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Öz
Çalışma kapsamında, akademik başarıyı iyileştirici birer unsur olarak rekreatif etkinlikler ve hayat
memnuniyetinin açıklayıcı rolüne yönelik bilgi temin edilmesi amaçlanmaktadır. Amaç
doğrultusunda, nicel araştırma deseni benimsenmiş ve kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan
turizm ve otelcilik, spor bilimleri ile mühendislik alanlarında eğitim gören 303 katılımcıdan anketler
aracılığıyla edinilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler aracılığıyla araştırma kapsamında
oluşturulan üç hipotez, basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilk
olarak, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin akademik başarıyı pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde, hayat memnuniyetinin de akademik başarıyı pozitif
yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Son olarak, rekreatif etkinliklere katılım
düzeyinin hayat memnuniyetini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği ortaya konulmuştur.
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Abstract
The main aim of this study is to provide knowledge and predict the role of both recreational activity
participation level and life satisfaction on the academic sufficiency level. To fulfill this aim, a
quantitative approach based on questionnaire form as a data acquisition method was adopted, and
consecutive regression analyzes were performed to scrutinize three hypotheses derived from the
extant literature. As a result of the analyses performed on the data gained from 303 undergraduate
students from three different fields (tourism, engineering, and sport sciences), it was concluded that
life satisfaction, as well as recreational activity participation level, have a significant and positive
effect on academical sufficiency. Also, the recreational activity participation level was seen to have a
significant positive impact on academic sufficiency. Theoretical and managerial implications for the
various segments of relevant sectors were discussed in the conclusion.
Keywords: Academic Achievement, Academic Sufficiency, Life Satisfaction, Recreational Activities,
Participation Level of Recreational Activities.
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GİRİŞ
Mutluluk çağlar boyunca hayatın temel odağı olarak süregelmiştir. Öyle ki, Aristo mutluluğun insan
hayatının temel varlık sebebi olduğunu öne sürmüştür (Erdoğan vd., 2012: 1038). Hayat
memnuniyeti ise mutluluğun temel göstergelerinden biridir (www.healthypeople.gov). Dolayısıyla
hayat memnuniyeti ile ilişkili olan faktörleri anlamak, öznel iyi oluşu, dolayısıyla mutluluğu
sağlayan unsurların kavranmasında önem taşımaktadır.
Hayat memnuniyetine yönelik zengin ve çeşitli bir literatür söz konusudur (Agyar, 2013: 2186; Chick,
2016: 2). Söz gelimi, hayat memnuniyetinin hayat süresinin uzaması ve uyku kalitesinin
iyileştirilmesi ile ilişkili olduğu bilinen bir husustur (Heo vd., 2013: 16; Zhi vd., 2016: 211). Bununla
birlikte, hayat memnuniyetinin işgücü devir oranını düşürdüğü ve işgücü performansını arttırdığı
da tespit edilmiştir (Amah, 2009: 24; Erdoğan, 2012: 1066). Bu nedenle, birçok işletme, işgörenlerin
hayat memnuniyetini iyileştirme odaklı uygulamaları hayata geçirmiştir (Cook, 2011). Hayat
memnuniyetinin taşıdığı bu önem, kavram ile ilişkili olan unsurların irdelenmesini sağlamıştır. Bu
unsurlar iş hayatı, medeni durum, hayat standartları, sosyal ilişkiler, sağlık ve rekreatif etkinliklere
katılımdır (Hard vd., 1991; Gagliardi vd., 2012: 186). Bu unsurlar içerisinde, rekreatif etkinliklere
katılım, hayat memnuniyetine olan etkisi bakımından önem arz etmektedir (Chun vd., 2012: 440;
Chick vd., 2015: 235). Zira, etkinliklere katılım kişinin gelişimi ve kendini gerçekleştirmesine katkı
sağlamaktadır (Parker, 1996: 69).
Rekreatif aktivitelere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırmalar
incelendiğinde, bu araştırmaların çoğunlukla ileri yaştaki katılımcılar üzerine yoğunlaştığı
görülmektedir (Parker, 1996; Kim, 2000; Şener vd., 2007; Gagliardi vd., 2012: 186; Leo vd., 2013; Kim
ve Moon, 2013). Yapılan literatür taraması sonucunda, genç neslin rekreasyon aktivitelerine katılımı
ile hayat memnuniyetine yönelik algılarına yönelik ilişkiyi açıklayan araştırma sayısının sınırlı
olduğu görülmüştür (Tercan, 2015; Protoctor vd., 2009: 583). Oysa Türkiye’de rekreatif zenginlik yaş
ilerledikçe azalmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu [Tuik], 2020). Bu nedenle, genç neslin rekreasyon
etkinliklerine katılma eğilimi ile hayat memnuniyeti ilişkisini el alan bir araştırmanın yukarıda
bahsedilen hususların aydınlatılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte,
akademik başarı ile hayat memnuniyeti ilişkisinin de yeterli ölçüde incelenmediği görülmüştür
(Dost, 2010; Ayyash-Abdo ve Sanchez-Ruiz, 2012; Diseth vd., 2012; Arlı, 2013; Samuel, 2014; Abdi
vd., 2015; Ayar ve Koç, 2018: 105). Dolayısıyla akademik başarının hayat memnuniyeti üzerindeki
rolü araştırmanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Yine, akademik başarı üzerine gerçekleştirilen
literatür incelendiğinde, rekreatif aktivitelere katılım ve akademik başarı ilişkisinin uluslararası
literatür genelinde test edildiği (Andre vd., 2017; Mcloughilin vd., 2020) görülmüştür. Diğer taraftan,
ulusal literatür incelendiğinde, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi test eden bir araştırmaya
rastlanılmamıştır. Bu konuda gerçekleştirilen yakın çalışmalar incelendiğinde, akademik başarıyı
açıklayan değişken olarak boş zaman yönetiminin konu edildiği görülmüştür (Akyüz, 2020;
Yaşartürk vd., 2018). Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, akademik başarıyı
iyileştirici birer faktör olarak rekratif aktivitelere katılım sıklığı ve hayat memnuniyetinin rolünü
incelemek bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi ile, literatüre
teorik bakımdan üç yönde katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu katkılardan birincisi, hayat
memnuniyeti ve rekreatif aktivitelere katılım ilişkisinde örnekleme dayalı araştırma yoksunluğunun
giderilmesidir. İkincisi, ulusal literatürde akademik başarıyı açıklayan bir öncül olarak rekreatif
aktivitelere katılım düzeyinin ele alınmamış olması nedeniyle bu değişkenin literatüre dahil
edilmesidir. Üçüncüsü ise, akademik başarıyı açıklamada kullanılmak üzere hayat memnuniyetinin
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test edilmesidir. Bu bağlamda, çalışma aracılığıyla literatüre bu noktalarda katkı sağlanacağı
düşünülmektedir. Bununla birlikte, rekreatif aktivitelere katılım düzeyinin hayat memnuniyeti ve
akademik başarı üzerindeki rolünün ortaya konulması ile, sektör ve eğitim kurumlarında rekreasyon
faaliyetlerini teşvik etmenin öneminin perçinleşeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, araştırma
sonucunda ulaşılan sonucun, akademik başarı ile rekreatif aktiviteler arasında kurgulanan olumsuz
algıyı (Yu vd., 2006: 331) değiştirecek önemli sonuçlara ulaşacağı düşünülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HİPOTEZ GELİŞİMİ
Rekreatif Etkinliklere Katılım ve Hayat Memnuniyeti
İnsan deneyimine yönelik araştırmaların yirminci yüzyılda artış göstermesi, pozitif psikoloji
literatüründe yer alan araştırmaların mutluluk/memnuniyet boyutu odaklı olmasını beraberinde
getirmiştir (Ng vd., 2015: 479). Memnuniyet mefhumu, kısa süreyi temel alan şiddetli memnuniyet
ve uzun süreli memnuniyet olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İkinci kısmı oluşturan uzun süreli
memnuniyetin bir diğer adı da hayat memnuniyetidir (Agyar, 2013: 2186). Hayat memnuniyetinin
hayat kalitesinin temel göstergeleri arasında olan sağlık, finans, iş memnuniyeti, öz güven ve insan
ilişkilerinin genel bir değerlendirilmesinden meydana geldiği düşünülmektedir (Keng vd., 2000;
Kim, 2000: 30; Abdi vd., 2015: 669). Buna göre bahsi geçen unsurların ortalaması, kişinin zihninde
hayat memnuniyetine ilişkin bir standart halini almaktadır (Chick, 2016: 5). Dolayısıyla, belirlenen
standardın altında bir algıya sahip olan kişilerin hayat memnuniyet düzeyleri düşük olmaktadır.
Hard vd., (1991) hayat memnuniyetini etkileyen 6 faktörün bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlar
evlilik, iş, boş zaman aktiviteleri, hayat standartları, arkadaşlık ve sağlıktır (Şener, 2007; Lapa, 2013:
1986; Agyar, 2013: 2187). Hayat memnuniyetine olan etkisi açısından bu ve bunun gibi pek çok
değişkeni dâhil etmek mümkündür (Ng vd., 2015: 479). Bu değişkenlerin bir kısmı Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1’de bahsi geçen araştırmalar, hayat memnuniyetine ilişkin kavramsal ağın küçük bir kısmını
oluşturmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde, hayat memnuniyetinin pek çok farklı değişken ile
ilişkilendirildiği görülmektedir. Zira, hayat memnuniyetine yönelik oldukça zengin bir literatür söz
konusudur (Kim ve Moon, 2013: 486). Öte yandan, birçok araştırma alanına konu olan hayat
memnuniyetinin rekreasyon araştırmalarınca da irdelendiği görülmektedir. Bu kapsamda hayat
memnuniyeti ile rekreatif memnuniyet (Hawkins, 2004; Lapa, 2013; Walker, 2011; Tse vd., 2015),
rekreasyon etkinliklerinde algılanan bağımsızlık ve yalnızlık (Poulsen vd., 2008) değişkenlerinin
ilişkilendirildiği görülmektedir. Diğer taraftan, rekreasyon aktivitelerine katılıma ilişkin literatür
gözden geçirildiğinde, rekreasyon etkinliklerine katılım düzeyinin sırasıyla rekreasyon memnuniyeti
(Gagliardi vd., 2012), özgüven ve kültürel etkileşim (Kim ve Lee, 2010), rekreasyon etkinliklerine
katılımda karşılaşılan engeller (Kim ve Moon, 2013) gibi değişkenler ile ilişkilendirildiği
görülmektedir. Hayat memnuniyeti ile rekreasyon aktivitelerine katılım değişkenlerinin bir arada
incelendiği araştırmaların ise rekreasyon literatüründe üç kısma ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan
ilki hayat memnuniyetini açıklamada fiziksel aktivitelere katılımı konu etmektedir (McAuley vd.,
2000; Fernandez-Ballestros vd., 2001; Park, 2004; Rodriguez vd., 2008; Maher vd., 2013; Stensberg ve
Phelps, 2013). İkincisi hayat memnuniyetini seyahat aktivitelerine katılımda konu etmektedir
(Gilbert ve Abdullah, 2004; Mactavish vd., 2007; Neal vd., 2007; Sirgy, 2011; Lusby vd., 2012).
Üçüncüsü ise hayat memnuniyetini açıklamada rolü olduğu düşünülen rekreasyon etkinliklerini tek
bir aktivite ile sınırlandırmamaktadır. Bu araştırmalarda birçok rekreasyon aktivitesinin ayrı ayrı
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incelendiği görülmektedir (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Chen, 2001; Gabriel ve Bowling, 2004;
Hawkins vd., 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Poulsen vd., 2006; Nimrod, 2007a; Nimrod, 2007b;
Poulsen vd., 2008; Adams vd., 2011; Ekstrom vd., 2011; Read vd., 2013; Heo vd., 2013; Tercan, 2015).

