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Özet: Bu çalışmanın amacı cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, eğitim düzeyi, mesleğin yanında diğer birçok 
çalışmada ele alınmayan yaşam doyum düzeyi, duygusal zeka düzeyi ve rekreatif doğa sporları yapmanın 
bireylerin ekolojik algıları üzerine etkisinin olup olmadığını sorgulamaktır. Araştırmanın evreni, Türkiye’de 
sayıları kesin olarak belirlenemeyen dağcılık, kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapan ve 
bu sporları hayatında hiç yapmamış bireylerden oluşmaktadır. Bu çalışmada örneklem yapılmayıp Türkiye 
Dağcılık Federasyonu’na (TDF) bağlı faaliyet yürüten dağcılık kulüplerinin tüm üyelerine, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’na (TBF) bağlı faaliyet yürüten bisiklet derneklerinin tüm üyelerine iletilmesi için 1 Aralık 
2011/31 Mart 2012 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden elektronik anket gönderilmiştir. Eksiksiz 
doldurulup geri gönderilen 1181 form değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın örneklemini dağcı/kaya 
tırmanıcıları (n=426, Χ yaş=36.12±10.10), bisiklet kullanıcıları (n=373, Χ yaş =31.36± 9.73), doğa yürüyü-
şü (n=382, Χ yaş=39.92±10.30) yapanlar ve herhangi bir doğa sporu aktivitesine katılmayan (n=538, Χ
yaş=31.78±11.47) toplam 1719 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun verileri toplamak için 
geliştirilen anket formunda; dağcılık-kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapanların ve 
her hangi bir rekreatif doğa sporuna katılmayanların demografik özelliklerini öğrenmek amaçlı soruların 
yanında katılımcıların, duygusal zekalarını ölçmek için Aslan ve Özata (2008) tarafından Türkçe uyarla-
ması yapılan ve Chan’in (2004, 2006) çalışmalarında kullandığı duygusal zeka ölçeği,  Erdoğan’ın (2009) 
çalışmasında Türkçe uyarlaması yapılan ve Dunlap ve diğ (2000) tarafından revize edilen New Ecological 
Paradigm ölçeği ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen yaşam doyumu öl-
çeklerine ait maddeler yer almıştır. Sonuç olarak ekolojik algı çok sayıda bağımsız değişkenin etki ettiği 
bir sonuç olarak düşünüldüğünde bu çalışmada modellenen değişkenlerden cinsiyet, medeni durum, gelir, 
eğitim düzeyi, yaş, yaşam doyumu düzeyi, duygusal zeka düzeyi ve rekreatif doğa sporlarından bisiklet 
kullanma, dağcılık yapma ve doğa yürüyüşü yapmanın medeni durum dışındaki diğer tüm değişkenlerde 
ekolojik algı, tutum ve davranışı etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ekolojik Algı, Duygusal Zeka, Yaşam Doyumu, Rekreasyonel Doğa Sporları, 
Regresyon Modeli
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THE DETERMINATION OF THE IMPACT LEVEL OF LIFE 
SATISFACTION EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PARTICI-
PATING IN RECREATIONAL OUTDOOR SPORT ON ECOLOG-

ICAL PERCEPTION: TURKEY CASE 

Abstract: The aim of this research is to determine by using regression model, the impact level and direc-
tion of variables like life satisfaction, emotional intelligence, gender, marital status, monthly income, age, 
education, occupation and participating in recreational outdoor sports on ecological perception. Sampling 
group consists of Recreational Outdoor Sport participants like cyclists, mountaineers/rock climbers and 
hikers whose number is not determined exactly in Turkey and non-participant of any recreational outdoor 
sports. In this study, electronic questionnaire form which consists of demographics variables, Emotional 
Intelligence Scale which was used in Chan’s (2004, 2006) study and adapted into Turkish by Aslan and 
Ozata (2008), RNEP scale which was revised by Dunlap et al. (2000) and adapted into Turkish by Erdo-
gan (2009) and Life Satisfaction Scale which was developed Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) 
was    used to collect the data. Electronic questionnaire form has been sent to all members of clubs which 
are bound to Turkish Cycling Federation (TCF) and Turkish Mountaineering Federation (TMF) by using 
social media between the dates 1th November, 2011 - 31th March, 2012.   As a result of this regression 
model, it is determined that gender, age, monthly income, education level, life satisfaction level, emotional 
intelligence level, participating in recreational outdoor sports like mountaineering/rock climbing, cycling 
and trekking have effect on one’s ecological perception.

Key Words: Ecological perception, Emotional Intelligence, Life Satisfaction, Recreational Outdoor 
Sports, Regression Model
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GİRİŞ

Son yıllarda büyük ölçüde bireylerin kendileri 
sebep olmasa da, onların talep ettikleri ürünler 
veya sistemin onlara kullanması amacıyla sun-
duğu ürünlerin üretilmesi, doğaya ikinci, üçüncü 
konutlar dahil rekreatif gerekçelerle gidişlerin 
artması sebebiyle oluşan hem evsel hem de 
endüstriyel gerekçelerle doğanın ve çevrenin, 
hava, su, toprak, görüntü, ışık, görsel kirlilik 
boyutlarında kirletilmesi artmıştır.

Bu küresel sorunun önüne geçmek hem bireysel 
hem de kurumsal ve sistemle ilgili düzenlemeleri 
beraberinde getirmiştir. Bireylerin çevre konu-
sundaki duyarlılıklarını arttırmak ve  bir çevre 
bilinci yaratmak için yapılan çabalar içinde eğitim 
sürecinin ve ders müfredatların yenilenmesi, ders 
çıktılarının bilinç düzeyi yüksek bireylere odak-
lanması, medya üzerinden yapılan kampanyalar 
ve haberler, gönüllü kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının yürüttüğü sistematik çalışmalar, 
bireylerin çevresel değerleri (environmental va-
lue), çevresel yönelimleri (environmental value 
orientations), çevresel tutumları (environmental 
attitude), çevresel kalıcı değerler (environmen-
tal normative value) ve çevresel davranışlarını 
(environmental behavior) pozitif anlamda de-
ğiştirmiştir. Bu durum doğal olarak bireylerin 
ekolojik algıları ve bilinçleri üzerinde de aynı 
pozitif etkiyi göstermiştir. 

Çevre konusundaki kurumsal ve sistemle ilgili 
konular ve çözümler bu çalışmanın dışında olduğu 
için bu çalışmada ele alınmayacaklardır.

Ekolojik algı ve bilinci olumlu/olumsuz değişmesini 
etkileyen faktörler birçok araştırmacı tarafından 
ele alınıp incelenmiştir. Bunlar;  cinsiyet, gelir, 

eğitim, etnik kimlik gibi demografik faktörler, 
bireyin yaşam paradigması, aile ve çevrenin 
yapısı ve etkisi, bireysel politik düşünce, ülkenin 
gelişmişlik düzeyi, bireyin içinde olduğu ilişki-
ler ve arkadaşların değer sistemi, inanç ve dini 
düşüncedir. Bu değişkenlerin değerlerini olumlu 
sonuç almak için etkilemek hem bireylerin kendi-
lerinin hem de yerel ve merkezi yönetimin temel 
görevleri içinde yer almaktadır. 

Kentleşme ile beraber gelen direkt ve endirekt 
olarak etki ettiğimiz çevresel kirlilik boyutları-
nın yanında, karbon salınımı başta olmak üzere 
karbon ayak izinin azaltılması da bu sürecin bir 
parçası olmuştur.

Bu çalışmanın amacı cinsiyet, medeni durum, 
gelir, eğitim düzeyi, mesleğin yanında diğer birçok 
çalışmada ele alınmayan ve fakat bireyin çevresel 
bilincine etkisinin olduğunu düşündüğümüz; yaşam 
doyum düzeyi, duygusal zeka düzeyi ve rekreatif 
doğa sporları yapmanın bireylerin ekolojik algıları 
üzerine etkisinin olup olmadığını sorgulamaktır.

