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Öz 
Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin 

önemi gün geçtikçe çok daha iyi bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu 
alanla ilgili çalışmalarda, bireylerin fiziksel aktivitelere katılmama ya da 
sürdürmeme / sürdürememe nedenlerinin araştırılması üzerinde sıklıkla 
durulmaya başlanmıştır. Kısıtlamalar üzerine geliştirilen modelde bireylerin 
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serbest zaman aktivitelerine katılmama nedenlerini yapısal, toplumsal ve 
bireysel olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır. Bu kuramsal bakış 
açısından yola çıktığımız çalışmamızın temel amacı, serbest zaman fiziksel 
aktivitelerine katılmayı kısıtlayan nedenler ile bireylerin kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara 
demografik özelliklerine ilişkin soruların yanında Serbest Zaman Fiziksel 
Aktivite Kısıtlayıcıları Ölçeği ve Hızlı Büyük Beş Kişilik Ölçeği 
uygulanmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bireylerin kendi 
fiziksel durumlarıyla ilgili algılarının ve birinci derece yakınlarının fiziksel 
aktiviteye yönelik tutumlarının onların fiziksel bir aktiviteye katılmaları 
üzerindeki belirleyici etkisi; uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık 
özelliklerine sahip olup olmamalarına göre farklılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları, 
Kişilik Özellikleri, Büyük Beşli. 
 

Abstract 
The importance of physical activities conducted regularly for a 

healthy life is being understood more and more by each passing day. 
Therefore, the studies related to this topic are now concentrating more 
frequently on studying the reasons for individuals not taking part or 
continuing / being unable to continue physical activities. İt was categorized 
the reasons for individuals not participating in leisure activities under three 
main headlines, namely structural, societal and individual. The main 
objective of this study, whose starting point is this theoretical perspective, is 
to study the relation between reasons restricting participation in leisure 
physical activities and the personal characteristics of individuals. With this 
purpose, participants have been presented with questions related to their 
demographical characteristics and they were also subjected to Leisure Time 
Physical Activity Constraints Scale  and Rapid Big Five Personality Scale. 
The results of this study revealed that the influence of the perceptions of the 
individual's own physical situations and attitudes of first degree relatives on 
the participation in a physical activity differentiate according to three 
personality traits:  openness to experience, conscientiousness, agreeableness.  

Keywords: Leisure Time Physical Activity Constraints, Personality 
Characteristics, Big Five. 
 

Giriş 
Yaşadığımız sistem içerisinde bireyler hayatta kalabilmek için 

para kazanmak ve çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk bireyin yaşamı 
boyunca önemli olan “zaman” kavramını şekillendirmektedir. Hayatta 
kalabilmek için öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek zorunda 
olan bireyler fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek için de çalışarak zaman 
harcamak zorundadırlar. Fizyolojik olarak çalışabilmek için enerji 
toplaması gereken bireyler zamanlarının belirli bir kısmını da uykuya 
ayırmak zorundadırlar. Uyku, çalışma, fizyolojik ihtiyaçlar, işe gidip 
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gelirken harcanan zaman ve benzeri nedenlerle yaklaşık on sekiz 
saatini zorunlu faaliyetlere harcayan bireylere kendi rızası ile yapacağı 
faaliyetler için altı saati kalmaktadır (Tütüncü, 2012).  

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam koşullarının 
değişmesinin hem olumlu hem olumsuz sonuçları olmuştur. Bir 
yandan özel araç, bilgisayar ve internet kullanımının artması, 
hareketsiz geçirilen zaman süresini arttırırken bir yandan da serbest 
zaman fiziksel aktivitelerine ayrılacak zamanı arttırmaktadır. 
Bireylerin bu paradoksu zaman konusunda olumlu ve ya olumsuz 
kullanmaları onların sağlıklı ve mutlu yaşam geçirip 
geçirmeyeceklerini belirlemektedir.  

Serbest zaman fiziksel aktivitelerine katılmaya yönelik bir ilgi 
durumu var ise ve bu durumu engelleyecek bir kısıt durumu 
görülmediği takdirde eylem sonuçsuz kalmamakta ve 
gerçekleşmektedir (Crawford ve Godbey, 1987). Fakat günümüzde 
hareketsizlik hızla yayılan bir sorun haline gelmiş hatta dünya sağlık 
örgütü tarafından hızla yayılan bir salgın hastalık olarak kabul 
edilmiştir (WHO, 2010). Bu açıdan baktığımızda günümüzde serbest 
zaman fiziksel aktivitelerine katılma konusunda birçok kısıtlamanın 
bireyler üzerinde etkisi olduğu yapılan birçok çalışma ile (Andrade ve 
diğerleri, 2017, Zhu ve diğerleri, 2017, Barbosa ve Liechty,2018, Qui 
ve diğerleri, 2018) ortaya konulmuştur. Örneğin. Qui ve diğerleri 
(2018), Çinli kadınların serbest zaman fiziksel aktivitelerine 
katılımının farklı aşamalarındaki kısıtlamaları, Andrade ve arkadaşları 
(2017), ise Brezilyalı işçiler arasında boş zaman fiziksel aktivitelerine 
yönelik kısıtlamalar gibi çalışmalar yapmışlardır.  
 

Serbest Zaman Kısıtlamaları  
Jackson ve Scott'a (1999) göre, 1980'lerde Kuzey Amerika 

serbest zaman aktivite çalışmalarında iki ana tema ortaya çıkmıştır: 
boş zamanın faydaları ve boş zamanlardaki kısıtlamalar. Faydaların 
araştırması “olumlu” bir soruyla başladı, “Neden?”:  İnsanlar neden 
boş zamana değer veriyorlar ve ne gibi yararlar sağlıyorlar? (Driver ve 
ark., 1991). Bunun aksine, boş zaman kısıtlamaları araştırması "Neden 
olmasın?" sorusuyla başladı: Neden bazı insanlar genel olarak serbest 
zamana ya da arzu edebilecekleri faaliyetlere katılmıyorlar? Serbest 
zaman aktivitelerine katılımını başlatmanın “sorunlu” yönlerine 
odaklanılmasıyla, serbest zaman kısıtlamaları araştırması, bireyin 
serbest zaman fiziksel aktivitelerine katılımını engelleyen ve serbest 
zamanla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini tehlikeye atan faktörleri 
anlamaya çalışmışlardır (Hinch ve Jackson,2000). 
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Serbest zaman davranışları üzerindeki kısıtlamalar hem 
ampirik verilerin toplanması, hem de kavramların geliştirilmesi 
açısından serbest zaman çalışmalarında her zaman ilgi gören bir 
çalışma alanı olmuştur (Crawford, Jackson, Godbey, 1991). Crawford 
ve Godbey oluşturdukları modelde kısıtlamaların üç faktörden 
oluştuğunu düşünmektedirler. Bunlar (1) Önem taşıyan birincil 
ilişkilerin tercihler ve engeller arasında olduğu “bireysel kısıtlamalar”. 
(2) Bireylerin içsel engellerinin ya da kişiler arası ilişkilerin davranış 
biçimlerinin uyuşmazlığından kaynaklanan “bireyler arası 
kısıtlamalar”. (3) Geleneksel olarak kavramsallaştırılmış oldukları 
için “yapısal kısıtlamalar” veya serbest zaman kısıtlamaları olarak 
adlandırılmıştır (Crawford ve Godbey, 1987). Bireysel kısıtlamalarla 
anlatılmak istenen bireyin psikolojik durumu ve tutumlarıdır. 
Utangaçlık, sağlıksız olma durumu, beceri eksikliği gibi durumlar 
örnek olarak verilebilir (Park ve diğerleri, 2017). Bireyler arası 
kısıtlamalar, bireyler arası etkileşimin veya bireylerin aralarındaki 
ilişkinin sonucudur (Gürbüz, Karaküçük, 2007). Bireyler arası 
kısıtlamalara, birlikte etkinlik yapılacak kişilerle çelişen zaman 
aralıkları, potansiyel faaliyet ortaklarının ailevi yükümlülükleri örnek 
olarak verilebilir (Park ve diğerleri, 2017). Son olarak serbest zaman 
tercihi ve seçilen bu tercihe katılım arasındaki iletişimi belirten 
yapısal kısıtlamalardır (Gürbüz, Karaküçük, 2010). Yapısal 
kısıtlamaların örnekleri arasında ise zaman, para, fırsat, bilgi ve erişim 
eksikliği ve kötü hava koşulları sayılabilir (Walker ve Virden 2005; 
Kono ve diğerleri, 2018). 