Tablo 1: Hayat Memnuniyetini Açıklamada Kullanılan Değişkenler
Değişken
Yaş, Kültür, Cinsiyet, Etnicite, Sağlık Gibi
Demografik
Değişkenler
ile
Hayat
Memnuniyetini Ele Alan Araştırmalar
Akademik Aktivitelere Katılım Düzeyi
Akademik Başarı ve Akademik Benlik
Dindarlık
Örgütsel Bağlılık
Mükemmeliyetçilik
İş Ve Aile Hayatı
Duygusal Eğitim
Umut Algısı
İyimserlik
Kişilerarası İlişkiler
Problemli İnternet Kullanımı
Yükseköğretim Memnuniyeti
Duygusal Zekâ Düzeyi
Kişilik Özellikleri
Kariyer Adaptasyonu ve Umut
Gelir ve Para Etiği Anlayışı
İyimserlik
Öz Duyarlılık
Sportif Yeterlilik
Psikolojik Dayanıklılık
Vücut İndeksi
Seyahat Davranışları
Yalnızlık
Aidiyet Duygusu
Öz Güven ve Materyalizm Güdüsü
Kariyer Memnuniyeti
Serbest Zaman Memnuniyeti
Stresle Başa Çıkma
Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Araştırma
Nimrod (2007a), Şener vd., (2007) Larson (1978),
Landerman ve Okun (1985), Subaşı ve Hayran
(2005) ile Al-Attiyah ve Nasser (2016), Guista
vd., (2011), Yuen (2013)
Möller vd., (2011)
Bergan
vd.,
(2001),
Ayten
(2013),
Kongarchapatara vd., (2014)
Blackhurst vd., (1998)
Altun ve Yazıcı (2010)
Brown ve Duan (2007) Zhao vd., (2016)
Çivitci ve Topbaşoğlu (2015)
Du vd., (2015)
Gülcan ve Bal (2014)
Hawken vd., (1991)
Kabasakal vd., (2015)
Osmanoğlu ve Kaya (2013)
Özdemir ve Dilekman (2016) Yunus vd., (2015)
Proto ve Rustichini (2015) Ramesh vd., (2016)
Salami (2008), Vorkapic (2016)
Santilli vd., (2014)
Tang vd., (2012)
Sapmaz ve Doğan (2012)
Tel ve Sarı (2016)
Tsitskari ve Kouli (2010)
Tümlü ve Recepoğlu (2010)
Wittberg vd., (2009)
Tzuhui vd., (2015)
Yılmaz ve Altınok (2009)
Seyitoğlu ve Çevik (2016)
Zhou vd., (2015)
Hirsch (2016)
Gökçe (2008)
Chun vd., (2012)