Kavramsal Çerçeve ve Literatür 

Davranışların oluşumunu açıklayan teoriye göre 
bir davranışın oluşması belirli bir bilişsel hiyerarşi 
(cognitive hierarchy) içinde gerçekleşmektedir. 
Buna göre bu hiyerarşik sıralama; değerlerin 
oluşması  yönelme (diğer bire deyişle temel 
inançların şekillenmesi)  tutumların oluşması 
 normatif (kuralcı) inanışlar  davranışlardır 
(Homer ve Kahle, 1988; Rokeach, 1973, 1979). 
Bireylerin çevre ile ilgili bakışlarının, bilinçlerinin 
ve davranışlarının şekillenmesinde de benzer sü-
reçler çalışmaktadır (Vaske, Donnelly, Williams 
ve Lonker, 2001).
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Rokeach (1973), değeri, herhangi bir konuda 
bir şeyi desteklemek veya karşıtı olmak adına 
süreklilik gösteren inançlar olarak tanımlamıştır. 
Değerler çocukluk döneminde öğrenilmekte, eği-
tim süreci boyunca güçlenmekte ve çoğunlukla 
hayatın geri kalan kısmında da değişmemektedir 
(Bengston, 1994). Normatif inanışlar herhangi 
spesifik bir durumla ilgili bireyin tutumu veya 
yargısıdır. Aynı zamanda çoğunlukla, herhangi bir 
davranış veya dışsal süreci etkileyen unsurlarda 
değişiklik olsa bile, yönelmede olduğu gibi çok 
özel bir değişiklik göstermezler (Vaske ve diğ, 
2001). Bunun yanında değerler bireysel olabile-
ceği gibi çoğunlukla bir alt kültürün veya toplum 
kesiminin tamamında paylaşılan bir biçimde de 
olurlar. Değerler değiştiğinde bu piramidin geri 
kalan parçaları da (yönelimler, tutumlar, kalıcı 
değerler ve davranışlar) değişecektir. Bir davranışın 
ödüllendirme/cezalandırma gibi dışsal etkilerle 
değiştirilmesi mümkün olabilir. Fakat o davranışın 
kalıcı olabilmesi için içsel motivasyonla mutlaka 
piramidin en başından itibaren değerler sisteminin 
değiştirilmesi gereklidir (Fulton, Manfredo ve 
Lipscomb, 1996). 

İster çevrecilik hareketinde olsun isterse günlük 
yaşamda diğer birçok konuda olsun, istendik veya 
sebepli bir hareket iki uç arasındaki düzlemde bir 
noktada gerçekleşir. Aynen Likert ölçeğinde olduğu 
gibi, bu konunun tamamen karşıtları (-) uçta iken 
tamamen yandaşları (+) uçta kararsızlar ise (0) 
nokrasında olacaktır.  İster pozitif (destekleyen) 
temelli, isterse negatif (karşıtlık) temelli olsun, 
sebepli bir davranışın (reasoned action) oluşa-
bilmesi öncelikle o konu ile ilgili gerçeğin tam 
olarak bilinmesini (factual knowledge) gerektirir. 
Gerçeğe dayalı davranış (attitude towards behavi-
or), kişilerin sosyal ve moral değerleri (social and 

moral values), kişisel değerlerle etkileşip, birleşip, 
davranış niyetini (behavior intention) oluşturur 
ve sebepli davranış bu aşamadan sonra oluşur 
(Kaiser, Wölfing ve Fuhrer, 1999). Pozitif veya 
negatif yönelimli sebepli davranışın oluşabilmesi 
nitelikli emek ve zaman harcanmış sistematik bir 
sürecin varlığını gerektirir.

Bugüne kadar ekolojik algı ve bilinci etkileyen 
faktörler çevresel değerler, çevresel yönelimler, 
çevresel tutumlar, çevresel normatif değerler ve 
çevresel davranış boyutlarında birçok araştırmacı 
tarafından ele alınıp incelenmiştir. Bu sürecin 
hepsini ya da bir kısmını olumlu/olumsuz etkile-
yen faktörler özetlendiğinde; cinsiyet, gelir, okul 
tipi, eğitim seviyesi, yaş, yaşanılan yer, kişilik, 
bireyin yaşam paradigması, çevrenin etkisi, etnik 
kimlik, aile yapısı, yaşam stili, duyarlılık düzeyi, 
bireysel politik düşünce, ülkedeki hakim politik 
güç, ülkenin gelişmişlik düzeyi, bireyin içinde 
olduğu ilişkiler ve arkadaşların değer sistemi, 
inanç ve dini düşüncedir  (Dunlap, Grieneeks 
ve Rokeach, 1983; Dunlap, Van Liere, Mertig 
ve Jones 2000; Kim, 1999; Mohai ve Bryant, 
1998; Rokeach, 1973; Taskin, 2009; Zinn and 
Graefe, 2007).

Rekreatif Doğa Sporlarına (RDS) katılım ile ekolojik 
algı arasındaki ilişki birçok araştırmacı tarafından 
sorgulanmış ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu 
düşüncenin ilk savunucularından olan Dunlap 
ve Heffernan’ı (1975) ortaya koyduğu “rekreatif 
doğa sporlarına katılmak ekolojik ilgiyi arttırır” 
hipotezi daha sonra, Jackson (1986), Thapa ve 
Graefe (2003), Bjerke, Thrane ve Keiven (2006), 
Berns ve Simpson (2009) gibi araştırmacılarda 
desteklemişlerdir. Bu araştırmacılara göre RDS’ye 
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katılım bireylerde çevre bilinci yaratmakta ve 
geliştirmektedir.

Van Laire ve Dunlap’ın (1980) 1960-70 yılları 
arasında yaptığı birçok çalışmada cinsiyet ekolojik 
bilinci belirleyen bir değişken olarak görülmezken, 
daha sonraki yapılan çalışmalarda kadınların er-
keklere oranla çevre bilinçlerinin yüksek olduğu 
bulunmuştur (Steger ve Witt, 1989; Mohai, 1992; 
Ardahan, 2012b). Eğitim açısından bakıldığında; 
eğitim düzeyi arttıkça bireylerin ekolojik algıları 
ve bilinçleri yükselmekte ve daha nitelikli sebepli 
davranış ortaya koyabilmektedirler (Steel, List ve 
Shindler,1994; Grendstad ve Wollebaek 1998; 
Nelson 1999). Kişilerin gelir düzeyleri daha çok 
eğitim düzeyleri ile ilişkili olsa da çoğu zaman 
gelir düzeyi eğitimden farkı bir çizgi gösterebilir 
(Milbrath, 1984).  Yüksek gelir elde eden kişiler 
daha fazla etkileşimin olduğu yüksek pozisyon-
larda çalıştıkları için hem kurumsal anlamda hem 
de bireysel anlamda çevrecilik bilincine sahip 
olacaklardır. Düşük gelir grubundaki kişiler ise 
büyük ölçüde hayatta kalmak ve günü kurtarmak 
gibi bir düşüncede oldukları için bu bilinçten yada 
istendik davranıştan uzak olabileceklerdir. Hatta 
çoğu zaman negatif yönelimli çevre hareketleri-
nin büyük kısmının bu gelir kesiminden geldiği 
de gözlenmiştir (Buttel ve Flinn 1978; Nelson 
1999). Bunlara ilave olarak şehirde yaşayanla-
rın çevresel bilinçleri kırsalda yaşayanlara göre 
daha fazla olacaktır. Gençler, belki de aldıkları 
eğitim gereği belki de medya üzerinden yürütülen 
kampanyalar gereği  çoğunlukla geleneksel çevre 
bilincinin dışında ve ötesinde daha yüksek çevre 
bilinci ile yaşamaktadırlar (Vaske ve diğ., 2001). 
Medeni durumun ekolojik bilince etkisinin olduğu 
herhangi bir çalışmada not edilmemiştir. Fakat 
anlamlı ve doyumlu bir evlilik içindeki bireylerin 

çevresindeki olan olaylara daha duyarlı olduğu, 
rekreatif etkinliklere daha yüksek motivasyonla 
katıldığı raporlanmıştır (Ardahan ve Lapa, 2010; 
Kalkan, 2012; Kalkan ve Ardahan, 2012). 