Serbest zaman kısıtlamaları araştırmacılar tarafından 
üstlenilen serbest zaman tercihlerinin oluşumunu sınırlamak ve boş 
zaman etkinliklerine katılımı engellemek veya yasaklamak için 
bireyler tarafından algılanan ve deneyimlenen faktörler olarak 
tanımlanmıştır (Jackson, 1991, Jasckson, 2000). Yine Jackson 
(1993)’e göre, serbest zaman kısıtları kavramı, psikoloji ve çevreye 
atfedilebilecek kişinin serbest zaman etkinliklerindeki davranışları 
üzerinde bir kısıtlama olarak tanımlanmaktadır(Park ve diğerleri, 
2017). Kay ve Jackson (1991)’e göre ise, bireylerin serbest 
zamanlarında yaptıkları rekreatif aktivite ve memnuniyetleri arasına 
müdahale eden herhangi bir faktör olarak tanımlanmaktadır (Qiao, 
2017).  

 
Büyük Beşli 
Kişiliğin temel boyutlarının belirlenmesi ve tanımlanması ile 

ilgili çalışmalar özellikle Cattell ile başlamış ve farklı zaman ve 
kültürlerde yapılan araştırmalar sonucunda büyük oranda birbiri ile 
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Büyük Beşli 
Kişiliğin temel boyutlarının belirlenmesi ve tanımlanması ile 

ilgili çalışmalar özellikle Cattell ile başlamış ve farklı zaman ve 
kültürlerde yapılan araştırmalar sonucunda büyük oranda birbiri ile 

uyumlu beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Farklı araştırmacılar 
tarafından farklı isimler önerilse de her birisi birbirine zıt özellikleri 
kapsayan ikililerden oluşan ve genellikle dışadönüklük/içedönüklük, 
uyumluluk/uyumsuzluk, sorumluluk/sorumsuzluk, duygusal 
dengelilik/nevrotiklik ve deneyime açıklık/deneyime kapalılık olarak 
isimlendirilen, beş faktörlü bir yapıdan söz edilmektedir (Burger, 
2006).  

Birinci faktörün bir ucunda dışadönüklük, diğer ucunda ise 
içedönüklük yer almaktadır. Konuşkan, maceraperest, enerjik, 
sıcakkanlı ve girişken bireyler dışadönüklük boyutunda yer alırken; 
sessiz, iddiasız, ağır adımlı, çekingen ve mesafeli bireyler ise 
içedönüklük boyutunda yer almaktadır (Costa ve McCrae, 1992). 

İkinci faktörün bir ucunu uyumluluk diğer ucunu ise 
uyumsuzluk oluşturmadır. Uyumluluk boyutunda yüksek puan alan 
bireyler nazik, işbirlikçi, samimi, anlayışlı ve güvenilir kişilerdir. 
Bunun aksine uyumsuzluk boyutunda yer alan bireyler ise kaba, 
bencil, rekabetçi, kavgacıdır (Berry ve Hansen, 2000; Jensen, 
Campbell ve Graziano, 2001). 

Üçüncü faktörün bir ucunda sorumluluk yer alırken bir diğer 
ucunda ise sorumsuzluk yer almaktadır. Sorumlu bireyler düzenli, 
kararlı, bir plan doğrultusunda hareket eden ve öz disiplini yüksek 
kişilerdir. Bu bireyler genellikle çalışkan ve titizdirler. Diğer bir uç 
olan sorumsuzluk boyutunda yer alan insanların ise dikkatsiz, tembel, 
düzensiz, iradesi zayıf kişiler oldukları görülmektedir (Arthur ve 
Graziano, 1996). 

Dördüncü faktörün bir ucunda duygusal dengelilik diğer 
ucunda ise nevrotiklik yer almaktadır.  Olumsuz duygularla baş 
edebilen, daha rahat, sakin ve eleştiriye açık bireyler duygusal 
dengelilik boyutunda yer alırken, duygusal sıkıntı yaşayan ve 
duyguları sık sık değişiklik gösteren, olaylar karşısında daha yüksek 
düzeyde stres yaşayan, hırçın, alıngan bireyler nevrotiklik boyutunda 
yer alırlar (Gunthert, Cohen ve Armeli, 1999; Suls, Greeen ve Hills, 
1998).  

Büyük Beşlinin son faktöründe; bir uçta hayal gücü geniş, 
yaratıcı, sorgulayıcı, gelenek dışı ve bağımsız düşüncelere sahip, 
deneyime açık bireyler yer alırken diğer ucunda ise daha gelenekçi, 
yeniliklere kapalı, hayal gücü düşük, yeni şeyler deneyimlemektense 
bilineni tercih eden bireyler yer alır (Feist, 1998).  

Kişilik özelliklerinin, bağlanma stilleri (Shaver, P. R., & 
Brennan) depresyon (Koorevaar ve ark., 2013), öznel iyi oluş (Soto, 
2014) ve yalnızlık (Ryan, Xenos, 2011) gibi birçok psikolojik 
değişkenle ilişkisinin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bununla 
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birlikte, fiziksel aktivitelere katılıp katılmamakla veya fiziksel 
aktiviteyi sürdürüp sürdürmemekle ilgili çalışmalara da ulaşmak 
mümkündür (Yeung ve Hemsley, 1997; Potgieter ve Venter, 1995). 
 

