştir. Bu 

analizler sırasında algılanan yenilenme ve ağırlama performanslarının bağımlı değişkenlerden 

olumlu davranışsal niyet ile ilişkilerine öznel iyi oluşun aracılık etkisi ile algılanan ağırlama 

performansının algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisine aracılık etkisi test 
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edilmiştir. İlk olarak öznel iyi oluşun algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal 

niyet ilişkisine aracılık etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; 

- Algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi 

oluşun en yüksek aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı hobi okulları olmuştur. 

Hobi okullarında algılanan yenilenme performansının olumlu davranışsal niyet üzerindeki etkisi 

%58,1 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %63 düzeyine yükselmiştir. Böylece hobi 

okullarında algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi 

oluşun aracılık etkisinin %4,9 olduğu bulgulanmıştır. 

- Algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi 

oluşun en yüksek ikinci aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı paket turlar 

olmuştur. Paket turlarda algılanan yenilenme performansının olumlu davranışsal niyet 

üzerindeki etkisi %36,8 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %40,5 düzeyine 

yükselmiştir. Böylece paket turlarda algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal 

niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun aracılık etkisinin %3,7 olduğu bulgulanmıştır. 

- Son olarak, algılanan yenilenme performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde 

öznel iyi oluşun aracılık etkisi alışveriş merkezi ve spor salonunda birbiriyle benzerlik 

göstermektedir. Alışveriş merkezinde algılanan yenilenme performansının olumlu davranışsal 

niyet üzerindeki etkisi %37,7 iken öznel iyi oluş %2,9 etkiyle devreye girdiğinde bu etki %40,6 

düzeyine yükselmiştir. Spor salonunda ise algılanan yenilenme performansının olumlu 

davranışsal niyet üzerindeki etkisi %50,4 iken öznel iyi oluş %2,9 etkiyle devreye girdiğinde bu 

etki %53,2 düzeyine yükselmiştir. 

İkinci olarak dört farklı rekreatif faaliyet alanında öznel iyi oluşun algılanan ağırlama 

performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisine aracılık etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda; 

- Algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun 

en yüksek aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı alışveriş merkezi olmuştur. 

Alışveriş merkezinde algılanan ağırlama performansının olumlu davranışsal niyet üzerindeki 

etkisi %43,9 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %51,7 düzeyine yükselmiştir. Böylece 

alışveriş merkezinde algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde 

öznel iyi oluşun aracılık etkisinin %7,8 olduğu bulgulanmıştır. 

- Algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun 

en yüksek ikinci aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı spor salonu olmuştur. Spor 

salonunda algılanan yenilenme performansının olumlu davranışsal niyet üzerindeki etkisi 

%46,7 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %49,6 düzeyine yükselmiştir. Böylece 

paket turlarda algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi 

oluşun aracılık etkisinin %2,9 olduğu bulgulanmıştır. 
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- Algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi oluşun 

en yüksek üçüncü aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı hobi okulları olmuştur. 

Hobi okullarında algılanan yenilenme performansının olumlu davranışsal niyet üzerindeki etkisi 

%66,3 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %68,9 düzeyine yükselmiştir. Böylece 

paket turlarda algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet ilişkisinde öznel iyi 

oluşun aracılık etkisinin %2,6 olduğu bulgulanmıştır. 

- Son olarak, paket turlarda algılanan ağırlama performansı ve olumlu davranışsal niyet 

ilişkisinde öznel iyi oluşun anlamlı bir aracılık etkisi göstermediği ortaya çıkmıştır. Bu sonucun 

ortaya çıkmasında paket turlarda algılanan ağırlama performansının çok yüksek olmasının etkili 

olduğu söylenebilir. 

Son olarak dört farklı rekreatif faaliyet alanında algılanan ağırlama performansının 

algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisine aracılık etkisi incelenmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda; 

- Algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama 

performansının en yüksek aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı paket turlar 

olmuştur. Paket turlarda algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkisi %5 

iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %15,9 düzeyine yükselmiştir. Böylece paket 

turlarda algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama 

performansının aracılık etkisinin %10,9 olduğu bulgulanmıştır. Bu etki sırasında ortaya çıkan 

bir başka kritik bulgu ise paket turlarda algılanan ağırlama performansının aracılık etkisi 

devreye girdiğinde algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki etkiyi anlamsız 

hale getirmesidir. Böylece, algılanan ağırlama performansının paket turlar üzerinde oldukça 

etkili bir değişken olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. 

- Algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama 

performansının en yüksek ikinci aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı hobi 

okulları olmuştur. Hobi okullarında algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş 

üzerindeki etkisi %36,6 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %44,2 düzeyine 

yükselmiştir. Böylece hobi okullarında algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş 

ilişkisinde algılanan ağırlama performansının aracılık etkisinin %7,6 olduğu bulgulanmıştır. 

- Algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama 

performansının en yüksek üçüncü aracılık etkisine sahip olduğu rekreatif faaliyet alanı spor 

salonu olmuştur. Spor salonunda algılanan yenilenme performansının öznel iyi oluş üzerindeki 

etkisi %13,9 iken öznel iyi oluş devreye girdiğinde bu etki %17,9 düzeyine yükselmiştir. Böylece 

spor salonunda algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş ilişkisinde algılanan ağırlama 

performansının aracılık etkisinin %4 olduğu bulgulanmıştır. 

- Son olarak, alışveriş merkezinde algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş 
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ilişkisinde algılanan ağırlama performansının anlamlı bir aracılık etkisi göstermediği ortaya 

çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında alışveriş merkezinde algılanan ağırlama 

performansının çok düşük olmasının etkili olduğu söylenebilir. 

 

Tur Operatörleri ve Diğer Rekreatif Alan Yöneticilerine Yönelik Öneriler 

 

 Turizmin bir rekreatif faaliyet olarak ön plana çıktığı günümüzde paket turlar 

düzenleyen tur operatörlerine yönelik şu önerilerde bulunulabilir. 

- Paket turlarda bireylerin öznel iyi oluşlarını desteklemeye yönelik olarak en olumsuz 

etki bireylerin kendilerini fiziksel olarak aktif hissetmemeleridir. Her ne kadar paket turlara 

katılan bireylerin temel amacı fiziksel olarak aktif hissetmek olmasa da paket turlarda bu 

konuda gerçekleştirilebilecek kontrollü aktiviteler katılımcıların öznel iyi oluşlarına olumlu 

katkı sağlayacaktır. 

- Paket turlarda algılanan ağırlama performansı diğer üç rekreatif aktiviteye göre çok 

daha yüksektir. Bu nedenle; tur operatörlerine ‘’ağırlama’’ kavramı üzerinde daha çok 

durmaları, bireylerin kendisini değerli, özel ve önemli hissetmelerini sağlamaları önerisinde 

bulunulabilir. 

- Araştırmada, paket turlarda algılanan yenilenme performansı ve öznel iyi oluş 

ilişkisinde algılanan ağırlama performansının aracılık etkisi söz konusu olduğunda algılanan 

ağırlama performansının algılanan yenilenme performansının doğrudan etkisini anlamsız kıldığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. Algılanan ağırlama performansının öznel iyi oluş değişkeni üzerindeki 

algılanan yenilenme performansı etkisini anlamsız kılması katılımcıların öznel iyi oluşları 

açısından kendilerini  ‘‘özel, önemli ve değerli’’ hissetmelerinin yenilenmiş hissetmelerine göre 

çok daha önemli olduğu sonucunu doğurmuştur. 

- Paket turlarda algılanan ağırlama performansı ile kâr amacı güden ticari işletmeler 

olan tur operatörleri için hayati öneme sahip olan olumlu davranışsal niyet arasındaki ilişkiye 

öznel iyi oluş değişkeni anlamlı bir aracılık etkisinde bulunmamıştır. Dolayısıyla, paket turlarda 

algılanan ağırlama performansının öznel iyi oluşun da ötesinde öneme sahip olduğu bulgusu 

ortaya çıkmıştır. Yani, tur operatörlerinin turistlerin öznel iyi oluşlarını arttırmaya çalışmak 

yerine onları daha iyi ağırlamaya yönelmesi gerektiği bu araştırmanın önerileri arasında yerini 

almıştır. 