Yaşam doyumunun (YD) birçok tanımı yapıl-
mıştır. Telman ve Ünsal’a göre (2004) YD, “bi-
reyin kendi yaşamından duyduğu memnuniyet”, 
Sung-Mook ve Giannakopoulos’a göre (1994), 
“bireyin iş yaşamı dışındaki yaşamına duygusal 
tepkisi ve hayata karşı genel tutumudur”. YD 
bireyin şu ana kadar yaptığı, elde ettikleri ve 
beklentileri arasındaki ilişkiyi de tarif ettiği için, 
yüksek YD yüksek bireysel moralite ve sosyal 
ilişkileri beraberinde getirecek ve birey istendik 
davranışları ortaya koyabilecektir (Kaiser ve diğ., 
1999). Yüksek YD birçok bireyin yaşarken elde 
etmek istediği veya ulaşmak istediği en temel 
amaçlarından veya sonuçlardan biridir. Her birey 
için farklı olan bu düzey, her birey içinde farklı 
belirleyicileri vardır. Bunların başlıcaları; olumlu 
bireysel kimlik, fiziksel, duygusal, ruhsal sağlık 
ve moralite, anlamlı ve doyumlu aile, arkadaş 
çevresiyle yaratılanlar dahil sosyal ilişkilere 
sahip olabilme, ekonomik güvenceye sahip 
olma, bulunulan/yaşanılan yerle ilgili çevresel 
güven, özgürce seçebildiği ve dilediği etkinlik-
lere katılabilme, zamanı özgürce yönetebilme, 
yeterli finansal, sağlık ve sosyal sermayeye 
sahip olabilmedir (Ardahan, 2012a; Dağdelen, 
2008; Otacıoğlu, 2008; Schmitter, 2003). Diğer 
taraftan her türlü çevre kirliliği bireylerin yaşam 
kalitesini ve yaşamdan aldıkları hazzı azaltacağı 
için bireyler bunları sağlamak için çevresel ko-
nulara daha duyarlı olacaklardır. Daha duyarlı bir 
çevre bilinci doğal olarak da YD’nu arttıracaktır 
(Welsch, 2002, 2006). 



55

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz  /  Ağustos  / Eylül 2014 Sayı: 12 Cilt: 4 Yaz Dönemi 

July / August / September 2014 Issue: 12 Volume: 4 Summer Term
JEL KODU: M10-Q50

www.sstbdergisi.com
ID:136   K:185

Bunun yanında bireyin YD’nu bireyin kişilik 
yapısı da büyük ölçüde etkilemektedir.  Onur’un 
(2000) kavramlaştırdığı ve Er’in (2009) çalış-
masında aktardığı gibi kişiliğin etkinlik düzeyi 
ile ilişkisinde dört farklı kişilik tarif edilmiştir. 
Bunlardan ilki “bütünleşmiş kişilikler” olarak 
bilinen, bilişsel bilgi düzeyleri ve yetenekleri tam, 
egoları birey olmak için yeterli, YD yüksek ve 
iç dünyaları görece bazı karmaşıklıklar içeren bu 
kişilikler üç tipe ayrılır. a) sürekli etkinlik yapan 
ve sürekli yeni etkinlikler geliştirerek kendi ve 
çevresindekilerin yaşamlarını yeniden düzenleyen 
“yeniden örgütleyici” kişiler, b) düşük düzeyde 
etkinlik yapan, daha çok kendi dünyasında yaşayan 
“kopmuş kişilikler” ve c) enerjilerini kendilerinin 
belirledikleri bir veya iki odakta yoğunlaştıran 
“odaklanmış” kişiliklerdir. İkinci kişilik türün-
deki bireyler, çoğunlukla başarı için çaba sarf 
eden ve kendinden ve başkalarından sakındıkları 
sakınımlı duyguları/davranışları olan “zırhlı-sa-
vunmacı” kişilikteki bireyler iki tipte ele alınır. 
a) çoğunlukla yaşamlarında yeterli hatta yüksek 
etkinlik yapabilme şansına ve yüksek YD sahip 
olup, güvenli bir yaşam biçimini sürdürmeye ve 
korumaya “sebatlı” kişiler, b) yaşlanma korkusuna 
karşı sosyal ilişkilerini sınırlayarak bir yaşam 
oluşturan “daralmış” kişilerdir. Üçüncü kişilik 
özelliği, çoğunlukla başka bireylere bağlanma 
ihtiyacı hisseden, başkasının fikirleri/yönlendir-
meleri olmadan yapamayan “edilgin-bağımlı” 
kişiliktir. Bu kişilikteki bireylerin iki tür davranışı 
gözlenir; a) bağlanacak, kendisini yönlendirecek 
birisinin varlığında yüksek YD’na sahip olan 
doyum sağlayan “başvuru-arayıcı” kişilik, b) YD 
orta veya ortanın altı düzeyde olan, çoğunlukla 
edilgin bir yetişkinlik yaşayan “duyarsız-duygusuz” 
kişiliktir. Dördüncü kişilik yapısındaki kişiler ise 

düşük etkinlik düzeyine ve düşük YD sahip olan 
yüksek derecede yaşamdan kopmuş, kendilerini 
yaşama karşı çözülmüş hisseden, örgütlenmemiş 
bir kişilik içindeki “bütünlenmemiş” kişiliklerdir. 
Yaşamın nasıl algılandığını tanımlayan kişilik 
yapısı büyük ölçüde YD’nu da etkileyecektir.

Duygusal zekâ (DZ) kavramı, son yıllarda hem 
akademik hem de iş ve sosyal çevrelerde ilgi 
çeken bir konu olmuştur. DZ ilk çıktığı zaman-
larda hem sosyal zekanın hem de entellektüel 
olmayan zekanın bir parçası olarak görülmüştür 
(Wechsler, 1940; Pérez, Petrides ve Furnham, 
2005). Daha sonra Gardner’in (1983) çoklu ze-
kanın bir parçası olarak gördüğü DZ, Sternberg 
(1997) tarafından pratik zekanın bir parçası olarak 
tanımlanmış ve kişiliğin bir parçası olarak kabul 
edilen bugünkü boyutuna Goleman (1995) ile 
gelmiştir. Bu haliyle DZ, toplumun IQ olarak 
kabul ettiği bilişsel veya akademik zekânın ta-
nımlamadığı, toplumda “kendi ve başkalarının 
duygu ve dürtülerini anlayabilen, yönetebilen, 
olgun insan ve gelişmiş insan” tanımlamasıyla 
öngörülen, akademik, iş, sosyal alanlar dahil ve 
tüm ilişkilerdeki başarıyı tarif etmekte kullanılan 
bir boyuta dönüşmüştür (*). 

DZ; beş temel sosyal ve duygusal yetkinlikten 
oluşan beceriler bütünüdür: a) öz bilinç (bireyin 
kendi duygularını ve hislerini bilip yönetebilmesi), 
b) kendine çeki düzen verme (bireyin duygula-
rını olumlu ve amacına dönük bir şekilde idare 
etmesi), c) motivasyon (bireyin kendisi tarafından 
belirlenen veya başkalarının tanımladığı hedeflerine 
yöneltecek ve yol gösterecek şekilde içsel moti-
vasyon becerisi), d) empati (başkalarının kaygı, 

* http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/
dz_4.htm: (4 Mayıs 2010)
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korku ve duygularını anlayabilme) ve e) sosyal 
beceriler (başkalarının duygularını etkileye bilme, 
onları yönetebilme kabiliyeti) (Goleman, 1995, 
2007; Varinli, Yaraş ve Başalp, 2009). Bu haliyle 
DZ’yi bireyin yaşamdaki başarısını etkileyecek 
bir enstrüman olarak görmek en doğru olanıdır.

