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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin
kişilik özelliklerinin rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeyine etkisini araştırmayı
amaçlayan bu çalışma kapsamında rekreasyon, rekreatif faaliyetler ve kişilik özellikleri
kavramları temel alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sahip
oldukları kişilik özelliklerinin seçmiş oldukları rekreatif faaliyetlere etkisini ele alan
çalışmada farklı tür kişilik özelliklerinin hangi rekreatif faaliyetlere yöneldiği tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencilerine sunulmak üzere ilgili
literatür dikkate alınarak bir anket hazırlanmıştır. Bu anket formu Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilere uygulanmış ve 390
değerlendirilebilir anket formuna ulaşılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS paket
programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada Turizm Fakültesi öğrencilerinin en çok sorumluluk
kişilik özelliği gösterdikleri; en az gösterdikleri kişilik özelliklerinin ise nevrotiklik
(duygusal denge) kişilik özelliği olduğu belirlenmiştir. Nevrotiklik kişilik özelliği dışında
diğer tüm kişilik özellikleri (dışadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk) ile boş zaman
motivasyon düzeyleri boyutları (Entelektüel, sosyal, yeterlik-ustalık, itici-çekici) arasında
pozitif, anlamlı ve zayıf ilişkiler bulunmuştur. Turizm Fakültesi öğrencilerinin boş zaman
motivasyon düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir.
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In this study, which aims to investigate the effect of personality traits of students studying at
Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism on the level of participation in recreation
activities, the concepts of traits are examined. In addition the study focused on the effect of
students’ personality traits on the recreational activities the different types of personality traits
were directed towards. For this purpose, a questionnaire has been prepared to university students.
This questionnaire was applied to students studying at the Faculty of Tourism of Afyon Kocatepe
University and 390 evaluable questionnaires were reached. The data obtained from the
questionnaires were reached. The data obtained from the questionnaires were analyzed with the
SPSS package program. In the study, the students of the Faculty of Tourism showed the most
responsibility traits they shoewd the least were neuroticism (emotional balance) personality traits.
Apart from neurotic personality traits, positive, significant and weak relationships were found
between all other personality traits (extraversion, openness, subsistence and responsibility) and
leisure motivation levels (intellectual social, competence mastery, repulsive- attractive). It was
determined that the leisure motivation levels of the students of the Faculty of Tourism were above
the middle level.

