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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü? Yeterl� Açıklama :
2. Makaledek� başlık, alt başlık ve �çer�k uyumu ? Yeterl� Açıklama :
3. Makalen�n d�l ve �fade bakımından uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
5. İng�l�zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
6. Makalede kullanılan yöntem�n uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
7. Sonuçlar ve tartışmanın b�l�msel sunuluşu ve tartışılması ? Yeterl� Açıklama :
8. Öner� ve değerlend�rmeler�n anlamlılığı, geçerl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
9. Makalede ç�zelge, şek�l ve görsell�ğ�n yeterl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
10. Kaynakların kullanımı ve �lg�l� l�teratürün güncell�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
11. Makalen�n özgünlüğü ve �lg�l� olduğu alana katkısı var mı? Yeterl� Açıklama :
Hakem�n makale hakkında kararı Yayınlanab�l�r

  

Notlar

The manuscr�pt �s well des�gned and presented good enough. In my op�n�on �ts acceptable and may g�ve
some good �deas to other researchers. Other f�nd�ngs of the analys�s are g�ven well. Th�s manuscr�pt
contents accurately descr�bes and summar�zes. The �ntroduct�on and l�terature rev�ew g�ve adequate
background to understand the results and the purpose of the study �s clearly stated. Suggest�ons to
Author/s: Desp�te be�ng necessary, g�v�ng more support�ng arguments to the research results and
conclus�on �s expected to make the study more valuable. References are enough and corresponds w�th the
related l�terature. Engl�sh language should be �mproved as an academ�c study.

  
Makale Detayları
ID 167
Makale Adı Açık Alanlarda Spor Yapan B�reyler�n Doğaya Bağlılıklarının İncelenmes�
İng�l�zce Başlık Analys�s of Connectedness to Nature of Ind�v�duals Who Do Phys�cal Act�v�ty at Outdoors
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Yazar

Çev�ren

Özet

Son yıllarda sıklıkla d�le get�r�len ve sürdürüleb�l�r anlayış �ç�n en öneml� dönüm noktası olan Doğaya Bağlılık kavramı, çeş�tl� d�s�pl�nler�n ve
çalışma alanlarının odak noktası hal�ne geld�. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, açık havada f�z�ksel akt�v�te yapan b�reyler�n bağımlılığını
ölçerek doğa ve spor arasındak� �l�şk�ye temel oluşturacak l�teratüre katkı sağlamaktır. Araştırmanın örneklem grubu, Ankara'ya haftanın
bel�rl� günler�nde spor yapmak �ç�n gelen 241 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların doğaya bağlılık düzey�n� bel�rlemek �ç�n Bektaş, Kural
ve Orçan (2017) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Doğaya Bağlılık Ölçeğ�" kullanılmıştır. Ölçeğ�n tamamı �ç�n Cronbach's Alpha katsayısı 88
olarak bulunmuş ve katılımcıların demograf�k b�lg�ler�ne göre doğaya bağımlılıklarını bel�rlemek �ç�n t-test� ve varyans anal�z� yöntemler�
kullanılmıştır. Katılımcılar �ncelend�ğ�nde% 34.9'unun kadın,% 65.1'�n�n erkek olduğu tesp�t ed�ld�. C�ns�yete göre doğaya bağımlılıkları
�ncelend�ğ�nde �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r farklılık bulunmamıştır (t = -, 446 p> .05). Katılımcıların f�z�ksel akt�v�te sıklığı
değerlend�r�ld�ğ�nde, sürekl� f�z�ksel akt�v�te yapmak doğaya bağlılık üzer�nde olumlu b�r etk� yaratmaktadır. Sonuç olarak açık alanlarda
f�z�ksel akt�v�te m�ktarı arttıkça doğaya bağlılık artacaktır.

Anahtar Kel�meler Doğaya bağlılık, Açık Alanlar, Spor

Abstract

The concept of Connectedness to Nature, wh�ch has been frequently ment�oned �n recent years and �s the most �mportant m�lestone for
susta�nable understand�ng, has become the focus of var�ous d�sc�pl�nes and f�elds of study. In th�s context, the a�m of our study �s to
contr�bute to the l�terature that w�ll form a bas�s for the relat�onsh�p between nature and sports by measur�ng the dependence of �nd�v�duals
who do phys�cal act�v�ty �n outdoors. The sample group of the study cons�sts of 241 part�c�pants who come to do sports on certa�n days of
the week �n Ankara. "Connectedness to Nature Scale" adapted to Turk�sh by Bektaş, Kural and Orçan, (2017) was used to determ�ne the
level of comm�tment to nature of the part�c�pants. The Cronbach’s Alpha coeff�c�ent for the whole of the scale was found to be 88, and t-test
and var�ance analys�s methods were used to determ�ne the dependency of the part�c�pants to nature accord�ng to the�r demograph�c
�nformat�on. The part�c�pants were exam�ned, �t was found that 34.9% were women and 65.1% were men. When the�r dependence on
nature accord�ng to gender �s exam�ned, no stat�st�cally s�gn�f�cant d�fference was found (t = -, 446 p> .05). When the frequency of phys�cal
act�v�ty of the part�c�pants �s evaluated, do�ng phys�cal act�v�ty cont�nuously creates a pos�t�ve effect on the connectedness to nature. As a
result, as the amount of phys�cal act�v�ty �ncreases �n open areas, the connectedness to nature w�ll �ncrease.
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