Bugüne kadar DZ odaklı birçok çalışma yapıl-
mıştır. Bu çalışmalarda DZ ve bireyler arasındaki 
ilişkileri, iş, aile, satış, siyaset, YD ve diğer birçok 
boyutuyla sorgulanmıştır. DZ tüm çalışmalarda 
iş başarısını, aile ilişkilerini, satışta, siyasette 
olumlu etkilere sahip olduğu araştırmacılar 
tarafından ortaya konmuştur (Goleman, 2007; 
Varinli ve diğ., 2009). Buna ilave olarak DZ ile 
YD arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve bu 
birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur 
(Ardahan, 2012a). DZ yüksek bireyler diğer 
bireylere göre çevresini daha etkin yöneterek/
yönetmek için istendik davranışı ortaya koyma ve 
sürdürme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 
Literatürde, DZ ve çevresel algı veya çevresel 
bilincin sorgulandığı bir çalışmaya rastlanmamış-
tır. Fakat DZ ile çevre bilinci arasında pozitif bir 
korelasyon olabileceğini söylemek mümkündür.

3- Metot

Bu çalışma; cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim 
düzeyi, meslek gibi demografik değişkenlerin 
yanında diğer birçok çalışmada ele alınmayan ve 
fakat bireyin çevresel bilincine etkisinin olduğunu 
düşündüğümüz; yaşam doyum düzeyi, duygusal 
zeka düzeyi ve rekreatif doğa sporlarından dağcılık/
kaya tırmanışı, bisiklet veya doğa yürüyüşünden 
herhangi birini yapmanın bireylerin ekolojik algı-
ları üzerine etkisinin olup olmadığının regresyon 
model kullanarak sorgulandığı tanımlayıcı bir 

çalışmadır. RDS; dağcılık, kaya tırmanma, bisiklet 
ve doğa yürüyüşü ile sınırlanmıştır.  

Evren, Örneklem

Araştırmanın evreni, Türkiye’de sayıları kesin 
olarak belirlenemeyen dağcılık, kaya tırmanma, 
bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapan ve 
bu sporları hayatında hiç yapmamış bireylerden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada örneklem yapılmayıp 
Türkiye Dağcılık Federasyonu’na (TDF) bağlı 
faaliyet yürüten dağcılık kulüplerinin tüm üye-
lerine, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na (TBF) 
bağlı faaliyet yürüten bisiklet derneklerinin tüm 
üyelerine iletilmesi için 1 Aralık 2011/31 Mart 
2012 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden 
elektronik anket gönderilmiştir. Eksiksiz doldu-
rulup geri gönderilen 1181 form değerlendirmeye 
alınmıştır. Çalışmanın örneklemini dağcı/kaya 
tırmanıcıları (n=426, Χ yaş=36.12±10.10), bisiklet 
kullanıcıları (n=373, Χ yaş =31.36± 9.73), doğa 
yürüyüşü (n=382, Χ yaş=39.92±10.30) yapanlar ve 
herhangi bir doğa sporu aktivitesine katılmayan 
(n=538, Χ yaş=31.78±11.47) toplam 1719 kişi 
oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı ve Değişkenler

Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında 
bu amaç için geliştirilmiş elektronik anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunda; rekreatif doğa 
sporlarından bisiklet, dağcılık ve kaya tırmanma 
veya doğa yürüyüşünden herhangi birini yapan-
ların veya bu bahsedilen RDS’lerden herhangi 
birini yapmayan bireylerin demografik özellik-
lerini öğrenmek amaçlı soruların yanında, Aslan 
ve Özata (2008) tarafından Türkçe uyarlaması 
yapılan ve Chan’in (2004, 2006) çalışmalarında 
kullandığı DZ ölçeği,  Erdoğan’ın (2009) çalış-
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masında Türkçe uyarlaması yapılan ve Dunlap 
ve diğ (2000) tarafından revize edilen NEP ölçeği 
ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) 
tarafından geliştirilen YD ölçeklerine ait maddeler 
yer almıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Bağımlı Değişkenler

İÜD : İnsanın Üstünlüğünü Destekleme Düzeyi 
(human hegemony)

EK : Ekolojik Krize İnanma Düzeyi (ecological 
crises)

DG : Doğanın Gücüne İnanma Düzeyi (capability 
of nature)

DÜD: Doğanın Üstünlüğünü Destekleme Düzeyi 
(hegemony of nature)

Gölge (dummy) Değişkenler

BSK : Birey bisiklet kullanıyorsa 1, diğer durumda 
0 değerini almıştır.

DAG : Birey dağcılık/kaya tırmanışı yapıyorsa 
1, diğer durumda 0 değerini almıştır.

TRK: Birey doğada yürüyüş yapıyorsa 1, diğer 
durumda 0 değerini almıştır.

CNS: Cinsiyet (Birey erkek ise 1, kadın ise 0 
değerini almıştır.)

MD: Medeni Durum (Birey bekar ise 1, evli ise 
0 değerini almıştır.)

GEL2: Bireyin aylık geliri 1001-2000 TL arasında 
ise 1, aksi halde 0 değerini almıştır.

GEL3: Bireyin aylık geliri 2001-3000 TL arasında 
ise 1, aksi halde 0 değerini almıştır.

GEL4: Bireyin aylık geliri 3001-4000 TL arasında 
ise 1, aksi halde 0 değerini almıştır.

GEL5: Bireyin aylık geliri 4000 TL üzerinde ise 
1, aksi halde 0 değerini almıştır.

EGT2: Bireyin eğitim durumu “lise ve dengi” 
ise 1, aksi halde 0 değerini almıştır.

EGT3: Bireyin eğitim durumu “üniversite” ise 
1, aksi halde 0 değerini almıştır.

EGT4: Bireyin eğitim durumu “lisansüstü” ise 
1, aksi halde 0 değerini almıştır.

MSL1: Bireyin işi özel sektörde ise 1, aksi halde 
0 değerini almıştır.

MSL2: Bireyin işi kamuda ise 1, aksi halde 0 
değerini almıştır.

MSL3: Bireyin işi kendi işi ise 1, aksi halde 0 
değerini almıştır.

MSL4: Bireyin işi serbest meslek ise 1, aksi halde 
0 değerini almıştır.

MSL5: Birey öğrenci ise 1, aksi halde 0 değerini 
almıştır.

MSL6: Birey emekli ise 1, aksi halde 0 değerini 
almıştır.

Sürekli Değişkenler

YAS: Bireyin yaşı

YD: Bireyin Yaşam Doyum Düzeyi

DD: Duygusal Değerlendirme Düzeyi (Emotional 
Assesment)

ED: Empatik Duyarlılık Düzeyi (Emphatic 
Sensitiveness)
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PDY: Pozitif Duygusal Yönetim Düzeyi (Positive 
Emotional Management)

DOK: Duyguların Olumlu Kullanım Düzeyi 
(Positive utilisation / Emotions Positively)

Yukarıda verilen İÜD, EK, DG ve DÜD değişken-
leri aynı veri seti kullanılarak Ardahan’ın (2012b) 
yaptığı ve rekreasyonel doğa sporu yapanlar ila 
yapmayanların NEP algılarının karşılaştırıldığı 
çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarıyla elde edilen faktör isimleridir. Yine 
aynı şekilde; DD, ED, PYD ve DOK değişkenleri 
Ardahan’ın (2012c) yaptığı ve rekreasyonel doğa 
sporu yapanlar ila yapmayanların DZ’lerinin kar-
şılaştırıldığı çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçlarıyla elde edilen faktör isimleridir.