Tüm bu değişkenler göz önünde bulundurulmak suretiyle, rekreasyon literatüründe hayat
memnuniyeti ile rekreasyon aktivitelerine katılım ilişkisini ele alan araştırmalar incelendiğinde,
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Parker (1996) emeklilerin boş zaman aktivitelerine ayırdıkları zaman ile hayat memnuniyeti
arasındaki ilişkiyi ele aldığı araştırma sonucunda rekreasyon etkinliklerine katılım ile hayat
memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmiştir. Nimrod (2007b)
emeklilerin rekreatif etkinliklere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine katılım sıklığının hayat memnuniyetini
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sato (2016) hayat memnuniyeti ile rekreasyona yönelik
aktiviteler arasındaki ilişkiye yönelik yürüttüğü araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine
katılım düzeyinin hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sirgy (2011)
rekreasyon aktiviteleri içerisinde yer alan seyahat gezilerinin hayat memnuniyeti ile ilişkisini konu
ettiği araştırma sonucunda seyahat gezilerinin hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilediğini tespit
etmiştir. Şener vd., (2007) emeklilerin rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığı ile hayat memnuniyeti
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yürüttüğü araştırma sonucunda rekreasyon etkinliklerine
katılımın hayat memnuniyetini açıklayan en önemli boyut olduğunu ortaya koymuştur. Tercan
(2015) üniversite öğrencilerinin rekreasyon aktivitelerine katılım, aile bireylerine yönelik algı ve
hayat memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine
katılma düzeyi yüksek olan öğrencilerin hayat memnuniyetinin daha yüksek düzeyde olduğunu
tespit edilmiştir. Kim (2000) emeklilerin hayat memnuniyeti, rekreasyon etkinliklerine katılım ve
kültürlerarası etkileşim boyutları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda boş zaman
aktivitelerine katılım düzeyi daha düşük olanların hayat memnuniyetlerinin daha düşük düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı
görülmüştür (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Everard vd., 2000; Chen, 2001; Gabriel ve Bowling,
2004; Gabriel ve Bowling, 2004; Hawkins vd, 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Subaşı ve Hayran, 2005;
Poulsen vd., 2006; Nimrod, 2007a; Nimrod, 2007b; Poulsen vd., 2008; Adams vd, 2011; Ekstrom vd,
2011; Read vd., 2013; Heo vd., 2013; Tercan, 2015). Konuyla ilgili ulusal literatür incelendiğinde,
Akova vd., (2019) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda
rekreasyon deneyiminin psikolojik iyi oluşu pozitif yönde açıkladığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde,
Sevin ve Şen (2019) öğretmenlerin rekreatif aktivitelere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Son olarak, Sevinç ve Hale-Özel (2018), dalış
aktivitesine katılanlar üzerine gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, dalış aktivitesinin hayat
memnuniyetini arttırdığına yönelik bir çıkarsamayı ortaya koymuştur. Tüm bu araştırma
sonuçlarından hareketle, mevcut araştırmanın ilk hipotezi şu şekilde olacaktır.
H1: Rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi, hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir.

Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarı
Mutluluğu sağlayan temel unsurlardan bir diğeri de başarıdır (Erdoğan vd., 2012: 1038). Türkiye’de
mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında, başarının mutluluk üzerindeki rolü görülecektir
(Tablo 2).
Hayat memnuniyeti üzerine birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına karşın, öğrencilerin
akademik başarısı ve hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu
noktada, akademik başarıyı konu edinen literatür incelendiğinde, ulusal ve uluslararası literatürde,
akademik başarıyı çeşitli değişkenlerle ilişkilendiren pek çok araştırmanın yürütüldüğü
görülmektedir. Bu değişkenler içerisinde sıklıkla incelenen değişkenlerin sırasıyla demografik
unsurlar (cinsiyet, ikamet yeri, yaş değişkenleri (Ng ve Confessore, 2015), ebeveyn stilleri (Chen,
2015), üniversiteye aidiyet duygusu (Duru ve Balkıs, 2015), okul iklimi (Bahçettepe ve Giorgetti,
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2015; Hakimzadeh vd., 2016), akademik kariyer adaptasyonu (Negru-Subtirica ve Pop,2016) katılım
gösterilen sportif etkinlik (Öcal ve Koçak, 2010) örgüt performansı (Poropat, 2011), telefon bağımlılığı
(Samaha ve Hawi, 2016) eğitim alınan bölümden duyulan memnuniyet (Sert, 2012; Simoes vd, 2010;
Yıldırım vd., 2015) öz yeterlilik ve sosyal destek arasındaki (Sivandani vd., 2013) fiziksel aktivitelere
katılım düzeyi (Yu vd., 2006; Keeley ve Fox, 2009) şeklinde olduğu görülmüştür. Bu noktada, son
yıllarda akademik başarı düzeyini hayat memnuniyetini açıklamada bir değişken olarak kullanan
araştırmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir. Yine de hayat memnuniyetinin akademik başarı
ile ilişkisini ele alan oldukça az sayıda araştırma bulunmaktadır (Ng vd., 2015: 481).
Tablo 2: Türkiye’de Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (2005-2015)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sağlık