Araştırmanın Amacı 
Hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmek için yapılması gereken fiziksel aktivitenin önemi, 
yapılan bilimsel çalışmalarla çok daha net bir biçimde anlaşılmaktadır 
(Aslan, Koz, Gün ve Mendeş, 2003; Esen, Bölükbaşı ve Bölükbaşı, 
2008; Tunay, 2008; Moska ve Fleshner, 2001; Ströhle, 2009). Bu 
sebeple bireylerin fiziksel aktivitelere katılımını kolaylaştıracak temel 
belirleyicileri tanımlamak önemli bir çalışma alanıdır (Dishman ve 
Sallis, 1993). Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kişilik özelliklerinin 
hem fiziksel aktivitelere katılmakla ilgili motivasyonu hem de 
kısıtlayıcılara ilişkin algıları belirleyen önemli bir değişken olarak 
değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kişilik özelliklerinin söz 
konusu olası belirleyici etkisi keşfedilebilirse katılımcılar kişilik 
özelliklerine göre eşleştirilebilir ve fiziksel aktivitenin 
sürdürülebilmesi ve bireylerin uyumunun en üst düzeye 
çıkarılabilmesi için ihtiyaçlarını karşılayan ve / veya müdahaleleri 
kapsayan programlar, kişilik profillerine dayanarak geliştirilebilir 
(Courneya ve Hellsten, 1998).Nitekim alanda yapılan tarihsel olarak 
daha eski çalışmalar, fiziksel aktivitenin bir sonucu olarak kişilik 
özelliklerine odaklanırken (Tilman, 1965; Young ve Ismail, 1976), 
görece güncel olan çalışmalar fiziksel aktivitelerin bir belirleyicisi 
olarak kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır (Allen ve Laborde, 
2014; Potgieter ve Venter, 1995, Saklofske, Austin, Rohr ve Andrews, 
2007). Bu çalışmalarda da iki temel yaklaşım olduğu göze 
çarpmaktadır. Birincisi fiziksel olarak aktif olan ve olmayan bireylerin 
kişilik özellikleri açısından karşılaştırıldığı çalışmalardır (Yeung ve 
Hemsley, 1997). İkincisi ise bireylerin kişilik özelliklerinin onların 
başlamış oldukları fiziksel aktiviteyi sürdürmelerinde ya da yarıda 
bırakmalarında belirleyici bir etkiye sahip olup olmadığını inceleyen 
çalışmalardır (Potgieter ve Venter, 1995). Yapılan çalışmalar bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde tutarlı bir biçimde fiziksel aktiviteye 
katılma ve sürdürmede nevrotik olmanın negatif, dışadönük olmanın 
ise pozitif bir etkisinin olduğu bulunmuştur (Potgieter ve Venter, 
1995; Szabo, 1992; Yeung ve Hemsley, 1997).  

Bu çalışmanın amacı, alan yazındaki araştırma bulgularından 
yola çıkarak fiziksel aktivite kısıtlayıcıları ve kişilik özellikleri 
arasındaki korelasyonel ilişkileri ve her bir kişilik özelliğinde iki ayrı 
uçta yer alan bireylerin (örn. içedönükler ve dışadönükler) fiziksel 



117Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

birlikte, fiziksel aktivitelere katılıp katılmamakla veya fiziksel 
aktiviteyi sürdürüp sürdürmemekle ilgili çalışmalara da ulaşmak 
mümkündür (Yeung ve Hemsley, 1997; Potgieter ve Venter, 1995). 
 

Araştırmanın Amacı 
Hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmek için yapılması gereken fiziksel aktivitenin önemi, 
yapılan bilimsel çalışmalarla çok daha net bir biçimde anlaşılmaktadır 
(Aslan, Koz, Gün ve Mendeş, 2003; Esen, Bölükbaşı ve Bölükbaşı, 
2008; Tunay, 2008; Moska ve Fleshner, 2001; Ströhle, 2009). Bu 
sebeple bireylerin fiziksel aktivitelere katılımını kolaylaştıracak temel 
belirleyicileri tanımlamak önemli bir çalışma alanıdır (Dishman ve 
Sallis, 1993). Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kişilik özelliklerinin 
hem fiziksel aktivitelere katılmakla ilgili motivasyonu hem de 
kısıtlayıcılara ilişkin algıları belirleyen önemli bir değişken olarak 
değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kişilik özelliklerinin söz 
konusu olası belirleyici etkisi keşfedilebilirse katılımcılar kişilik 
özelliklerine göre eşleştirilebilir ve fiziksel aktivitenin 
sürdürülebilmesi ve bireylerin uyumunun en üst düzeye 
çıkarılabilmesi için ihtiyaçlarını karşılayan ve / veya müdahaleleri 
kapsayan programlar, kişilik profillerine dayanarak geliştirilebilir 
(Courneya ve Hellsten, 1998).Nitekim alanda yapılan tarihsel olarak 
daha eski çalışmalar, fiziksel aktivitenin bir sonucu olarak kişilik 
özelliklerine odaklanırken (Tilman, 1965; Young ve Ismail, 1976), 
görece güncel olan çalışmalar fiziksel aktivitelerin bir belirleyicisi 
olarak kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır (Allen ve Laborde, 
2014; Potgieter ve Venter, 1995, Saklofske, Austin, Rohr ve Andrews, 
2007). Bu çalışmalarda da iki temel yaklaşım olduğu göze 
çarpmaktadır. Birincisi fiziksel olarak aktif olan ve olmayan bireylerin 
kişilik özellikleri açısından karşılaştırıldığı çalışmalardır (Yeung ve 
Hemsley, 1997). İkincisi ise bireylerin kişilik özelliklerinin onların 
başlamış oldukları fiziksel aktiviteyi sürdürmelerinde ya da yarıda 
bırakmalarında belirleyici bir etkiye sahip olup olmadığını inceleyen 
çalışmalardır (Potgieter ve Venter, 1995). Yapılan çalışmalar bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde tutarlı bir biçimde fiziksel aktiviteye 
katılma ve sürdürmede nevrotik olmanın negatif, dışadönük olmanın 
ise pozitif bir etkisinin olduğu bulunmuştur (Potgieter ve Venter, 
1995; Szabo, 1992; Yeung ve Hemsley, 1997).  

Bu çalışmanın amacı, alan yazındaki araştırma bulgularından 
yola çıkarak fiziksel aktivite kısıtlayıcıları ve kişilik özellikleri 
arasındaki korelasyonel ilişkileri ve her bir kişilik özelliğinde iki ayrı 
uçta yer alan bireylerin (örn. içedönükler ve dışadönükler) fiziksel 

aktivite kısıtlayıcılarına ilişkin algıları arasındaki farklılaşmaları 
incelemektir. 
 

Yöntem 
Bu bölümde araştırmanın örneklemine ve veri toplama 

araçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
 
Örneklem  
Araştırmanın örneklemi 277 (% 68.2) kadın ve 129 (% 31.8) 

erkek olmak üzere 406 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 
Katılımcıların yaş ortalaması 20.82’dir (S = 2.06). 248 katılımcı (% 
61.1) daha önce bir fiziksel aktiviteye (örn., bisiklet sürme, voleybol) 
katıldığını rapor etmiştir.  

 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada katılımcıların yaşı, cinsiyeti gibi demografik 

bilgilerle ilgili bir dizi soru sorulmuş,  Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi 
ve Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Ölçeği 
kullanılmıştır.  

 
Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi  
Bireylerin kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

Vermulst ve Gerris (2005) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 30 farklı 
sıfattan oluşmakta ve yedi dereceli Likert üzerinden (1- tamamen 
yanlış, 7- tamamen doğru) değerlendirilmektedir. Ölçek her bir kişilik 
özelliğinin 6 madde ile ölçüldüğü beş alt boyuttan oluşmaktadır: 
dışadönüklük (örn., “konuşkan”), uyumluluk (örn., işbirliği gösteren), 
sorumluluk (örn., özensiz), duygusal denge (örn., kaygılı) ve 
deneyime açıklık (örn., yaratıcılık). Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Morsünbül (2014) tarafından yapılmış, 
ardından Sayıl ve Kındap-Tepe (2016) tarafından ergen ve yetişkin 
örnekleminde yeniden sınanmıştır. Yetişkin örnekleminde Cronbach 
alfa iç tutarlık katsayıları dışadönüklük için .80, sorumluluk .82, 
uyumluluk  için .76, duygusal denge için .75 ve deneyime açıklık için 
ise .74’dür (Sayıl ve Kındap-Tepe, 2016). 