Çalışmada ekolojik algı düzeyinin dört alt boyu-
tu (İÜD, EK, DG ve DÜD) bağımlı değişken, 
yukarıda tanımlanan diğer değişkenler bağımsız 
değişken olarak alınıp 4 ayrı regresyon modeli 
tahmin edilmiştir. Öncelikle tüm sürekli değiş-
kenlerin doğal logaritmaları alınmıştır. Tahmin 
edilen modeller aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

LnİÜD=a0+a1BSK+a2DAG+a3TRK+a4CNS+a5

MD+a6GEL2+a7GEL3+a8GEL4+a9GEL5

+a10EGT2+a11EGT3+a12EGT4+a13MSL1+a14M
SL2+a15MSL3+a16MSL4+a17MSL5

+a18MSL6+a19LnYAS+a20LnYD+a21LnDD+a22Ln
ED+a23LnPDY+a24LnDOK+u1        (1) 

LnEK=b0+b1BSK+b2DAG+b3TRK+b4CNS+b5M
D+b6GEL2+b7GEL3+b8GEL4+b9GEL5

+b10EGT2+b11EGT3+b12EGT4+b13MSL1+b14M
SL2+b15MSL3+b16MSL4+b17MSL5

+b18MSL6+b19LnYAS+b20LnYD+b21LnDD+b22

LnED+b23LnPDY+b24LnDOK+u2      (2)

LnDG=c0+c1BSK+c2DAG+c3TRK+c4CNS+c5M
D+c6GEL2+c7GEL3+c8GEL4+c9GEL5

+c10EGT2+c11EGT3+c12EGT4+c13MSL1+c14M
SL2+c15MSL3+c16MSL4+c17MSL5

+c18MSL6+c19LnYAS+c20LnYD+c21LnDD+c22

LnED+c23LnPDY+c24LnDOK+u3        (3)

LnDÜD=d0+d1BSK+d2DAG+d3TRK+d4CNS
+d5MD+d6GEL2+d7GEL3+d8GEL4+d9GEL5

+d10EGT2+d11EGT3+d12EGT4+d13MSL1+d14M
SL2+d15MSL3+d16MSL4+d17MSL5

+d18MSL6+d19LnYAS+d20LnYD+d21LnDD+d22

LnED+d23LnPDY+d24LnDOK+u4      (4)

(1), (2), (3) ve (4) eşitliklerinde ai, bi, ci, di, i=0, 
sabit terimler; ai, bi, ci, di, i=1,...,18, gölge değişken-
lerin regresyon katsayıları; ai, bi, ci, di, i=19,...,24, 
sürekli değişkenlerin regresyon katsayıları ve ui, 
i=1,...,4, hata terimleridir. Eşitliklerdeki katsayı-
ların tahmini için sıradan en küçük kareler (OLS) 
tahmin edicisi kullanılmıştır. Modellerde olası 
bir değişen varyans (heteroskedasticity) sorunu 
olup olmadığını anlamak için Breusch-Pagan/
Cook Weisberg testi her bir model için yapıl-
mış ve eşitlik (1) için χ2

1=3.12, prob>χ2=0.077; 
eşitlik (2) için χ2

1=99.09, prob>χ2=0.000, eşitlik 
(3) için χ2

1=261.68, prob>χ2=0.000 ve eşitlik 
(4) için χ2

1=552.68, prob>χ2=0.000 değerleri 
bulunmuştur. Her dört modelde de sabit varyans 
yokluk hipotezi 0.10 yanılma düzeyinde redde-
dildiğinden katsayıların sağlam (robust) standart 
hataları hesaplanmıştır. Bunun dışında, sürekli 
bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağlantı (multicolinearity) sorunu olup olmadı-
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ğını araştırmak için varyans şişirme faktörleri 
(VIF) hesaplanmış ve en büyük VIF değeri 2.46 
olarak elde edilmiştir. Bu değer, tam doğrusal 
çoklu bağlantının göstergesi olan 10’dan küçük 
olduğundan modellerde çoklu bağlantı sorunu 
yoktur (Gujarati). Çalışmada kullanılan örneklem 
genişliği yeterince büyük olduğundan (n=1719), 
merkezi limit teoremine göre OLS tahminlerinde 
hatalar asimptotik olarak normal dağılım göster-
diği varsayılmaktadır (Ardahan ve Mert, 2012).

3 Bulgular

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenlere ait 
frekans dağılımları, betimsel istatistikler ve grup 
ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin bir takım 
test sonuçları verilmiştir. Bu tabloya göre, katı-
lımcıların %31.3’ü doğa sporları yapmamaktadır. 
%24.8’i dağcılık ya da kaya tırmanışı, %22.2’si 
doğa yürüyüşü yapmakta olup %21.7’s bisiklet 
kullanmaktadır. Bu kategorideki grupların ekolojik 
algı düzey ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar vardır (İÜD için KW=26.31, 
EK için KW=94.1, DG için KW=168.29 ve 
DÜD için KW=304.51). Bisiklet kullanıcılarının 
insanın üstünlüğüne inanma düzeyleri (İÜD), 
ekolojik krize inanma düzeyleri (EK) ve doğa-
nın üstünlüğünü destekleme düzeyleri (DÜD) 
ortalaması diğerlerine göre en fazladır. Doğanın 
gücüne inanma düzeylerine (DG) bakıldığında 
ise en yüksek ortalamaya sahip grup dağcılık 
ya da kaya tırmanışı yapan gruptur. Cinsiyet 
değişkenine göre bakıldığında, katılımcıların 
%71’i erkek, %29’u kadındır. Doğanın üstünlü-
ğünü destekleme düzeyi (DÜD) cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir 
(t=-2.66). Kadınların DÜD’leri erkeklerden daha 
fazladır. Katılımcıların %64.6’sı bekar, %35.4’ü 
evlidir. Evli ve bekarların İÜD’lerinin ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=-
2.79). Bekarların insanın üstünlüğünü destekleme 
düzeyleri evlilere göre daha fazladır. Katılımcıların 
%32.3’ünün aylık geliri 1001-2000 TL arasında,  
%8.7’sinin aylık geliri 4000 TL’nin üzerindedir. 
İÜD ve DÜD’leri gelir gruplarına göre istatis-
tiksel olarak anlamı farklılıklar göstermektedir 
(İÜD için F=9.20, DÜD için F=3.77). İÜD ve 
DÜD’leri en yüksek grup 1000 TL’nin altında 
olan gruptur. İÜD ve DÜD’leri eğitim düzeyine 
göre de istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
göstermektedir (İÜD için KW=18.19, DÜD için 
F=3.23). Katılımcıların %67.9’unu üniversite 
mezunlarının, %2.2’sini ilköğretim mezunlarının 
oluşturduğu çalışmada, eğitim düzeyi yükseldikçe 
insan üstünlüğünü destekleme düzeyi azalmıştır. 
Doğanın üstünlüğünü destekleme düzeyi en yüksek 
grup ise üniversite mezunlarıdır. Katılımcıların 
%33.4’ü özel sektör çalışanı, %19.7’si kamu 
çalışanı, %16.7’si öğrenci, %10.8’i kendi işini 
yapan, %8.9’u emekli ve %4.8’i işsiz ya da ev 
hanımıdır. İÜD, EK ve DÜD ortalamaları kişilerin 
yaptıkları işe göre istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılıklar göstermekedir (İÜD için F=5.04, EK için 
F=2.39 ve DÜD için KW=21.38). Öğrencilerin 
İÜD ve DÜD ortalamalrı diğerlerine göre daha 
yüksektir. Kendi işini yapanların ise ekolojik 
krize inanma düzeyleri (EK) diğerlerine göre 
daha yüksektir. 
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Tablo 1: Kategorik Değişkenlerin Frekans Dağılımları ve İÜD, EK, DG, DÜD’ye Göre Be-
timsel İstatistikleri

 İÜD EK DG DÜD

 n % ort ± sd ort ± sd ort ± sd ort ± sd

Doğa Sporları 
Yapanlar 1181 68.7 KW=26.31 * KW=94.91 * KW=168.29 * KW=304.51 *

      Bisiklet 373 21.7 2.78 ± 0.78 3.91 ± 0.73 4.15 ± 0.81 4.44 ±0.61

      Dağcılık 426 24.8 2.60 ± 0.74 3.88 ± 0.74 4.20 ± 0.70 4.43 ± 0.59

      Yürüyüş 382 22.2 2.60 ± 0.66 3.57 ± 0.45 3.74 ± 0.43 3.86 ± 0.34

Doğa Sporları 
Yapmayanlar 538 31.3 2.75 ± 0.61 3.64 ± 0.71 3.93 ± 0.80 4.23 ± 0.87