69,2

72,1

68,7

71,1

70,7

71,2

72,8

70,8

68,0

68,8

68,8

72,1

68,0

69,0

69,9

Sevgi

11,9

11,2

13,5

11,8

13,2

13,0

13,1

13,8

15,2

15,4

15,8

14,6

16,6

15,5

14,3

Başarı

5,5

6,3

6,4

5,7

6,6

6,9

6,9

6,7

8,6

8,5

8,6

7,0

9,0

8,8

9,2

Para

5,9

4,7

6,4

5,4

5,2

4,6

4,3

5,1

4,1

4,2

3,9

3,2

3,9

4,2

4,2

İş

5,0

3,9

2,9

3,8

3,5

3,5

2,4

3,1

2,3

2,2

2,0

2,3

1,9

2,2

2,1

Diğer

2,5

1,8

2,2

2,2

0,8

0,9

0,5

0,6

1,8

0,9

1,0

0,8

0,6

0,2

0,3

(Kaynak, TUİK (2020))
Akademik başarı düzeyi ile hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırmaların önemli bir kısmı, bu
iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucunu rapor etmişlerdir (Chow, 2005; Gilman
ve Huebner 2006; Suldo vd., 2006; Dost, 2010; Diseth vd., 2012; Abdi vd., 2015; Ng vd., 2015). Bu
kapsamda Abdi vd., (2015), 500 üniversite öğrencisinin hayat memnuniyeti ile akademik başarı
düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ng vd., (2015) ise hayat
memnuniyetinin akademik başarı üzerindeki etkisini tespit etmek üzere 821 lise öğrencisi üzerinde
yürüttüğü araştırma sonucunda her iki değişkenin de birbiri üzerinde etkisinin olduğunu ortaya
koymuştur. Diseth vd., (2012), 240 ortaokul öğrencisi üzerinde yürüttüğü araştırma sonucunda
yüksek düzeyde hayat memnuniyetinin, akademik yeterlilikle açıklandığını savunmuştur. Suldo vd.,
(2006)’nın araştırması Diseth vd., (2012)’nin araştırma sonucunu desteklemektedir. Dost (2010),
Türkiye ve Güney Afrika’daki üniversite öğrencilerinin akademik başarı düzeyi ile hayat
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi tespit etme amacıyla 803 üniversite öğrencisi üzerinde yürüttüğü
araştırma sonucunda, akademik başarı düzeyine göre öğrencilerin hayat memnuniyetinin farklılık
gösterdiğini tespit etmiştir. Yine, Koç (2018), 461 üniversite öğrencisi üzerine gerçekleştirdiği
araştırma sonucunda, akademik motivasyon ve hayat memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki
tespit etmiştir. Gilman ve Huebner (2006) akademik başarı düzeyi orta veya yüksek olan ergenlerin
hayat memnuniyetlerinin de yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiş, Rode vd., (2005) kolej
öğrencilerinin Chow (2005) ise Kanadalı üniversite öğrencilerinin hayat memnuniyeti ile akademik
başarı düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bu iki
değişken arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını savunan araştırmalar da bulunmaktadır
(Bradley ve Corwyn, 2004; Ayyash-Abdo ve Sanchez-Ruiz, 2012).
Tüm bu araştırmalar içerisinde Ng vd., (2015)’in çalışması önem arz etmektedir. Zira bu araştırma
kapsamında hayat memnuniyeti ile akademik başarı düzeyi ilişkisini ele alan araştırmaların ortak
problemleri vurgulanmıştır. Buna göre, akademik başarı ile hayat memnuniyeti arasındaki var
olmakla birlikte bu ilişkinin gücü zayıftır. Diğer taraftan hayat memnuniyetinin bir neden mi yoksa
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sonuç mu olduğu konusunda bir görüş birliğinin bulunmamaktadır. Başka bir değişle
değişkenlerden hangisinin diğerini yordadığına yönelik net bir sonuç bulunmamaktadır. Bu
bağlamda, Quinn ve Duckworth (2007)’un öğrenciler üzerine gerçekleştirdiği ve iki değişken
arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeyi çalışmanın temel amacı olarak ortaya koyduğu boylamsal
desenli çalışmanın sonucu önem taşımaktadır. Çalışma sonucunda, hayat memnuniyet düzeyi daha
yüksek olan öğrencilerin, ilerleyen dönemlerde akademik başarı anlamında kayda değer bir
gelişmeyi yakaladığı tespit edilmiştir. Bu sonuç ve ilgili literatürdeki diğer bulgulardan hareketle,
mevcut araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde olacaktır;
H2: Hayat memnuniyeti akademik başarıyı pozitif yönde etkilemektedir.