 
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Ölçeği  
Bireylerin serbest zaman fiziksel aktivitelerine katılmasını 

kısıtlayan faktörlerin ortaya konulmasını sağlamak amacıyla Öcal 
(2012) tarafından geliştirilen ölçek 38 maddeden oluşmakta ve 6 
derece üzerinden (1- kesinlikle katılmıyorum ve 6- kesinlikle 
katılıyorum) değerlendirilmektedir. Ölçek 8 alt boyuttan oluşmaktadır: 
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Fiziksel algı (örn: Kendimi bu tür etkinliklere katılacak kadar sağlıklı 
hissetmiyorum, α = .92), tesis (örn: Çevremde fiziksel aktiviteleri 
yapabileceğim uygun bir yer yok. α = .88), gelir (örn: Gelir düzeyim 
tercih ettiğim fiziksel aktiviteleri karşılamıyor, α = .92), aile (örn: 
Fiziksel aktivitelere katılmam ailem tarafından pek hoş karşılanmaz. α 
=.87), yetenek algısı (örn: Fiziksel aktiviteler sırasında sürekli denge 
ve koordinasyon sorunu yaşıyorum, α = .86), zaman (örn: İşlerimin 
yoğunluğu nedeniyle fiziksel aktivitelere katılacak zaman 
bulamıyorumα = .88), irade (Fiziksel aktiviteleri sürdürebilecek 
iradeye sahip değilim, α = .83), sosyal çevre (Sosyal çevremde bu tür 
aktiviteleri birlikte yapabileceğim birilerini bulmakta güçlük 
çekiyorum. α = .85). 
 

Bulgular 
Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen veri 

analizleri SPSS 22 Paket Programı kullanılarak, oluşturulan veri seti 
üzerinden yürütülmüştür. İlk adımda değişkenler arasındaki ilişkileri 
incelemek için Pearson Korelasyon Analizi, ikinci adımda ise kişilik 
özelliklerine bağlı olarak bireylerin fiziksel aktivite kısıtlayıcılarına 
ilişkin algılarında bir farklılaşma olup olmadığını incelemek için bir 
dizi Bağımsız Gruplar için t-Testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
karşılaştırmalı analizlerde katılımcılar büyük beşli ölçeğinin alt 
boyutlarından aldıkları puanlar göz önüne alınarak ve çeyrek sapma 
yöntemi kullanılarak her bir alt boyut için üçer gruba (düşük, orta ve 
yüksek) ayrılmışlardır. 406 kişilik örneklemde her bir kişilik özelliği 
için 101 kişi düşük düzeye, 101 kişi de yüksek düzeye atanmıştır ve 
karşılaştırmalar sadece alt ve üst gruplar arasında yapılmıştır.   

İlk adımda yürütülen korelasyon analizinde kişilik özellikleri 
ve fiziksel aktivite kısıtlayıcıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir 
(Bkz. Tablo 1). Tablo 1’den de izlenebileceği gibi fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları arasındaki ilişkiler genellikle pozitif ve orta düzeydedir. 
En yüksek düzeyde ilişkinin fiziksel algı ve irade (r= .55) ile gelir ve 
tesis (r= .55) arasında olduğu görülmektedir. En düşük düzeyde ilişki 
ise fiziksel algı-sosyal çevre (r=.16) arasındadır. Kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise orta / yüksek düzeyde ilişkilerin 
yanında anlamsız, hatta negatif ilişkilerin bile olduğu görülmektedir. 
Örneğin uyumluluk-deneyime açıklık arasında pozitif ve yüksek 
düzeyde bir ilişki elde edilirken (r= .66) dışadönüklük-sorumluluk 
arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu (r = .01) görülmektedir. Fiziksel 
aktivite kısıtlayıcıları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler ise 
genellikle zayıf veya anlamsızdır. Özellikle bireylerin uyumluluk, 
sorumluluk ve deneyime açıklık düzeyleri ile hem fiziksel algının, 

hem de ailenin tutumlarına yönelik algının negatif olarak ilişkili 
olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Dışadönüklük 1            

2. Uyumluluk .05 1           

3. Sorumluluk .01 .61*** 1          

4. D. Dengelilik .44*** -.15** -.11* 1         

5. Deneyime Açıklık .19*** .63** .53** -.05 1        

6. Fiziksel Algı .01 -.14** -.11* -.02 -.11* 1       

7. İrade -.01 -.02 -.09 -.06 -.04 .55*** 1      

8. Tesis .03 .06 .03 .00 .00 .32*** .39*** 1     

9. Gelir .03 .07 .04 -.06 .03 .25*** .30*** .55*** 1    

10. Sosyal Çevre  .03 .07 .02 -.04 .01 .16*** .37*** .53*** .48*** 1   

11. Aile -.01 -.12* -.13** -.02 -
.15** 

.42*** .33*** .30*** .27*** .28*** 1  

12. Zaman .05 .07 .02 -.12* .04 .24*** .34*** .38*** .38*** .41*** .40*** 1 

13. Yetenek Algısı .04 -.07 -.08 -.06 -.00 .49*** .54*** .30*** .28*** .22*** .40*** .33*** 

*p  < .05, **p < .01, ***p< .001 
 

İkinci adımda yapılan karşılaştırmalı analizlerde ise bazı 
gruplar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Her bir kişilik 
özelliği ile ilgili bulgular aşağıda sıralanmıştır.  

Dışadönük ve içedönüklük bireylerin fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları ile ilgili algılarının birbirinden anlamlı olarak 
farklılaşmadığı bulunmuştur,  p  > .05. Dışadönük ve içedönük 
bireylerin her bir fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına 
yönelik değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve 
bağımsız gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık 
değerleri  Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2. İçedönük ve Dışadönük Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı İçedönüklük 101 1.81 1.05 -.55 
Dışadönüklü
k 

101 1.89 .93  

İrade İçedönüklük 101 2.39 1.24 .81 
Dışadönüklü 101 2.52 1.16  
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Fiziksel algı (örn: Kendimi bu tür etkinliklere katılacak kadar sağlıklı 
hissetmiyorum, α = .92), tesis (örn: Çevremde fiziksel aktiviteleri 
yapabileceğim uygun bir yer yok. α = .88), gelir (örn: Gelir düzeyim 
tercih ettiğim fiziksel aktiviteleri karşılamıyor, α = .92), aile (örn: 
Fiziksel aktivitelere katılmam ailem tarafından pek hoş karşılanmaz. α 
=.87), yetenek algısı (örn: Fiziksel aktiviteler sırasında sürekli denge 
ve koordinasyon sorunu yaşıyorum, α = .86), zaman (örn: İşlerimin 
yoğunluğu nedeniyle fiziksel aktivitelere katılacak zaman 
bulamıyorumα = .88), irade (Fiziksel aktiviteleri sürdürebilecek 
iradeye sahip değilim, α = .83), sosyal çevre (Sosyal çevremde bu tür 
aktiviteleri birlikte yapabileceğim birilerini bulmakta güçlük 
çekiyorum. α = .85). 
 