Cinsiyet t=-1.32 t=-0.25 t=0.08 t=-2.66 *

Erkek 1221 71.0 2.67 ± 0.71 3.74 ± 0.71 4.00 ± 0.76 4.22 ± 0.71

Kadın 498 29.0 2.72 ± 0.68 3.75 ± 0.62 4.00 ± 0.66 4.31 ± 0.66

Medeni 
Durum t=-2.79 * t=-0.853 t=1.559 t=-1.08

Evli 608 35.4 2.62 ± 0.69 3.72 ± 0.68 4.04 ± 0.65 4.22 ± 0.62

Bekar 1111 64.6 2.72 ± 0.70 3.75 ± 0.69 3.98 ± 0.77 4.26 ± 0.73

Aylık Gelir 
Düzeyi F=9.20 * F=0.87 KW=3.89 F=3.77 *

0 - 1000 TL 537 31.2 2.82 ± 0.73 3.72 ± 0.71 3.99 ± 0.82 4.32 ± 0.73

1001 - 2000 TL 555 32.3 2.68 ± 0.69 3.78 ± 0.64 4.02 ± 0.68 4.22 ± 0.69

2001 - 3000 TL 337 19.6 2.57 ± 0.66 3.72 ± 0.72 4.03 ± 0.69 4.25 ± 0.63

3001 - 4000 TL 140 8.1 2.59 ± 0.59 3.69 ± 0.64 4.05 ± 0.63 4.11 ± 0.70

4000 TL ve 
üstü 150 8.7 2.59 ± 0.69 3.72 ± 0.76 3.90 ± 0.79 4.15 ± 0.68

Eğitim Düzeyi KW=18.19 * F=1.05 KW=2.92 F=3.23 *

İlköğretim 37 2.2 3.05 ± 0.70 3.69 ± 0.52 3.88 ± 0.63 4.08 ± 0.62

Lise ve Dengi 327 19.0 2.73 ± 0.76 3.69 ± 0.74 3.92 ± 0.87 4.27 ± 0.73

Üniversite 1168 67.9 2.69 ± 0.68 3.75 ± 0.69 4.02 ± 0.71 4.26 ± 0.69

Lisansüstü 187 10.9 2.52 ± 0.64 3.79 ± 0.64 4.06 ± 0.62 4.12 ± 0.68

Meslek F=5.04 * F=2.39 * KW=4.29 KW=21.38 *

Özel Sektör 574 33.4 2.65 ± 0.69 3.72 ± 0.73 3.99 ± 0.74 4.23 ± 0.73

Kamu 338 19.7 2.58 ± 0.68 3.80 ± 0.63 4.04 ± 0.64 4.22 ± 0.61

Kendi İşi 185 10.8 2.60 ± 0.72 3.84 ± 0.68 3.94 ± 0.86 4.19 ± 0.70
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Serbest Meslek 105 6.1 2.81 ± 0.75 3.76 ± 0.70 4.05 ± 0.75 4.25 ± 0.71

Öğrenci 282 16.4 2.83 ± 0.70 3.68 ± 0.70 4.01 ± 0.80 4.34 ± 0.78

Emekli 153 8.9 2.78 ± 0.59 3.61 ± 0.63 4.06 ± 0.52 4.19 ± 0.57

İşsiz ya da Ev 
hanımı 82 4.8 2.73 ± 0.77 3.79 ± 0.68 3.88 ± 0.79 4.30 ± 0.66

Toplam 1719 100.0 2.69 ± 0.70 3.74 ± 0.69 4.00 ± 0.73 4.24 ± 0.69

*: p<.05,  t: Bağımsız iki örneklem t istatistiği)

F: Tek yönlü varyans analizi test istatistiği, KW: Homojen olmayan gruplar için Kruskal Wallis test 
istatistiği,

Şekil 1’de ekolojik algı düzeyinin dört alt boyutuna 
(İÜD, EK, DG, DÜD) ait ortalama serilerinin bazı 
kategorik değişkenlere göre grafikleri verilmiştir. 
Doğa sporları yapan ve yapmayan bireylere ait 
seri grafiğine göre, doğa yürüyüşü yapanların 
her ekolojik algı düzeyinin dört alt boyutunda 
da ekolojik algı düzeyleri diğerlerine göre daha 

düşüktür. Şekil 1’den, kişilerin gelirleri ve eğitim 
düzeyleri arttıkça insanın üstünlüğünü destekleme 
düzeylerinin (İÜD) azaldığı görülmektedir. Her 
dört grafikten de görülebileceği gibi, kişilerin 
DÜD ortalamaları en yüksek, İÜD ortalamaları 
en küçüktür. En yüksek DÜD’lerini DG ve EK 
düzeyleri takip etmektedir.

Şekil 1: Ekolojik Algı Düzeyi Serilerinin Bazı Kategorik Değişkenlere Göre Grafikleri
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Tablo 2’de eşitlik (1), (2), (3) ve (4)’de gösterilen 
regresyon modellerinin tahmin sonuçları verilmiştir. 
Tahmin edilen 4 regresyon modeli de anlamlıdır 
(LnİÜD modeli için F24,1694=6.42, prob>F=0.000, 

LnEK modeli için F24,1694=10.67, prob>F=0.000, 
LnDG modeli için F24,1694=9.70, prob>F=0.000 ve 
LnDÜD modeli için F24,1694=23.12, prob>F=0.000).

Tablo 2: Regresyon Model Sonuçları

Bağımlı Değişken: Ln İÜD Ln EK Ln DG Ln DÜD
Değişkenler Katsayı P Katsayı P Katsayı P Katsayı P
Sabit 1.15025 *** 0.000 0.47895 *** 0.000 0.39487 *** 0.001 0.50534 *** 0.000

(0.1417)  (0.1094)  (0.1231)  (0.1141)
BSK -0.00807 0.674 0.06585 *** 0.000 0.05569 *** 0.000 0.06030 *** 0.000

(0.0191)  (0.0140)  (0.0154)  (0.0133)
DAG -0.0502 *** 0.004 0.04948 *** 0.000 0.05813 *** 0.000 0.05438 *** 0.000

(0.0189)  (0.0139)  (0.0139)  (0.0129)
TRK -0.04700 ** 0.013 0.00625 0.607 -0.01576 0.258 -0.03504 *** 0.008

(0.0190)  (0.0121)  (0.0139)  (0.0132)
CNS -0.00757 0.624 -0.00429 0.675 -0.01309 0.215 -.02448 ** 0.017

(0.0154)  (0.0102)  (0.0105)  (0.0102)
MD 0.00261 0.872 0.01634 0.155 -0.01260 0.256 -0.00891 0.347

(0.0162)  (0.0115)  (0.0111)  (0.0095)
GEL2 -0.02398 0.235 0.00535 0.717 0.00783 0.662 -0.02528 * 0.051

(0.0202)  (0.0148)  (0.0179)  (0.0129)
GEL3 -0.05342 ** 0.024 -0.02662 0.141 -0.00230 0.906 -0.01539 0.284

(0.0237)  (0.0181)  (0.0196)  (0.0143)
GEL4 -0.03256 0.264 -0.01318 0.518 0.02030 0.392 -0.02616 0.171

(0.0291)  (0.0204)  (0.0237)  (0.0191)
GEL5 -0.04422 0.162 -0.02525 0.290 -0.03948 0.126 -0.03346 * 0.093

(0.0316)  (0.0239)  (0.0258)  (0.0199)
EGT2 -0.09660 ** 0.012 -0.02190 0.323 -0.03679 0.259 0.03449 0.216

(0.0384)  (0.0222)  (0.0325)  (0.0279)
EGT3 -0.11017 *** 0.003 0.00423 0.835 0.00949 0.734 0.03257 0.224

(0.0364)  (0.0203)  (0.0279)  (0.0267)
EGT4 -0.14615 *** 0.001 0.00590 0.808 0.02053 0.509 -0.00358 0.906

(0.0421)  (0.0243)  (0.0311)  (0.0302)
MSL1 -0.02514 0.456 -0.03264 * 0.098 0.03682 * 0.099 -0.02025 0.220

(0.0337)  (0.0197)  (0.0223)  (0.0165)
MSL2 -0.01877 0.609 -0.01686 0.419 0.02261 0.377 -0.01234 0.504

(0.0366)  (0.0208)  (0.0256)  (0.0185)
MSL3 -0.04228 0.260 0.00460 0.835 0.00506 0.881 -0.02949 0.152

(0.0375)  (0.0221)  (0.0339)  (0.0206)
MSL4 0.03903 0.363 -0.01831 0.467 0.05195 ** 0.057 -0.00170 0.938
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(0.0428)  (0.0252)  (0.0273)  (0.0218)
MSL5 -0.02297 0.523 -0.05437 ** 0.012 0.05103 ** 0.057 -0.03513 * 0.088