Rekreatif Katılım Düzeyi ve Akademik Başarı
Akademik başarı ile iliştirici bir unsur olarak rekreasyon etkinliklerinin rolünü ele alan araştırmalar
incelendiğinde, bu iki değişken arasındaki ilişkinin yön ve kapsamını açıklayan bir görüş birliğinin
bulunmadığı görülmektedir. Buna göre, birtakım araştırmalar rekreasyon etkinliklerine katılım
düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu savunmaktadır. Bu
bağlamda, Gehring (2000) fiziksel aktivite düzeyi yüksek olan öğrencilerin akademik başarı
düzeylerinin, fiziksel aktivite düzeyi düşük olan öğrencilerden daha yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Birtakım araştırmalar ise boş zaman aktiviteleri ile akademik başarı arasında bir ilişki
bulunmasına karşın bu ilişkinin sınırlı olduğunu savunmuşlardır (Bergin, 1992; Mahoney vd., 2003;
Rees ve Sabia 2010). Örneğin Taras (2005), fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin yüksek olmasının,
kısa dönemde yüksek olmayan derecede bir başarı sağlayabildiğini ancak uzun vadedeki etkisinin
bilinmeyeceğini öngörmüştür. Singh vd., (2012) çocukların fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin
akademik başarı düzeyi ile pozitif yönlü bir ilişki içinde bulunduğunu tespit etmiştir. Fletcher vd.,
(2003) boş zaman aktiviteleri kapsamında kulüp aktivitelerine katılmanın akademik başarı düzeyini
arttırdığını tespit etmiştir.
Akademik başarıyı boş zaman etkinlikleri ile ilişkilendiren araştırmaların bir diğer bölümü, boş
zaman etkinliklerinin akademik başarıyı olumsuz etkilediğini savunmaktadır. Bu bağlamda,
Coleman (1985) ile Stegman ve Stephens, (2000) fiziksel aktivitelere dayalı boş zaman etkinliklerine
ayırdığı zamanı yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının düşük olduğunu tespit etmiştir.
Diğer bir boş zaman aktivitesi olan televizyon izleme etkinliğini ele alan araştırmaların önemli bir
kısmı, bu aktivitenin akademik başarıyı olumsuz etkilediğini savunmuştur (Williams vd., 1982;
Cooper vd., 1999; Shin, 2010). Potter, (1987) ise diğer araştırmalardan farklı olarak, televizyon
izlemenin haftada 10 saati geçmediği müddetçe akademik başarıyı etkilemediğini savunmuştur.
Kubey vd., (2001), üniversite öğrencileri üzerinde yürüttüğü araştırma sonucunda bir boş zaman
etkinliği olarak internet kullanımının akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Akademik başarıyı boş zaman etkinlikleri ile ilişkilendiren araştırmaların üçüncü kısmı boş zaman
etkinlikleri ile akademik başarı düzeyi arasında bir ilişkinin bulunmadığını savunmaktadır (Field
vd., 2001; Yu vd., 2006). Bu iki araştırmada da akademik başarı düzeyinin fiziksel aktivitelere katılım
düzeyi ile bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Tüm bu çalışma sonuçlarından anlaşılacağı üzere, akademik başarı düzeyi ve rekreasyon
etkinliklerine katılım düzeyi arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmaların dağınık bir yapı sergilediği
söylenebilir. Bu dağınıklığın nedeni, farklı etkinliklere katılımın akademik başarıyla
ilişkilendirilmesinden kaynaklanabilir. Zira, akademik başarıya yönelik farklı sonuçları savunan
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araştırmaların, farklı rekreasyon etkinliklerini araştırma kapsamına aldığı görülmektedir. Bu
araştırma kapsamında ise birçok farklı boş zaman etkinliğine olan katılım düzeyi ile akademik başarı
ilişkisi incelenmiştir. Literatürde rekreasyon etkinliklerine katılımın ortalaması üzerinden ilişki
araştırması yürüten birtakım araştırmalar bulunmaktadır (Kaufman, 1984; Şener, 2007). Bu bağlamda
araştırmanın son hipotezi şu şekilde olacaktır.
H3: Rekreasyon etkinliklerine katılım düzeyi akademik başarıyı pozitif yönde etkilemektedir.
İlgili literatürü özetlemek gerekirse, akademik başarı, hayat memnuniyeti ve rekreatif etkinlik
kavramlarının birbirlerini açıklayan bir yapıya sahip oldukları düşünülmektedir. Özelde ise, hayat
memnuniyeti ve rekreatif etkinliklerin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği ve rekreasyon
etkinliklerine katılımın hayat memnuniyetini iyileştirdiği düşünülmektedir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, akademik başarının öncülleri olarak rekreatif aktivite ve hayat memnuniyetinin
rolünü ortaya koymaktır. Çalışmanın amacı gereği ölçüme konu olan değişkenlerin belirli olması
nedeniyle, nicel araştırma yöntemlerinin temel alınması gerekli görülmüştür (Yılmaz, 2013). Bu
amacı gerçekleştirmek üzere söz konusu değişkenleri ihtiva eden ve iki bölümden oluşan bir anket
formu tasarlanmıştır. Formun ilk bölümünde; rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi, hayat
memnuniyeti ve akademik başarı / akademik yeterlilik değişkenlerini temsil eden ifadelere yer
verilmiştir. Rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyini ölçmeye yönelik ifadeler, Freysinger ve
Stanley (1995)’in önceki çalışmalardan derlemek suretiyle geliştirdiği ve on sekiz farklı seyahat
aktivitesine yönelik katılım düzeyini ölçmeyi amaçlayan değişkenden edinilmiştir. Aktivitelerin
somut bir biçimde değişken içerisinde belirtilmesi nedeniyle katılımcılara net bir fikir vermesi ve
güvenirlik düzeyinin yüksek düzeyde olması nedeniyle söz konusu değişken kullanılmıştır. Diğer
taraftan, katılımcıların uzun anket formlarında karşılaşabileceği okuma yorgunluğunun analiz
sürecinde ölçüm hatasına yol açabilmesi nedeniyle (Egleston vd., 2011), benzer kategorideki aktivite
türleri tek bir ifadede toplanmıştır. Bu nedenle, çalışma kapsamında söz konusu değişken, sekiz
ifadeden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer taraftan, değişkende yer alan ifadelerin altı dereceli
likert tipine göre tasarlandığı görülmüş ve Türkiye’deki puanlama sisteminin yüz, on ve beş’li sistem
temelinde işletilmesi sebebiyle, katılımcıların geribildirimlerinden optimum verimliliği alabilme
amacıyla beşli likert derecelendirmesine uygun olacak şekilde anket formu tasarlanmıştır.
Hayat memnuniyetini ölçmek üzere, literatürün genelince uygulanmakta olan Diener, Emmons,
Larsen ve Griffin’in (1985)’in geliştirdiği ve beş ifadeden oluşan hayat memnuniyeti ölçeğinden
istifade edilmiştir. Ölçeğin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği İskender (2015) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, akademik başarı kavramını ölçmek üzere Pintrich ve De Groot’un
(1990) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’de yer alan çeşitli örneklemler üzerinde birçok kez geçerlik
ile güvenirliği test edilmiş olan, yedi alt değişkenli akademik performans ölçeğinde yer alan ve dokuz
ifadeli akademik öz yeterlilik alt değişkeninden yararlanılmıştır. Ölçek içerisinde yer alan tüm
ifadeler, beş düzeyli likert derecelendirme usulüne uygun bir biçimde tasarlanmıştır (5: Tamamen
katılıyorum, 1: tamamen katılmıyorum). Anket formunun ikinci kısmında ise, katılımcılara yönelik
tanımlayıcı sorulara yer verilmiştir. Anket formunun elektronik sureti, çalışmanın ek kısmında yer
almaktadır.
Araştırma akademik başarı, bir başka değişle akademik öz yeterliliği konu edinmesi sebebiyle,
araştırma evreni olarak üniversite öğrencileri belirlenmiştir. Bu bağlamda, Gaziantep
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Üniversitesinde yer alan üniversite öğrencileri araştırma evreni olarak tercih edilmiştir. Evreni temsil
eden Gaziantep üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı, 2020 yılında 44,255 olarak kaydedilmiştir
(Gantep.edu.tr). Bu tür bir evreni temsil edecek gerekli örneklem sayısını tespit edebilmek için,
araştırma kapsamında gerçekleştirilecek istatistiklerde gerekli görülen güç katsayısı ve örneklem
sayısının genellenebilirliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda, regresyon
testinin yüzde beş anlamlılık düzeyi ve iki bağımsız değişkenli bir modelin yüzde seksen güç
katsayısı taşıması için 100 katılımcıdan oluşan bir örneklem sayısına ulaşılması gerektiği
düşünülmektedir. Öte yandan, faktör analizi için tavsiye edilen örneklem sayısı, değişken sayısının
on katı kadardır (Hair vd., 2014: 168-173). Genellenebilirlik faktörü göz önünde bulundurulduğunda
ise, 50000 nüfuslu bir evreni yüzde 5 anlamlılık ve yüzde 7 kesinlik düzeyinde temsil eden örneklem
sayısı 204 olarak tespit edilmiştir (Israel, 1992). Bu çalışma kapsamında, kolayda örneklem
yöntemiyle 350 katılımcıya ulaşılmıştır. Anketin uygulanmasında gönüllülük esası göz önünde
bulundurulmuştur. Buna göre Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO, Mühendislik
Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Elde
edilen anket formlarından 42’sinin eksik, hatalı veya tek satır / tek sütun kodlama şeklinde
doldurulduğu görülmüş ve veri setinin dışında bırakılmıştır. Bu kapsamda, elde kalan 303 gözlem
sayısı üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. İlgili veri setinin oluşturulmasının ardından, söz
konusu hipotezlerdeki değişkenleri temsil eden ifadelerin, tasarlanan değişkenler altında toplanıp
toplanmadığını belirleme amacıyla keşifsel faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu Tablo
1’de gösterilmiştir.
Faktör analizi sonucunda Bartlett testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare=2627,232, sd=231, p=0,000) ve KMO
değeri 0,855 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğunu
göstermektedir. Faktörler tarafından açıklanan toplam varyansın ise %50,2 olduğu görülmüştür.
Yorumlamada kolaylık olması amacıyla faktör yüklemeleri Varimax yöntemi ile döndürülmüştür.
Analizin birinci aşamasında, rekreatif aktivitelere katılım düzeyi değişkeni altında yer alan bir
ifadenin, kabul edilebilir faktör yük değerinin altında bir değere sahip olduğu görülmüş ve analiz
sürecinin dışında bırakılmıştır. Akabinde gerçekleştirilen ikinci analiz süreci sonucunda, 0,4
katsayısından düşük veya binişik yük değerine sahip herhangi bir ifadenin bulunmadığı
görülmüştür. Bu bağlamda, tablo 1’den görüleceği üzere veriler 3 faktöre yüklenmiştir. Buna göre,
söz konusu faktörler, algılanan akademik yeterlilik (1), hayat memnuniyeti (2) ve rekreasyon
aktivitelerine katılım düzeyi (3) olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca, faktör analizi sonucunda,
değişkenler altında toplanan ifade toplamlarının yansıttığı güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha
değeri temel alınarak hesaplanmıştır. İlgili hesaplamalar sonucunda, değişkenlere isabet eden
güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir aralıkta bulunduğu görülmüştür (Hair vd., 2014). Tüm bu
analiz sonuçlarına ilişkin değerler tablo 1’de görülmektedir.
Keşfedici faktör analizi sonucunda ortaya çıkan değişkenler arasındaki ilişki, kurulan hipotezlerin
yapısı gereği regresyon testini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu testin gerçekleştirilmesi
için değişkenlerin dağılımlarının normallik aralığında seyretmesi gerekmektedir. Bu nedenle, söz
konusu değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve değişkenlerin normallik
sayıltılarını karşılayan aralık (± 2) içerisinde (George ve Mallery, 2010) yer aldığı görülmüştür.
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Tablo 3: Keşifsel Faktör Analizi Sonucu
Keşfedici Faktör Analizi Sonucu

