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Açık alan Rekreasyon Etkinliği Olarak Piknik Yapan Bireylerin Çevre Tutum ve
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Açık alan rekreasyonel etkinliklerine katılım gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu
artış göz önüne alındığında, katılımcıların çevreye yönelik tutum ve davranışlarının
değerlendirilmesi, çevre ve doğal kaynak yönetimi için etkili stratejiler
geliştirilebilmesi için önemlidir. Araştırmanın amacı, açık alan rekreasyon etkinliği
olarak piknik yapan bireylerin çevre tutum ve davranışlarının incelenmesidir. Bu
amaç doğrultusunda kolayda ve amaca yönelik örneklem yöntemiyle seçilmiş 232
erkek ve (XYaş:34.65±12.95) 144 (XYaş:34.22±12.25) kadın olmak üzere toplam 376
piknik yapan bireyler çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma, 2017 yılı bahar
aylarında Antalya ilinde piknik yapmak için sıklıkla kullanılan Düzlerçamı Mesire
alanında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çevresel tutumlarının ve davranışlarının
ölçülmesi için, Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği ile Çevre Davranış Ölçeği
kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi için
araştırmacılar tarafından oluşturulan katılımcı bilgi formu uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda rekreasyonel etkinlik olarak piknik yapan bireylerin
çevresel tutum ve davranış puanlarının orta düzeyde olduğu ve çeşitli (demografik)
özelliklerin çevresel tutum ve davranışı etkilediği bulgulanmıştır. Ayrıca,
rekreasyonel amaçlı piknik etkinliğine katılan bireylerin, çevresel tutum ve
davranışları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu raporlanmıştır.
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Participation in outdoor recreational activities is increasing the last decade.
Considering the increase of outdoor recreation activity, it is important to evaluate
the environmental values, attitudes and behavior of the participants and to develop
effective strategies for environment and natural resource management. The aim of
the study is to determine the environmental attitudes of individuals participating in
the picnic activity as an outdoor recreational activity using the new environmental
paradigm scale. Within this purpose, a total of 376 picnic individuals, including
232 males (XAge: 34.65 ± 12.95) and 144 (XAge: 34.22 ± 12.25) females, selected
by convenience and purposeful sampling method, voluntarily participated in the
study. The study was carried out in Düzlerçamı Recreation area, which is frequently
used for picnics in Antalya province in the spring of 2017. New Environmental
Paradigm Scale and Environmental Behavior Scale were used to measure the
environmental attitudes and behaviors of the participants. In addition, the
participant information form created by the researchers was used to determine the
demographic characteristics of the participants. As a result of the study, it was
reported that the environmental attitude and behavior scores of the individuals who
had a picnic as an outdoor recreational activity were moderate level and that
various demographic features affect the environmental attitude and behavior. In
addition, there was a weak positive relationship between their environmental
attitudes and behaviors.
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