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Bu araştırmanın amacı, yerel halkın rekreasyonel etkinliklere katılım engellerinin
belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Giresun İlinde yaşayan 387
kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler kullanılarak dağılım,
frekans, t testi, ANOVA analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, yerel halkın
cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve hane aylık gelir durumuyla; boş zaman engelleri
boyutlarının bir kısmı ile anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, erkek
katılımcıların kadın katılımcılara göre boş zaman etkinliklerinde daha fazla bilgi
eksikliği yaşadığı, çalışan katılımcıların çalışmayanlara oranla daha fazla zaman
eksikliği yaşadığı, 25 ve altındaki yaş grubundaki katılımcılar para alt boyutunu
diğer yaş gruplarına göre daha fazla engel olarak gördüğü ve 56 yaş ve üstü
katılımcılar ise zaman alt boyutunu diğer yaş gruplarına oranla daha az engel
olarak gördüğü, üniversite eğitimi alan katılımcıların ulaşım alt boyutundan diğer
eğitim seviyelerine göre daha az etkilendiği, 2000 ve altında hane aylık geliri olan
katılımcıların para ve sosyal çevre alt boyutunda, 2001-4000 TL hane aylık geliri
olan katılımcıların ise bilgi eksikliği ve ulaşım alt boyutunda diğer gelir gruplarına
göre daha fazla katılım engeli olarak gördüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.
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The aim of this research is to determine the obstacles in participation of the local
people in recreational activities. For the purpose of this study, three hundred and
eighty seven local people in the city of Giresun took part in the survey. The
obtained data of the survey was used to analyze distribution, frequency, t-test and
ANOVA. The results of the analysis show that there are significant differences
between the local people's gender, age, the level of education, household income
and dimensions of leisure time barriers. According to analysis, it was concluded
that male participants had greater lack of information than female participants,
working participants had less time than those who didn't work, the participants
who were within the age group of 25 and below perceived the sub dimension of
money as a bigger barrier in comparison to other age groups, the participants who
were 56 and over perceived the time sub-dimension as a lesser obstacle, the
participants who had university education were less influenced by transportation
sub-dimension than those with other educational levels, the participants whose
monthly household income was 2,000TL or below were influenced by finance and
social environment sub-dimension, the participants who had a monthly household
income of between 2,001-4,000TL considered
lack of information and
transportation sub-dimension as a barrier to participate in comparison to other
income levels.
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