s21 Ders konusunda diğer öğrencilerden daha bilgiliyim.
s16 Dersteki performansım gayet iyidir.
s20 Ders konusunda diğer öğrencilerden daha ilgiliyim.
s14 Diğer öğrencilere göre daha başarılıyım
s15 Derste anlatılan kavramları anladığımdan eminim
s19 Diğer öğrencilerden daha çok çalışıyorum
s22 Derste anlatılanları iyi kavrıyorum
s18 Dönem sonu not ortalamam iyi olacak.
s17 Derste bahsedilen sorunlara çözüm üretmekte yetenekliyimdir
s12 Yaşamımdan memnunum.
s11 Yaşam koşullarım mükemmeldir.
s10 Birçok bakımdan yaşamım idealime yakındır.
s13 Eğer hayatımı yeniden yaşasaydım, hemen hemen hiçbir şeyi
değiştirmezdim
s9 Şimdiye kadar yaşamımda istediğim önemli şeyleri elde ettim.
s7 Sosyal Sorumluluk etkinliklerine katılırım
s6 Turizm odaklı seyahat etkinliklerine katılırım
s5 Eş, dost ve akraba ziyaretleri gibi sosyal etkinliklere katılırım
s3 Tiyatro, opera, bale, konser, müzikal gibi sanatsal aktivitelere
katılırım
s2 Kitap okuma, televizyon izleme, evde canlı besleme gibi evde etkinlik
yaparım
s8 Facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya araçlarında vakit
harcarım.
s4 Futbol, basketbol, voleybol vd., müsabakaları gibi taraftarlığa dayalı
etkinliklere katılırım
Cronbach’s Alpha Katsayısı