Bulgular 
Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen veri 

analizleri SPSS 22 Paket Programı kullanılarak, oluşturulan veri seti 
üzerinden yürütülmüştür. İlk adımda değişkenler arasındaki ilişkileri 
incelemek için Pearson Korelasyon Analizi, ikinci adımda ise kişilik 
özelliklerine bağlı olarak bireylerin fiziksel aktivite kısıtlayıcılarına 
ilişkin algılarında bir farklılaşma olup olmadığını incelemek için bir 
dizi Bağımsız Gruplar için t-Testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
karşılaştırmalı analizlerde katılımcılar büyük beşli ölçeğinin alt 
boyutlarından aldıkları puanlar göz önüne alınarak ve çeyrek sapma 
yöntemi kullanılarak her bir alt boyut için üçer gruba (düşük, orta ve 
yüksek) ayrılmışlardır. 406 kişilik örneklemde her bir kişilik özelliği 
için 101 kişi düşük düzeye, 101 kişi de yüksek düzeye atanmıştır ve 
karşılaştırmalar sadece alt ve üst gruplar arasında yapılmıştır.   

İlk adımda yürütülen korelasyon analizinde kişilik özellikleri 
ve fiziksel aktivite kısıtlayıcıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir 
(Bkz. Tablo 1). Tablo 1’den de izlenebileceği gibi fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları arasındaki ilişkiler genellikle pozitif ve orta düzeydedir. 
En yüksek düzeyde ilişkinin fiziksel algı ve irade (r= .55) ile gelir ve 
tesis (r= .55) arasında olduğu görülmektedir. En düşük düzeyde ilişki 
ise fiziksel algı-sosyal çevre (r=.16) arasındadır. Kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise orta / yüksek düzeyde ilişkilerin 
yanında anlamsız, hatta negatif ilişkilerin bile olduğu görülmektedir. 
Örneğin uyumluluk-deneyime açıklık arasında pozitif ve yüksek 
düzeyde bir ilişki elde edilirken (r= .66) dışadönüklük-sorumluluk 
arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu (r = .01) görülmektedir. Fiziksel 
aktivite kısıtlayıcıları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler ise 
genellikle zayıf veya anlamsızdır. Özellikle bireylerin uyumluluk, 
sorumluluk ve deneyime açıklık düzeyleri ile hem fiziksel algının, 

hem de ailenin tutumlarına yönelik algının negatif olarak ilişkili 
olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Dışadönüklük 1            

2. Uyumluluk .05 1           

3. Sorumluluk .01 .61*** 1          

4. D. Dengelilik .44*** -.15** -.11* 1         

5. Deneyime Açıklık .19*** .63** .53** -.05 1        

6. Fiziksel Algı .01 -.14** -.11* -.02 -.11* 1       

7. İrade -.01 -.02 -.09 -.06 -.04 .55*** 1      

8. Tesis .03 .06 .03 .00 .00 .32*** .39*** 1     

9. Gelir .03 .07 .04 -.06 .03 .25*** .30*** .55*** 1    

10. Sosyal Çevre  .03 .07 .02 -.04 .01 .16*** .37*** .53*** .48*** 1   

11. Aile -.01 -.12* -.13** -.02 -
.15** 

.42*** .33*** .30*** .27*** .28*** 1  

12. Zaman .05 .07 .02 -.12* .04 .24*** .34*** .38*** .38*** .41*** .40*** 1 

13. Yetenek Algısı .04 -.07 -.08 -.06 -.00 .49*** .54*** .30*** .28*** .22*** .40*** .33*** 

*p  < .05, **p < .01, ***p< .001 
 

İkinci adımda yapılan karşılaştırmalı analizlerde ise bazı 
gruplar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Her bir kişilik 
özelliği ile ilgili bulgular aşağıda sıralanmıştır.  

Dışadönük ve içedönüklük bireylerin fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları ile ilgili algılarının birbirinden anlamlı olarak 
farklılaşmadığı bulunmuştur,  p  > .05. Dışadönük ve içedönük 
bireylerin her bir fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına 
yönelik değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve 
bağımsız gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık 
değerleri  Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2. İçedönük ve Dışadönük Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı İçedönüklük 101 1.81 1.05 -.55 
Dışadönüklü
k 

101 1.89 .93  

İrade İçedönüklük 101 2.39 1.24 .81 
Dışadönüklü 101 2.52 1.16  

hem de ailenin tutumlarına yönelik algının negatif olarak ilişkili 
olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Dışadönüklük 1            

2. Uyumluluk .05 1           

3. Sorumluluk .01 .61*** 1          

4. D. Dengelilik .44*** -.15** -.11* 1         

5. Deneyime Açıklık .19*** .63** .53** -.05 1        

6. Fiziksel Algı .01 -.14** -.11* -.02 -.11* 1       

7. İrade -.01 -.02 -.09 -.06 -.04 .55*** 1      

8. Tesis .03 .06 .03 .00 .00 .32*** .39*** 1     

9. Gelir .03 .07 .04 -.06 .03 .25*** .30*** .55*** 1    

10. Sosyal Çevre  .03 .07 .02 -.04 .01 .16*** .37*** .53*** .48*** 1   

11. Aile -.01 -.12* -.13** -.02 -
.15** 

.42*** .33*** .30*** .27*** .28*** 1  

12. Zaman .05 .07 .02 -.12* .04 .24*** .34*** .38*** .38*** .41*** .40*** 1 

13. Yetenek Algısı .04 -.07 -.08 -.06 -.00 .49*** .54*** .30*** .28*** .22*** .40*** .33*** 

*p  < .05, **p < .01, ***p< .001 
 

İkinci adımda yapılan karşılaştırmalı analizlerde ise bazı 
gruplar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Her bir kişilik 
özelliği ile ilgili bulgular aşağıda sıralanmıştır.  

Dışadönük ve içedönüklük bireylerin fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları ile ilgili algılarının birbirinden anlamlı olarak 
farklılaşmadığı bulunmuştur,  p  > .05. Dışadönük ve içedönük 
bireylerin her bir fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına 
yönelik değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve 
bağımsız gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık 
değerleri  Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2. İçedönük ve Dışadönük Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı İçedönüklük 101 1.81 1.05 -.55 
Dışadönüklü
k 

101 1.89 .93  

İrade İçedönüklük 101 2.39 1.24 .81 
Dışadönüklü 101 2.52 1.16  

hem de ailenin tutumlarına yönelik algının negatif olarak ilişkili 
olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Dışadönüklük 1            

2. Uyumluluk .05 1           

3. Sorumluluk .01 .61*** 1          

4. D. Dengelilik .44*** -.15** -.11* 1         

5. Deneyime Açıklık .19*** .63** .53** -.05 1        

6. Fiziksel Algı .01 -.14** -.11* -.02 -.11* 1       

7. İrade -.01 -.02 -.09 -.06 -.04 .55*** 1      

8. Tesis .03 .06 .03 .00 .00 .32*** .39*** 1     

9. Gelir .03 .07 .04 -.06 .03 .25*** .30*** .55*** 1    

10. Sosyal Çevre  .03 .07 .02 -.04 .01 .16*** .37*** .53*** .48*** 1   

11. Aile -.01 -.12* -.13** -.02 -
.15** 

.42*** .33*** .30*** .27*** .28*** 1  

12. Zaman .05 .07 .02 -.12* .04 .24*** .34*** .38*** .38*** .41*** .40*** 1 

13. Yetenek Algısı .04 -.07 -.08 -.06 -.00 .49*** .54*** .30*** .28*** .22*** .40*** .33*** 

*p  < .05, **p < .01, ***p< .001 
 

İkinci adımda yapılan karşılaştırmalı analizlerde ise bazı 
gruplar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Her bir kişilik 
özelliği ile ilgili bulgular aşağıda sıralanmıştır.  