- Paket turların, algılanan yenilenme performansının katılımcıların öznel iyi oluşlarını 

diğer üç rekreatif faaliyet alanına göre en az etkileyen rekreatif faaliyet olduğu bulgusuna 

ulaşılmış ve paket turların diğer rekreatif faaliyetlere göre bireylerin öznel iyi oluşlarını 

destekleyen bir rekreatif faaliyet olarak öne çıkmadığı görülmüştür. Tur operatörlerine, 

hazırlayacakları pazarlama operasyonlarında paket turlardaki yenilenme kavramını ağırlama 
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kavramına göre daha geri planda tutması önerilebilir. 

- Öznel iyi oluşun desteklenmesi açısından en etkili rekreatif faaliyet olarak hobi okulları 

ön plana çıkmıştır. Hobi okullarında, tüm rekreasyon nitelikleri dengeli bir şekilde yer almıştır. 

Yine hobi okullarında öğretilen hobinin niteliğine göre rekreasyon niteliği de değişebilmektedir. 

Bu çalışmanın bulgularına istinaden hobi okulları yöneticilerine getirilecek öneri, tur 

operatörlerine getirilen önerinin aksine algılanan yenilenme performansına ağırlık vermeleri 

gerektiğidir. Hobi okullarında bireylerin öznel iyi oluşlarına ve dolayısıyla olumlu davranışsal 

niyetlerine en çok katklı bireylerin hobi okullarında algıladıkları yenilenme performansı 

tarafından sunulmaktadır. 

- Öznel iyi oluşun desteklenmesi açısından etkili rekreatif faaliyetden biri de spor 

salonudur. Spor salonunda da hobi okullarında olduğu gibi tüm rekreasyon nitelikleri dengeli 

bir şekilde yer almıştır. Bu rekreatif faaliyet alanında algılanan yenilenme ve algılanan ağırlama 

performanslarının her ikisine de önem verilmesi önerilmektedir. Diğer bir deyişle, spor 

salonuna giden bir katılımcının öznel iyi oluşunu ve dolayısıyla olumlu davranışsal niyetini 

desteklemek için burada hem kendini yenilenmiş hem de özel-değerli-önemli hissetmesini 

sağlamak gerekmektedir. 

- Alışveriş merkezi yöneticilerine getirilecek öneriler ise şu şekildedir; alışveriş 

merkezinde algılanan yenilenme performansının bireylerin öznel iyi oluşlarını destekleme 

konusunda hobi okullarının ardından ikinci sırada geldiği görülmektedir. Ancak, alışveriş 

merkezinde algılanan ağırlama performansı oldukça düşük ve bu performansın bireylerin öznel 

iyi oluşlarını destekleme etkisi anlamsızdır. Bu nedenle alışveriş merkezi yöneticilerine kritik 

bir öneri olarak alışveriş merkezlerinde algılanan ağırlama performansını arttırmaları yerine 

algılanan yenilenme performansını arttırmaları gerektiği önerilmektedir. Bu durumda 

yöneticilerin ziyaretçilerin öznel iyi oluşlarını ve dolayısıyla olumlu davranışsal niyetlerini 

desteklemek açısından ziyaretçileri daha özel-değerli-önemli hissettirmektense daha özgün, 

daha fiziksel ve daha keyifli aktiviteler düzenleyerek ziyaretçilerini daha yenilenmiş 

hissettirmeleri gerektiği önerisi getirilebilir. 

 

İleride Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler 

 

 İleriki zamanlarda, farklı rekreatif faaliyet alanlarında algılanan ağırlama, yenilenme, 

öznel iyi oluş ve olumlu davranışsal niyet üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara yönelik bir 

takım öneriler getirilebilir. Bu tez çalışmasında verilerin toplandığı Mersin ilinden farklı bir 

bölgede verilerin toplanması önerilerden ilkidir. Mersin dışında yer alan rekreatif faaliyet 

alanlarında toplanacak verilerden çıkarılacak bulguların Mersin’de toplanan veriler ve ulaşılan 

bulgular ile karşılaştırılabilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu tez çalışmasındaki veriler Nisan 
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ayı içerisinde toplanmıştır. İkinci öneri, ileride gerçekleştirilecek çalışmalarda verilerin diğer ay 

ve mevsimlerde toplanmasıdır. Bu durum araştırma örnekleminin temsil edilmesi açısından 

daha güvenilir bulgulara ulaşılmasına olanak sağlayacaktır. Gelecek yıllarda bu konuda 

yapılacak araştırmalarda veri toplama yolu olarak anket yöntemi dışında katılımcılar ile birebir 

görüşmeler gibi nitel yöntemler de kullanılması araştırmanın daha ayrıntılı olarak 

gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayabilecektir. 
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EKLER 