1
,793
,784
,774
,753
,707
,689
,678
,666
,645

Faktörler
2

3

,808
,803
,783
,706
,628
,765
,728
,547
,475
,454
,451
,406
,896

,830

,657

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde verilerden elde edilen bulgular gösterilmiştir. Buna göre Tablo 2’de
katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular gösterilmiştir.
Tablo 2’e göre katılımcıların 105’i (%34,7) kadın ve 198’i (%65,3) ise erkektir. Katılımcıların 121’i
(%39,9) Turizm ve Otelcilik MYO öğrencisi, 99’u (%32,7) Mühendislik Fakültesi öğrencisi ve 83’ü
(%27) ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Bununla birlikte katılımcıların 185 (%61,1) gibi büyük
bir çoğunluğu yaptığı aktiviteye haftada 10 saat ve üzeri zaman ayırmaktadır.
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla 3 farklı regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İlk analizde
rekreasyon aktivitelerine katılımın bağımsız, hayat memnuniyetinin bağımlı değişken olarak alındığı
bir regresyon analizi Tablo 3’te gösterilmiştir. İkinci analizde hayat memnuniyetinin bağımsız,
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akademik başarının bağımlı değişken olarak alındığı bir regresyon analizi Tablo 4’te gösterilmiştir.
Üçüncü analizde ise rekreasyon aktivitelerine katılımın bağımsız, akademik başarının bağımlı
değişken olarak alındığı regresyon analizi Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular
Tanımlayıcı Özellik
Cinsiyet
Aktivite Süresi

Bölüm

Kategori
Erkek
Kadın
1-4 saat arası
5-9 saat arası
10 saat ve üzeri
Turizm ve Otelcilik
MYO
Mühendislik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi

(%)
198
105
61
57
185
121

(n)
65,3
34,7
20,1
18,8
61,1
39,9

99
83

32,7
27,4

Tablo 3: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım ile Hayat Memnuniyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye
Yönelik Bulgular
Bağımsız değişken
(Sabit)
1

B

Std. Hata

1,484

,252

,465

,074

Rekreasyon

Beta (ß)
,342*

t

p

5,878

,000

6,323

,000

aktivitelerine katılım
düzeyi

a. Bağımlı değişken: Hayat memnuniyeti
R2: ,117; p<,01*

Tablo 3’te rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi değişkeninin hayat memnuniyeti değişkenini
pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği (ß=,342) görülmüştür. Buna göre rekreasyon aktivitelerine
katılım düzeyi arttıkça hayat memnuniyeti de artmaktadır. Dolayısıyla H1 kabul edilmiştir.

Tablo 4: Hayat memnuniyeti ile akademik başarı düzeyi arasındaki ilişkiyi
Bağımsız Değişken
B
Std. Hata
Beta (ß)
1

(Sabit)

2,724

,135

Hayat memnuniyeti

,263

,042

,338*

t

p

20,188

,000

6,229

,000

a. Bağımlı değişken: Akademik yeterlilik
R2: ,114; p<,01*

Tablo 4’te hayat memnuniyetinin akademik başarıyı pozitif yönde etkilediği (ß=,338) görülmüştür.
Buna göre hayat memnuniyeti arttıkça, akademik başarı artmaktadır. Dolayısıyla H2 kabul edilmiştir.
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Tablo 5: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım ile Akademik Yeterlilik Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye
Yönelik Bulgular
Bağımsız değişken
1

B

Std. Hata

(Sabit)

2,313

,197

Rekreasyon aktivitelerine katılım

,361

,057

Beta (ß)
,341*

t

p

11,755

,000

6,300

,000

a. Bağımlı değişken: Akademik yeterlilik
R2: ,116; p<,01*

Tablo 5’teki veriler göz önünde bulundurulduğunda, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin
akademik yeterliliği pozitif yönde etkilediği (ß=,341) görülmüştür. Bu bağlamda, rekreasyon
aktivitelerine katılım düzeyinin akademik yeterliliği arttırdığı söylenebilir. Dolayısıyla, araştırmanın
üçüncü hipotezi (H3) kabul edilmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Akademik başarıyı iyileştirici birer unsur olarak rekreatif aktivitelere katılım ve hayat
memnuniyetinin rolünün irdelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda oluşturulan hipotezlere yönelik sonuçlar incelendiğinde, öncelikle rekreasyon
aktivitelerine katılım düzeyinin, hayat memnuniyetini arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışmada rekreatif
aktivitelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi yerine, bu aktivitelerin keşfedici faktör analizine tabi
tutularak bir boyut altında toplanmaları tercih edilmiştir. Bu yönüyle, çalışma kapsamının
literatürdeki çalışmaların önemli bir kısmından (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Chen, 2001;
Hawkins vd., 2004; Gabriel ve Bowling, 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Poulsen vd., 2006; Nimrod,
2007a; Nimrod, 2007b; Poulsen vd., 2008; Adams vd., 2011; Ekstrom vd., 2011; Read vd., 2013; Heo
vd., 2013; Tercan, 2015) farklılaştığı söylenebilir. Buna karşılık, elde edilen sonucun, farklı örneklem
gruplarını konu edinen çalışma sonuçları (Parker, 1996; Nimrod, 2007b; Şener vd., 2007; Sirgy, 2011;
Sato, 2016) ve benzer örneklem gruplarını konu edinen çalışma sonuçları (Tercan, 2015; Akova vd.,
2019; Sevin ve Şen, 2019) ile örtüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla, bu durum, rekreatif aktivitelerin
hayat memnuniyeti üzerindeki etkisinin kesin ve net olarak olumlu yönde olduğuna yönelik bir delil
olarak kabul edilebilir. Ancak, emeklilerin örneklem olarak alındığı Kim (2000) ile Şener vd.,
(2007)’nin çalışmalarının aksine, rekreatif aktivite katılımınının hayat memnuniyeti üzerindeki etkisi
düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin
hayat memnuniyeti üzerindeki etkisinin örneklem grubuna göre farklılık gösterdiği söylenebilir.
Diğer taraftan, farklı rekreatif etkinliklerin tek bir değişken olarak analiz sürecine dahil edilmesi de
sınırlı etkileşim sonucunun bir diğer nedeni olabilir. Dolayısıyla, bu etki düzeyindeki farklılık,
gelecek araştırmacılar için bir çalışma boşluğu anlamına gelmektedir. Nitekim, örneklem grubu veya
yaş değişkeninin bir aracı değişken olarak kullanılması, rekratif etkinlik-hayat memnuniyeti ilişkisini
irdeleyen literatüre önemli ölçüde katkı sağlayacak ve söz konusu belirsizliği giderecektir. Bununla
birlikte, her bir rekreatif etkinliğin ayrı ayrı test edilmesi de gelecek araştırmaların yararlı çıktıları
temin etmesi bakımından önemlidir. Bu şekilde, aktif ve pasif rekreatif etkinliklerin etki gücü
arasındaki farklılığın varlığı ve düzeyi anlaşılacaktır. Diğer taraftan, üniversite eğitimi süresince
öğrenci topluluklarının güçlendirilmesi suretiyle rekreasyon aktivitelerine yönelik katılım