(0.03597)  (0.0216)  (0.0268)  (0.0206)
MSL6 0.08887 ** 0.024 0.05119 ** 0.039 0.04146 0.131 -0.00027 0.990

(0.0393)  (0.0248)  (0.0274)  (0.0214)
Ln YAS -0.09601 *** 0.005 0.02937 0.249 0.07504 *** 0.004 -0.00084 0.971

(0.0344)  (0.0255)  (0.0261)  (0.0232)
Ln YD 0.08387 *** 0.001 0.00096 0.960 -0.06181 *** 0.001 -0.01983 0.302

(0.0243)  (0.0193)  (0.0185)  (0.0192)
Ln DD 0.04269 0.444 0.17119 *** 0.002 0.17744 *** 0.008 0.26873 *** 0.000

(0.0558)  (0.0555)  (0.0667)  (0.0608)
Ln ED 0.11459 ** 0.034 0.06093 0.150 0.05436 0.162 0.10974 *** 0.002

(0.0539)  (0.0423)  (0.0389)  (0.0357)
Ln PDY 0.10259 ** 0.028 -0.03872 0.383 -0.03670 0.391 -0.01440 0.734

(0.0466)  (0.0444)  (0.0427)  (0.0424)
Ln DOK -0.09642 * 0.060 0.31965 *** 0.000 0.33293 *** 0.000 0.32547 *** 0.000

(0.0513)  (0.0505)  (0.0649)  (0.0589)
N 1719  1719  1719  1719  

F(24,1694) 6.42  10.67  9.70  23.12

Prob>F 0.000  0.000  0.000  0.000

R-squared 0.07  0.21  0.21  0.36
Root MSE 0.263  0.190  0.205  0.170  

Parantez içinde robust st. hatalar verilmiştir. *:.10’da anlamlı, **:.05’de anlamlı, ***:.01’de anlamlı.

Tablo 3’e göre bisiklet kullanmanın EK, DG ve 
DÜD üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır 
(b1=0.06585, P=0.000; c1=0.05569, P=0.000 
ve d1=006030, P=0.000) ancak İÜD üzerinde 
anlamlı bir etkisi yoktur. Dağcılık ya da kaya 
tırmanışı yapmanın İÜD üzerindeki anlamlı 
etkisi negatifken (a2=-0.0502, P=0.004) EK, 
DG ve DÜD üzerindeki anlamlı etkisi pozitiftir 
(b2=0.04948, P=0.000; c2=0.05813, P=0.000 ve 
d2=0.05438, P=0.000). Doğada yürüyüş yapmak 
İÜD ve DÜD’ni azaltmaktadır. Bu değişken İÜD 
ve DÜD üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye 
sahipken (a3=-0.047, P=0.013 ve d3=-0.03504, 
P=0.008) EK ve DG üzerinde anlamlı bir etkisi 
yoktur. Cinsiyetin DÜD üzerinde anlamlı ve 
negatif bir etkisi vardır (d4=-0.0248, P=0.017). 

Erkek olmak doğanın üstünlüğünü destekleme 
düzeyini arttırmaktadır. Cinsiyetin diğer bağımlı 
değişkenler üzerinde her hangi bir anlamlı etkisi 
bulumamıştır. Medeni durum değişkeninin de 
ekolojik algı düzeyinin ele alınan dört boyutu 
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Orta 
gelir grubuna (2001-3000TL) ait olmanın İÜD 
üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır (a7=-
0.05342, P=0.024). Bunun yanında düşük gelirli 
(1000TL’nin altında) ve yüksek gelirli (4000TL 
üzeri) olmanın DÜD üzerinde anlamlı ve negatif 
bir etkisi vardır (d6=-0.02528, P=0.051 ve d9=-
0.03346, P=0.093). Bu anlamlı etkiler dışında 
gelir değişkeninin ekolojik algı düzeyi boyut-
larına anlamlı etkileri yoktur. Eğitim düzeyinin 
İÜD üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi vardır. 



64

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz  /  Ağustos  / Eylül 2014 Sayı: 12 Cilt: 4 Yaz Dönemi 

July / August / September 2014 Issue: 12 Volume: 4 Summer Term
JEL KODU: M10-Q50

www.sstbdergisi.com
ID:136   K:185

Hatta, eğitim düzeyi arttıkça insanın üstünlüğünü 
destekleme düzeyi (İÜD) daha da azalmaktadır 
(a10=-0.09660, P=0.012, a11=-0.11017, P=0.003 
ve a12=-0.14615, P=0.001). Eğitim düzeyinin 
diğer alt boyutlara anlamlı bir etkisi yoktur. 
Özel sektörde çalışıyor olmanın EK üzerinde 
anlamlı ve negatif, DG üzerinde anlamlı ve 
pozitif bir etkisi vardır (b13=-0.03264, P=0.098 
ve c13=0.03682, P=0.099). Serbest meslek erba-
bı olmanın DG üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisi vardır (c16=0.05195, P=0.057). Öğrenici 
olmanın EK ve DÜD üzerindeki anlamlı etkisi 
negatifken DG üzerindeki anlamlı etkisi pozitiftir 
(b17=-0.05437, P=0.012; c17=0.05103, P=0.057 ve 
d17=-0.03513, P=0.088). Emekli olmanın İÜD ve 
EK üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır 
(a18=0.08887, P=0.024 ve b18=0.05119, P=0.039).
Yaşın İÜD üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi 
vardır (a19=-0.09601, P=0.005). Yaş arttıkça İÜD 
azalmaktadır. Diğer yandan, yaşın DG üzerinde 
anlamlı ve pozitif  bir etkisi vardır (c19=0.07504, 
P=0.004). Yaş arttıkça DG artmaktadır. Bireyin 
yaşam doyum düzeyinin (YD), İÜD üzerindeki 
anlamlı etkisi pozitif, DG üzerindeki anlamlı 
etkisi negatiftir (a20=0.08387, P=0.001 ve c20=-
0.06181, P=0.001). Duygusal değerlendirme 
düzeyinin (DD), EK, DG ve DÜD üzerinde 
pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır (b21=0.17119, 
P=0.002; c21=0.17744, P=0.008 ve d21=026873, 
P=0.000). Empatik duyarlılık düzeyinin (ED), 
İÜD ve DÜD üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 
vardır (a22=0.11459, P=0.034 ve d22=0.10974, 
P=0.002). Pozitif duygusal yönetim düzeyinin 
(PDY), EK, DG ve DÜD üzerinde anlamlı bir 
etkisi yokken İÜD üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisi vardır (a23=0.10259, P=0.028). Duyguların 
olumlu kullanım düzeyinin (DOK), İÜD üzerinde 

anlamlı ve negatif bir etkisi varken (a24=-0.09642, 
P=0.060) EK, DG ve DÜD değişkenleri üzerinde 
anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır (b24=0.31965, 
P=0.000; c24=0.33293, P=0.000 ve d24=0.32547, 
P=0.000).

Tartışma

Bağımsız değişken olarak; DZ düzeyi (DZ’nin 
dört alt boyutu ile), YD, cinsiyet, medeni durum, 
gelir, yaş, eğitim düzeyi, meslek gibi demografik 
değişkenlerin alındığı ve bunların NEP’in dört 
alt boyutunda bireylerin ekolojik algı düzeylerine 
etkisinin olup olmadığı her bir NEP alt boyutuna 
göre kurulan dört farklı regresyon modeliyle 
sorgulanmıştır.

Demografik değişkenlerden cinsiyetin ya da erkek 
olmanın, ekoloji algısını ölçen NEP ölçeğinin 
dört alt boyutundan DÜD (doğanın üstünlüğü-
nü destekleme düzeyi) üzerindeki negatif etkisi 
Steger ve Witt (1989), Mohai (1992), Ardahan 
(2012b) gibi birçok araştırmacının çalışmalarda-
ki kadının erkeğe oranlar doğaya karşı duyarlı 
olduğu sonucunu destekler niteliktedir. Bunun 
yanında literatürde medeni durum ile çevre bi-
linci arasında anlamlı bir korelasyondan hiç söz 
edilmemiştir. Bu araştırmanın sonuçları da bu 
durumu destekler niteliktedir.