Ek 1 Saha Çalışmasında Kullanılan Anket (ön test) 

 

 

 
 

 

     

  

Teşekkür Eder 

buRADA… 

1:HİÇ                              
2:PEK SAYILMAZ                            
3:BİRAZ                                            
4:EPEYCE                     
5:ÇOK 

1 Zaman geçirmek hoşuma gitti 1 2 3 4 5 

2 Kendimi fiziksel olarak aktif hissettim 1 2 3 4 5 

3 Farklı şeyler gördüm/öğrendim 1 2 3 4 5 

4  Benim için özel bir deneyimdi 1 2 3 4 5 

5 Genel olarak yenilendiğimi hissettim 1 2 3 4 5 

6 Değerli hissettim 1 2 3 4 5 

7 Özel olduğumu hissettim 1 2 3 4 5 

8 Önemsendiğimi hissettim 1 2 3 4 5 

9 İyi hissetmek istediğimde tercihim yine bu olacak 1 2 3 4 5 

10 Bunu öneririm 1 2 3 4 5 

11 Bunu daha sık yapmak isterim 1 2 3 4 5 

 
 

     
12 İnsanlarla ilişkilerim iyi 1 2 3 4 5 

13 İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum 1 2 3 4 5 

14 Hayat güzel 1 2 3 4 5 

15 Mutluyum 1 2 3 4 5 

16 Zorlu süreçleri atlatabilirim 1 2 3 4 5 

17 Kendime yetiyorum 1 2 3 4 5 

18 Kendimi seviyorum 1 2 3 4 5 

19 Çevrem bana imrenir 1 2 3 4 5 

20 İyi hissediyorum 1 2 3 4 5 

21 Kendime güveniyorum 1 2 3 4 5 

22 Sağlıklı hissediyorum 1 2 3 4 5 
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Ek 2 Çalışmasında Kullanılan Anket (ön test) 

 

 
 

 

     

  

Teşekkür Eder 

buRADA… 

1:HİÇ                              
2:PEK SAYILMAZ                            
3:BİRAZ                                            
4:EPEYCE                     
5:ÇOK 

1 Zaman geçirmek hoşuma gitti 1 2 3 4 5 

2 Kendimi fiziksel olarak aktif hissettim 1 2 3 4 5 

3 Farklı şeyler gördüm/öğrendim 1 2 3 4 5 

4  Benim için özel bir deneyimdi 1 2 3 4 5 

5 Genel olarak yenilendiğimi hissettim 1 2 3 4 5 

6 Değerli hissettim 1 2 3 4 5 

7 Özel olduğumu hissettim 1 2 3 4 5 

8 Önemsendiğimi hissettim 1 2 3 4 5 

9 İyi hissetmek istediğimde tercihim yine bu olacak 1 2 3 4 5 

10 Bunu öneririm 1 2 3 4 5 

11 Bunu daha sık yapmak isterim 1 2 3 4 5 

 
 

     
12 İnsanlarla ilişkilerim iyi 1 2 3 4 5 

13 İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum 1 2 3 4 5 

14 Hayat güzel 1 2 3 4 5 

15 Mutluyum 1 2 3 4 5 

16 Zorlu süreçleri atlatabilirim 1 2 3 4 5 

17 Kendime yetiyorum 1 2 3 4 5 

18 Kendimi seviyorum 1 2 3 4 5 

19 Beni dışarıdan gören benimki gibi bir hayat ister 1 2 3 4 5 

20 İyi hissediyorum 1 2 3 4 5 

21 Kendime güveniyorum 1 2 3 4 5 

22 Fiziksel olarak sağlıklı hissediyorum 1 2 3 4 5 

23 Ruhsal olarak sağlıklı hissediyorum 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