2043

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2031-2054.

düzeylerinin iyileştirilmesi, üniversite öğrencilerinin hayat memnuniyetine katkıda bulunmasının
yanı sıra, girişimciliğe yönelik kabiliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, hayat
memnuniyeti ile olan ilişkisine kanaat getirilmesi sonucunda, boş zaman yönetimi süresince rekreatif
aktivitelerin günlük rutin içerisine dahil edilmesi sağlanacaktır.
Çalışmanın bir diğer sonucu olarak, hayat memnuniyetinin akademik başarıyı pozitif yönde
etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonucun literatürdeki benzer araştırma sonuçlarını (Chow, 2005;
Gilman ve Huebner 2006; Suldo vd., 2006; Dost, 2010; Diseth vd., 2012; Abdi vd., 2015; Ng vd., 2015;
Koç, 2018) doğruladığı görülmüştür. Diğer taraftan, söz konusu iki değişken arasında herhangi bir
ilişki bulunmadığını iddia eden çalışmalar (Bradley ve Corwyn, 2004; Ayyash-Abdo ve SanchezRuiz, 2012) ise bu çalışma sonucunca desteklenmemiştir. Burada dikkat çeken nokta, akademik başarı
ve hayat memnuniyeti ilişkisine yönelik zayıf ilişki gücü sorunsalının, mevcut çalışma kapsamında
da teyit edilmesi yönündedir. Zira, söz konusu durum, hangi değişkenin hangisini açıkladığına
yönelik belirsizliği derinleştirici bir etkide bulunmaktadır. Esasen bu durumun, araştırma
deseninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, herhangi bir niyet ve davranış odaklı durumun
öncüllerinin açıklanmasında, nicel yerine nitel araştırma deseninin benimsenmesi gerekmektedir. Bu
durum, pozitivist ve yorumsayıcı yaklaşım arasındaki temel farklılıklardan da birisini
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, akademik başarı düzeyi yüksek katılımcılara yönelik nitel deseni
benimseyen bir öncül belirleme çalışması, gelecek araştırmacıların literatüre önemli katkıları
sunmasını sağlayacaktır. Böylece, post pozitivist paradigmanın rekreasyon alanındaki çalışmalarda
yer edinmesi söz konusu olacaktır. Son olarak, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin akademik
başarıyı olumlu yönde açıkladığı görülmüştür. Bu yönüyle, çalışma sonucunun, akademik başarırekreatif katılım ilişkisini inceleyen literatür içerisinde, pozitif yönlü yaklaşımı savunan çalışmaları
(Bergin, 1992; Gehring, 2000; Fletcher, 2003; Mahoney vd., 2003; Rees ve Sabia, 2010; Singh vd., 2012)
desteklediği söylenebilir. Rekreatif etkinlik katılım düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında
negatif yönlü bir ilişkiyi savunan çalışmalar (Williams vd., 1982; Coleman, 1985; Cooper vd., 1999;
Stegman ve Stephens, 2000; Shin, 2010; Kubey vd., 2011) ise, araştırma verilerince desteklenmemiştir.
Esasen, bu farklılığın sebebi olarak, rekreatif aktivitelere yönelik bakış açısındaki farklılığın ön plana
çıktığı düşünülmektedir. Zira, bu çalışmalarda, televizyon izleme ve bilgisayar kullanımı gibi
aktivitelerle sınırlanma söz konusudur. Oysa, mevcut çalışmada, fiziksel aktivite, seyahat ve ziyaret
gibi unsurlar da rekreasyon aktivitelerine dahil edilmiştir. Bu nedenle, akademik başarıya olan
olumlu etkisi bakımından göz önünde bulundurulması gereken aktivite türlerinin, fiziksel ve seyahat
yönlü aktiviteler olduğu düşünülmektedir. Bilgisayar ve televizyon alışkanlıklarının ise bu kapsamın
dışında kaldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, her eğitim düzeyindeki öğrencilerin, fiziksel
aktivitelere katılımını sağlamanın önem arz ettiği ve müfredatlarda bu aktivitelere yer verilmesinin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, gelecek araştırmaların, aktivite türlerine göre
kategorize edilmek suretiyle akademik başarı ilişkisini irdelemesinin yerinde olacağı
düşünülmektedir. Yine, boylamsal deseni benimseyen çalışmaların gerçekleştirilmesi ile akademik
başarı düzeyindeki artışın yaşam memnuniyetindeki artış ile ilişkisinin net olarak tespit edileceği
düşünülmektedir. Öte yandan, fakülte ve yüksekokul uhdesinde kurulacak farklı rekreatif
aktivitelere yönelik öğrenci gruplarının, akademik başarıyı sağlamanın yanı sıra, eğitim kurumuna
yönelik bağlılık düzeyini iyileştireceği düşünülmektedir.
Üçüncü hipotez sonucunun literatür ile kıyas edilmesinin başka bir sonucu olarak, literatürde iddia
edildiği üzere, rekreatif etkinliklerin akademik başarı üzerindeki etkisinin kısa vadeli ve geçici
olduğuna yönelik varsayım (Taras, 2005) ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu iddianın
test edilmemiş olması ise bir sınırlılık olarak görülmektedir. Dolayısıyla, boylamsal çalışma

2044

Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Taner DAĞLIOĞLU ve Metin SÜRME

deseninin gelecek araştırmacılarca üniversite öğrencileri üzerinde tatbik edilmesinin, iki değişken
arasındaki ilişkinin kapsamını anlama bakımından ufuk açıcı bilgileri sağlayacağı düşünülmektedir.
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