Gelir ve ekoloji algısı birçok çalışmada sorgulan-
mıştır. Öztürk’ün (2005) çalışmasında söz ettiği 
gibi çoğu zaman gelirin artması sadece gelirin 
kaynağının değişmesi olarak görülmeyip eğitim 
ve meslekte yukarı yönlü bir süreç değişiminde 
kaynaklanacağı söylenebilir. Meslek piramidinde 
yukarılara doğru çıkıldıkça bireyin gelirinin art-
ması, eğitim düzeyi arttıkça elde edeceği gelirin 
göreceli olarak artması, hatta bireyin yaşının 
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ilerlemesi ve kariyer basamaklarında yükselmesi 
gibi birçok dışsal nedenlerle gelirinde değişiklik 
olabilir. Milbrath’a (1984) göre kişilerin gelir dü-
zeyleri daha çok eğitim düzeyleri ile ilişkili olsa 
da çoğu zaman gelir düzeyi eğitimden farkı bir 
çizgi gösterebilir. Steel, List ve Shindler (1994), 
Grendstad ve Wollebaek (1998), Nelson (1999) 
gibi yazarlar eğitim ve gelirin artması direkt 
yada endirekt olarak bireyin dünyayı daha geniş 
perspektifte algılamasına sebep olabilmekte bu 
da daha bilinçli ve daha istendik davranışların 
ortaya konmasına sebep olmaktadır. Rekreasyon 
literatüründe de gelirin ve eğitimin artması birey-
lerin daha pahalı, daha uzak destinasyonlu, daha 
yakın arkadaş çevresiyle veya yalnız etkinliklere 
katılmasına neden olmaktadır (Kalkan, 2012; 
Kalken ve Ardahan, 2012; Ardahan ve Lapa, 
2010). Gelir düzeyi ve eğitim düzeyi arttıkça 
bireyin genel bilinç düzeyindeki olağan artışın da 
sonucuyla doğa bilincinde insanın üstünlüğüne 
inanma düzeyinin düşüyor olması normaldir ve 
genel gerçeği destekler bir sonuç çıkmıştır. Bunun 
yanında, Buttel ve Flinn (1978) ve Nelson’ın 
da (1999) çalışmalarında belirttikleri gibi bazı 
durumlarda negatif yönelimli çevre hareketle-
rinin büyük kısmının düşük gelir gurubuna ve 
eğitim düzeyine sahip kişilerden geliyor olması, 
bu çalışmadaki düşük gelir düzeyindeki ve bazı 
meslekteki kişilerin doğanın üstünlüğünü des-
tekleme düzeyinin düşük olmasının ve ekolojik 
krizin varlığına inanma düzeyinin düşüklüğünün 
karşılığı olarak ifade edilebilir.  Vaske ve diğ.’de 
(2001) belirtikleri gibi yaş ile çevre bilinci ara-
sındaki ilişkiyi iki boyutta görmek gereklidir. 
Birincisi, gençlerin çevre bilinci belki de aldıkları 
eğitim gereği belki de medya üzerinden yürütülen 
kampanyalar gereği çoğunlukla geleneksel çevre 

bilincinin dışında ve ötesinde daha yüksek çevre 
bilinci ile yaşamaları, ikincisi bireylerin yaşlandıkça 
daha çok şey öğrenmeleri ve paradigmalarındaki 
değişimdir. Çalışmanın sonuçları bu durumu 
destekler niteliktedir. Yaş arttıkça İÜD düzeyi 
azalmakta ve DG inanma düzeyi artmaktadır.

YD etkileyen çok sayıda parametre olsa da orta veya 
düşük gelir gurubuna sahip bireylerin YD’lerinin 
yüksek olmaması normaldir (Ardahan, 2012a; 
Dağdelen, 2008; Otacıoğlu, 2008; Schmitter, 
2003). Her ne kadar RDS’ye katılanların YD’leri 
RDS katılmayanlarınkinden yüksek ve istatistiki 
olarak alarak da anlamlı bir farka sahip olsa da, 
araştırmaya katılan bireylerin YD orta düzey-
dedir.  Elbette bu durum bir de bireylerin kişilik 
özellikleriyle de ilişkili olduğu düşünüldüğünde, 
kendi yaşam telaşı içinde düşük gelir düzeyiyle 
yaşamlarını sürdüren kişilerin çevre bilinçlerinin 
İÜD düzeyinde pozitif, DG düzeyinde negatif 
etkiye sahip bir regresyon sonucuna sahip olması 
yüksek YD sahip olunsa tersi beklenecek bir 
durum olsa da bu demografik verilerle normaldir. 
Bu durum Buttel ve Flinn (1978) ve Nelson’ın 
(1999) çalışmalarında belirttikleri gibi negatif 
yönelimli çevre hareketlerinin büyük kısmının 
düşük gelir gurubundan bireyler tarafından ya-
pılması sonucuyla örtüşmektedir. 

DZ ile çevre bilinci arasındaki ilişki DZ’nın 
bireylerin gelişmiş/olgun insan olma durumu-
nu veya bireyin kendisinin veya başkalarının 
duygu ve dürtülerini yönetebilme becerisi olan 
tanımından kaynaklanan istendik davranışı or-
taya koyabilme becerisi ile açıklanabilecek bir 
durumdur (Goleman, 2007). Bu teorik gerçeği 
bu çalışmanın DZ’nin dört alt boyutundan DD 
ile EK, DG ve DÜD arasındaki ilişkide, ED nin 
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DÜD ile arasındaki ilişkide ve DOK ile EK, DG 
ve DÜD arasındaki ilişkide görmek mümkündür. 
DZ’si yüksek bireylerin çevre bilinci açısından 
bakıldığında İÜD düzeyinin pozitif olmaması 
beklenir. Dunlap ve diğ. (2000) belirttiği gibi 
NEP algısı içinde insanı da çevrenin bir parçası 
olarak görür ve haklarının diğer canlıların hakları 
kadar olduğunu savunur. Bu haliyle bakıldığında 
araştırmanın sonuçları ED ve PDY alt boyut-
larında beklendiği gibi negatif etkiyle değil, 
insanın üstünlüğünü savunur bir çevre bilincini 
tarif etmektedir. Bu bireylerin yeterince çevre 
bilincine sahip olmadıkları ya da çevre içinde 
insanın rolünü yeterince içselleştirememesinden 
veya insanı her şeyin üstünde ve hakimi olarak 
gören inanışlardan kaynaklanabilir. 

Mevcut çalışmanın sonuçları, Dunlap ve Heffernan 
(1975), Jackson (1986), Thapa ve Graefe (2003), 
Bjerke ve diğ. (2006), Berns ve Simpson (2009), 
Ardahan (2012b) gibi birçok araştırmacı tarafından 
sorgulanan RDS’ye katılan bireylerin katılmayan 
bireylere göre daha yüksek ekolojik algılarının 
olacağı veya RDS’ye katılmanın ekolojik bilinci, 
ekolojik tutumu ve ekolojik davranışı olumlu 
etkileyeceğine olan kavramsal gerçeğini destekler 
nitelikte çıkmıştır. Her ne kadar doğa yürüyüşü 
yapanların ekolojik algıları diğer RDS’ye katılan-
larınkine göre düşük çıksa da bisiklet kullanma, 
dağcılık ve doğa yürüyüşü yapma ile ekolojik 
algıyı arttırmakta ve güçlendirmektedir.  

Sonuç olarak ekolojik algı çok sayıda bağımsız 
değişkenin etki ettiği bir sonuç olarak düşünüldü-
ğünde bu çalışmada modellenen değişkenlerden 
cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim düzeyi, 
yaş, YD düzeyi, DZ düzeyi ve rekreatif doğa 
sporlarından bisiklet kullanma, dağcılık yapma ve 

doğa yürüyüşü yapmanın medeni durum dışındaki 
diğer tüm değişkenlerde ekolojik algı, tutum ve 
davranışı etkilediği tespit edilmiştir.
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