Dışadönük ve içedönüklük bireylerin fiziksel aktivite 
kısıtlayıcıları ile ilgili algılarının birbirinden anlamlı olarak 
farklılaşmadığı bulunmuştur,  p  > .05. Dışadönük ve içedönük 
bireylerin her bir fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına 
yönelik değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve 
bağımsız gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık 
değerleri  Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2. İçedönük ve Dışadönük Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı İçedönüklük 101 1.81 1.05 -.55 
Dışadönüklü
k 

101 1.89 .93  

İrade İçedönüklük 101 2.39 1.24 .81 
Dışadönüklü 101 2.52 1.16  
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k 
Tesis İçedönüklük 101 2.98 1.09 -.99 

Dışadönüklü
k 

101 3.14 1.15  

Gelir İçedönüklük 101 3.29 1.35 -.50 
Dışadönüklü
k 

101 3.39 1.36  

Sosyal Çevre İçedönüklük 101 3.43 1.43 -.38 
Dışadönüklü
k 

101 3.51 1.28  

Aile İçedönüklük 101 2.29 1.39 .25 
Dışadönüklü
k 

101 2.24 1.28  

Zaman İçedönüklük 101 2.98 1.46 -1.07 
Dışadönüklü
k 

101 3.19 1.28  

Yetenek Algısı İçedönüklük 101 2.27 1.12 -1.56 
Dışadönüklü
k 

101 2.52 1.20  

 
Uyumlu ve uyumsuz bireylerin fiziksel aktivite kısıtlayıcıları 

olan fiziksel algılarının ve aile ilgili değerlendirmelerinin birbirinden 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur, sırasıyla;  t(200) = 2.71,  p < 
.01 ve t (200) = 2.19,  p  < .05. Uyumlu ve uyumsuz bireylerin her bir 
fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik 
değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız 
gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 
3’te sunulmuştur. Tablo 3’ten de izlenebileceği gibi uyumsuz 
bireylerin fiziksel durumları ile ilgili algı ve değerlendirmeleri ve 
birinci dereceden yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz 
tutumları, fiziksel bir aktiviteye katılmamalarında, daha önemli 
etkenler olarak değerlendirilmektedir. 
 
Tablo 3. Uyumlu ve Uyumsuz Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Uyumsuzluk 101 2.13 1.15 2.71** 
Uyumluluk 101 1.74 .88  

İrade Uyumsuzluk 101 2.59 1.20 .58 
Uyumluluk 101 2.49 1.18  

Tesis Uyumsuzluk 101 2.97 1.05 -1.01 
Uyumluluk 101 3.13 1.13  

Gelir Uyumsuzluk 101 3.14 1.37 -1.46 
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k 
Tesis İçedönüklük 101 2.98 1.09 -.99 

Dışadönüklü
k 

101 3.14 1.15  

Gelir İçedönüklük 101 3.29 1.35 -.50 
Dışadönüklü
k 

101 3.39 1.36  

Sosyal Çevre İçedönüklük 101 3.43 1.43 -.38 
Dışadönüklü
k 

101 3.51 1.28  

Aile İçedönüklük 101 2.29 1.39 .25 
Dışadönüklü
k 

101 2.24 1.28  

Zaman İçedönüklük 101 2.98 1.46 -1.07 
Dışadönüklü
k 

101 3.19 1.28  

Yetenek Algısı İçedönüklük 101 2.27 1.12 -1.56 
Dışadönüklü
k 

101 2.52 1.20  

 
Uyumlu ve uyumsuz bireylerin fiziksel aktivite kısıtlayıcıları 

olan fiziksel algılarının ve aile ilgili değerlendirmelerinin birbirinden 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur, sırasıyla;  t(200) = 2.71,  p < 
.01 ve t (200) = 2.19,  p  < .05. Uyumlu ve uyumsuz bireylerin her bir 
fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik 
değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız 
gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 
3’te sunulmuştur. Tablo 3’ten de izlenebileceği gibi uyumsuz 
bireylerin fiziksel durumları ile ilgili algı ve değerlendirmeleri ve 
birinci dereceden yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz 
tutumları, fiziksel bir aktiviteye katılmamalarında, daha önemli 
etkenler olarak değerlendirilmektedir. 
 
Tablo 3. Uyumlu ve Uyumsuz Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Uyumsuzluk 101 2.13 1.15 2.71** 
Uyumluluk 101 1.74 .88  

İrade Uyumsuzluk 101 2.59 1.20 .58 
Uyumluluk 101 2.49 1.18  

Tesis Uyumsuzluk 101 2.97 1.05 -1.01 
Uyumluluk 101 3.13 1.13  

Gelir Uyumsuzluk 101 3.14 1.37 -1.46 

*p  < .05, **p < .01 
 

Sorumlu ve sorumsuz bireylerin fiziksel aktivite kısıtlayıcıları 
olan fiziksel algılarının ve aile ilgili değerlendirmelerinin birbirinden 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur, sırasıyla;  t(200) = 2.03,  p < 
.05 ve t (200) = 2.69,  p < .01. Sorumlu ve sorumsuz bireylerin her bir 
fiziksel aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik 
değerlendirmelerinin ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız 
gruplar arasındaki farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 
4’te sunulmuştur. Tablo 4’ten de izlenebileceği gibi sorumsuz 
bireylerin fiziksel durumları ile ilgili algı ve değerlendirmeleri ve 
birinci dereceden yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz 
tutumları, fiziksel bir aktiviteye katılmamalarında, sorumlu bireylerle 
kıyaslandığında; daha önemli etkenler olarak değerlendirilmektedir. 
Tablo 4. Sorumlu ve Sorumsuz Bireylerin Fiziksel Aktivite 
Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, Standart Sapma 
Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Sorumsuzluk  101 2.01 1.07 2.03* 
Sorumluluk 101 1.74 .83  

İrade Sorumsuzluk  101 2.51 1.11 1.85 
Sorumluluk 101 2.23 1.10  

Tesis Sorumsuzluk  101 3.00 1.10 -.46 
Sorumluluk 101 3.07 1.15  

Gelir Sorumsuzluk  101 3.23 1.30 -.52 
Sorumluluk 101 3.34 1.49  

Sosyal Çevre Sorumsuzluk  101 3.31 1.36 .16 
Sorumluluk 101 3.34 1.28  

Aile Sorumsuzluk  101 2.40 1.27 2.69** 
Sorumluluk 101 1.96 1.07  

Zaman Sorumsuzluk  101 2.92 1.28 -.19 
Sorumluluk 101 2.96 1.37  

Yetenek Algısı Sorumsuzluk  101 2.41 .97 1.29 
Sorumluluk 101 2.23 1.06  

*p  < .05, **p < .01 

Uyumluluk 101 3.42 1.36  
Sosyal Çevre Uyumsuzluk 101 3.26 1.39 -1.38 

Uyumluluk 101 3.52 1.26  
Aile Uyumsuzluk 101 2.53 1.36 2.19* 

Uyumluluk 101 2.13 1.22  
Zaman Uyumsuzluk 101 2.84 1.26 -1.94 

Uyumluluk 101 3.21 1.46  
Yetenek Algısı Uyumsuzluk 101 2.52 1.09 1.02 

Uyumluluk 101 2.35 1.25  



122 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 
Deneyime açık ve deneyime kapalı bireylerin fiziksel aktivite 

kısıtlayıcılarından biri olan aile ilgili değerlendirmelerinin birbirinden 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur, t(200) = 2.26,  p < .01 
Deneyime açık ve deneyime kapalı bireylerin her bir fiziksel aktivite 
kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik değerlendirmelerinin 
ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız gruplar arasındaki 
farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5’ten de izlenebileceği gibi deneyime kapalı bireylerin birinci 
dereceden yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz tutumları, 
fiziksel bir aktiviteye katılmamalarında, daha önemli etkenler olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Tablo 5. Deneyime Açık ve Deneyime Kapalı Bireylerin Fiziksel 
Aktivite Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, 
Standart Sapma Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi 
Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Deneyime 
Kapalılık 

101 1.97 1.05 1.76 

Deneyime 
Açıklık 

101 1.74 .78  

İrade Deneyime 
Kapalılık 

101 2.44 1.09 -.78 

Deneyime 
Açıklık 

101 2.32 1.13  

Tesis Deneyime 
Kapalılık 

101 3.16 1.09 .53 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.08 1.06  

Gelir Deneyime 
Kapalılık 

101 3.32 1.41 -.56 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.43 1.39  

Sosyal Çevre Deneyime 
Kapalılık 

101 3.40 1.30 -.79 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.54 1.24  

Aile Deneyime 
Kapalılık 

101 2.55 1.39 2.26* 

Deneyime 
Açıklık 

101 2.13 1.20  

Zaman Deneyime 
Kapalılık 

101 2.95 1.24 -1.42 

Deneyime 101 3.21 1.36  
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Deneyime açık ve deneyime kapalı bireylerin fiziksel aktivite 

kısıtlayıcılarından biri olan aile ilgili değerlendirmelerinin birbirinden 
anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur, t(200) = 2.26,  p < .01 
Deneyime açık ve deneyime kapalı bireylerin her bir fiziksel aktivite 
kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik değerlendirmelerinin 
ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız gruplar arasındaki 
farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. 
Tablo 5’ten de izlenebileceği gibi deneyime kapalı bireylerin birinci 
dereceden yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz tutumları, 
fiziksel bir aktiviteye katılmamalarında, daha önemli etkenler olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Tablo 5. Deneyime Açık ve Deneyime Kapalı Bireylerin Fiziksel 
Aktivite Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, 
Standart Sapma Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi 
Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Deneyime 
Kapalılık 

101 1.97 1.05 1.76 

Deneyime 
Açıklık 

101 1.74 .78  

İrade Deneyime 
Kapalılık 

101 2.44 1.09 -.78 

Deneyime 
Açıklık 

101 2.32 1.13  

Tesis Deneyime 
Kapalılık 

101 3.16 1.09 .53 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.08 1.06  

Gelir Deneyime 
Kapalılık 

101 3.32 1.41 -.56 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.43 1.39  

Sosyal Çevre Deneyime 
Kapalılık 

101 3.40 1.30 -.79 

Deneyime 
Açıklık 

101 3.54 1.24  

Aile Deneyime 
Kapalılık 

101 2.55 1.39 2.26* 

Deneyime 
Açıklık 

101 2.13 1.20  

Zaman Deneyime 
Kapalılık 

101 2.95 1.24 -1.42 

Deneyime 101 3.21 1.36  

Açıklık 
Yetenek Algısı Deneyime 

Kapalılık 
101 2.38 .98 -.18 

Deneyime 
Açıklık 

101 2.41 1.28  

**p < .01 
 
Duygusal olarak dengeli ve nevrotik bireylerin fiziksel 

aktivite kısıtlayıcıları ile ilgili algılarının birbirinden anlamlı olarak 
farklılaşmadığı bulunmuştur, p > .05. Bu bireylerin her bir fiziksel 
aktivite kısıtlayıcısı ile ilgili algılarına yönelik değerlendirmelerinin 
ortalamaları, standart sapmaları ve bağımsız gruplar arasındaki 
farklılığa ilişkin t-Testi anlamlılık değerleri Tablo 6’da sunulmuştur. 
 
Tablo 6. Nevrotik ve Duygusal Olarak Dengeli Bireylerin Fiziksel 
Aktivite Kısıtlayıcılarına İlişkin Algılarının Ortalamaları, 
Standart Sapma Değerleri ve Bağımsız Gruplar için T-testi 
Anlamlılık Değerleri 
Fiziksel 
Aktivite 
Kısıtlayıcıları 

Kişilik 
Özellikleri 

N Ort S t 

Fiziksel Algı Nevrotiklik 101 1.98 1.16 .40 
Duygusal 
Dengelilik 

101 1.92 1.02  

İrade Nevrotiklik 101 2.63 1.27 .63 
Duygusal 
Dengelilik 

101 2.52 1.18  

Tesis Nevrotiklik 101 3.07 1.20 -.35 
Duygusal 
Dengelilik 

101 3.13 1.07  

Gelir Nevrotiklik 101 3.44 1.38 .58 
Duygusal 
Dengelilik 

101 3.32 1.36  

Sosyal Çevre Nevrotiklik 101 3.48 1.29 .07 
Duygusal 
Dengelilik 

101 3.47 1.36  

Aile Nevrotiklik 101 2.36 1.34 -.07 
Duygusal 
Dengelilik 

101 2.37 1.32  

Zaman Nevrotiklik 101 3.24 1.36 1.49 
Duygusal 
Dengelilik 

101 2.95 1.34  

Yetenek Algısı Nevrotiklik 101 2.50 1.28 .58 
Duygusal 
Dengelilik 

101 2.40 1.06  
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Tartışma 
Hatırlanacağı gibi, bu çalışmanın amacı serbest zaman fiziksel 

aktivite kısıtlayıcıları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri 
incelemek ve her bir kişilik boyutu için iki ayrı uçta yer alan bireylerin 
fiziksel aktivite kısıtlayıcılarını algılayış biçimleri arasındaki farklıları 
keşfetmekti.  

Araştırmanın birinci amacı doğrultusunda gerçekleştirilen 
korelayon analizi sonuçları; uyumluluk, sorumluluk ve deneyime 
açıklık düzeyleri arttıkça, hem bireylerin fiziksel durumları ile ilgili 
olumsuz algı ve değerlendirmelerinin; hem de birinci derece 
yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz tutumlarına ilişkin 
algılarının azaldığını göstermektedir. Alan yazında bu konu ile ilgili 
yapılmış çok kısıtlı çalışmaya ancak ulaşılabilmiştir. Courneya ve 
Hellsten (1997) tarafından yapılan bir çalışmada, nörotiklik düzeyi 
arttıkça, kişilerin kendilerini daha az enerjik hissettikleri ve 
motivasyonlarının daha düşük olduğu; bunun aksine sorumluluk 
düzeyi arttıkça da enerji düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Aynı 
zamanda içedönüklük düzeyindeki artış da enerjideki düşüşle ilişkili 
çıkmıştır. Zamanın kısıtlılığı ile kişilik özellikleri arasında ise bir ilişki 
elde edilmemiştir. Doğrudan karşılaştırma imkânı olmasa da bu 
çalışmanın bulgularının alan yazın ile örtüştüğünü söylemek mümkün 
görünmektedir. Ancak burada elde edilen değerler karşılıklı ilişkileri 
gösterdiği için bir nedensel çıkarım yapmanın mümkün olmadığı da 
unutulmamalıdır.  

Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan 
karşılaştırmalı analizler özellikle fiziksel aktivite kısıtlayıcıları olan 
fiziksel algılar ve ailevi etkilerde anlamlı farklılaşmalar olduğunu 
göstermektedir. Diğer kısıtlayıcılar olan tesis, gelir, sosyal çevre, 
yetenek algısı, zaman ve irade kişilik boyutlarına göre anlamlı olarak 
farklılaşmamaktadır. Daha önce bu alanda yapılan benzer bir 
çalışmaya ulaşılamadığı için birebir karşılaştırma imkânı olmasa da 
özellikle Courneya ve Hellsten’in (1997) çalışmasının bulguları ile 
paralel sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Uyumlu bireyler ile karşılaştırıldığında, uyumsuz bireylerin 
kendi fiziksel durumlarıyla ve ailevi algılarıyla ilgili 
değerlendirmelerinin daha olumsuz olduğu, bir diğer deyişle serbest 
zaman fiziksel aktivitelerine katılmama gerekçesi olarak fiziksel 
durumlarındaki sıkıntıları ve ailelerinden algıladıkları olumsuz 
tutumları gösterme eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Uyumlu bireylerin nazik, işbirlikçi, samimi anlayışlı olma gibi 
özelliklere sahip olduğu, uyumsuz bireylerin ise kaba, bencil, 
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Tartışma 
Hatırlanacağı gibi, bu çalışmanın amacı serbest zaman fiziksel 

aktivite kısıtlayıcıları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri 
incelemek ve her bir kişilik boyutu için iki ayrı uçta yer alan bireylerin 
fiziksel aktivite kısıtlayıcılarını algılayış biçimleri arasındaki farklıları 
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korelayon analizi sonuçları; uyumluluk, sorumluluk ve deneyime 
açıklık düzeyleri arttıkça, hem bireylerin fiziksel durumları ile ilgili 
olumsuz algı ve değerlendirmelerinin; hem de birinci derece 
yakınlarının fiziksel aktiviteye yönelik olumsuz tutumlarına ilişkin 
algılarının azaldığını göstermektedir. Alan yazında bu konu ile ilgili 
yapılmış çok kısıtlı çalışmaya ancak ulaşılabilmiştir. Courneya ve 
Hellsten (1997) tarafından yapılan bir çalışmada, nörotiklik düzeyi 
arttıkça, kişilerin kendilerini daha az enerjik hissettikleri ve 
motivasyonlarının daha düşük olduğu; bunun aksine sorumluluk 
düzeyi arttıkça da enerji düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Aynı 
zamanda içedönüklük düzeyindeki artış da enerjideki düşüşle ilişkili 
çıkmıştır. Zamanın kısıtlılığı ile kişilik özellikleri arasında ise bir ilişki 
elde edilmemiştir. Doğrudan karşılaştırma imkânı olmasa da bu 
çalışmanın bulgularının alan yazın ile örtüştüğünü söylemek mümkün 
görünmektedir. Ancak burada elde edilen değerler karşılıklı ilişkileri 
gösterdiği için bir nedensel çıkarım yapmanın mümkün olmadığı da 
unutulmamalıdır.  

Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan 
karşılaştırmalı analizler özellikle fiziksel aktivite kısıtlayıcıları olan 
fiziksel algılar ve ailevi etkilerde anlamlı farklılaşmalar olduğunu 
göstermektedir. Diğer kısıtlayıcılar olan tesis, gelir, sosyal çevre, 
yetenek algısı, zaman ve irade kişilik boyutlarına göre anlamlı olarak 
farklılaşmamaktadır. Daha önce bu alanda yapılan benzer bir 
çalışmaya ulaşılamadığı için birebir karşılaştırma imkânı olmasa da 
özellikle Courneya ve Hellsten’in (1997) çalışmasının bulguları ile 
paralel sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Uyumlu bireyler ile karşılaştırıldığında, uyumsuz bireylerin 
kendi fiziksel durumlarıyla ve ailevi algılarıyla ilgili 
değerlendirmelerinin daha olumsuz olduğu, bir diğer deyişle serbest 
zaman fiziksel aktivitelerine katılmama gerekçesi olarak fiziksel 
durumlarındaki sıkıntıları ve ailelerinden algıladıkları olumsuz 
tutumları gösterme eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Uyumlu bireylerin nazik, işbirlikçi, samimi anlayışlı olma gibi 
özelliklere sahip olduğu, uyumsuz bireylerin ise kaba, bencil, 

rekabetçi, kavgacı olduğu bilinmektedir (Berry ve Hansen, 2000; 
Jensen-Campbell ve Graziano, 2001). Buradan hareketle, uyumsuz 
bireylerin aile fertlerinin tutumlarını daha olumsuz olarak 
algılamalarının temelinde kavgacı olma gibi özelliklerinin yattığı 
düşünülebilir. Ayrıca daha huysuz bir kişilik yapısına sahip olmaları 
da kendileri ile ilgili fiziksel özellikleri, daha olumsuz algılama 
eğiliminde olmalarını açıklayabilir. Nitekim bireyin diğer insanlarla 
uyumsuz olması ve anlaşamaması, kendi iç çatışmalarının da 
olabileceğine işaret edebilir.  

Araştırma bulguları sorumsuz kişilik özelliğine sahip 
bireylerin, fiziksel özelliklerine ilişkin olumsuz algılarının daha fazla 
olduğunu ve aile bireylerinin fiziksel aktiviteye katılmamaları 
konusundaki olumsuz tutumlarını gerekçe olarak sunma eğiliminin de 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sorumlu bireyler düzenli, 
kararlı, bir plan doğrultusunda hareket eden ve öz disiplini yüksek 
kişilerdir. Buna karşın, sorumsuz bireyler ise tembel, düzensiz, iradesi 
zayıf kişilerdir (Arthur ve Graziano, 1996). Bu sebeple kendi 
sorumluluklarını bile aile fertlerine yıkma ya da bir işi yapmamak için 
dışsal özelliklere atıfta bulunma eğilimlerinin tembel, düzensiz, 
iradesi zayıf olan bu kişilerde daha yüksek çıkması beklendik bir 
bulgudur.  

Deneyime açık bireylerin ailelerinin olumsuz tutumlarını 
fiziksel bir aktiviteye başlamamaya ve/ veya bu aktiviteyi 
sürdürmemeye gerekçe olarak gösterme eğilimleri daha düşük 
bulunmuştur. Deneyime açık bireyler; hayal gücü geniş, yaratıcı, 
sorgulayıcı, gelenek dışı ve bağımsız düşüncelere sahip bireylerken, 
deneyime kapalı olanlar ise gelenekçi, yeniliklere kapalı, hayal gücü 
düşük kişilerdir (Feist, 1998). Bunun bir sonucu olarak, deneyime 
kapalı bireyler özellikle, gelenekçi olmaları ve yeni şeyler 
deneyimlemektense bilineni tercih etme eğiliminde olmaları sebebiyle 
ailelerinin bu konudaki görüşlerini sorgusuz bir biçimde onaylamayı 
tercih edebilmektedirler. 

Sonuç olarak, serbest zaman fiziksel aktivitelerine katılamama 
ve / veya sürdürmemeyi etkileyen psikolojik faktörlerden birisinin de 
kişilik özellikleri olduğu görülmüştür. Söz konusu psikolojik 
faktörlerin etkisini araştırmak, geliştirilecek programların 
sürdürülebilirliği ve etkililiğinde önemli bir yer tutacaktır. Bu sebeple 
bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda depresyon, yalnızlık, 
motivasyon, kaygı düzeyi, yaşam doyumu gibi psikolojik faktörlerin 
etkililiğinin çalışılması önerilmektedir.  
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