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KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERIN EVDE ENERJi TASARRUFU YAPMA
DAVRANıŞ AMAÇLARıNıN PLANLANMIŞ DAVRANıŞ TEORisi

YARDıMıYLA ARAŞTIRILMASI

RESEARCH ON ABOUT ENERGY SAVING OF INTENTION TOWARD
THE BEHAVIOUR AT HOMES FOR MALE AND FEMALE STUDENTS
BY THE APPLICATION OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR

Sinan ERTEN*

ÖZET:: Bu çalışmanın amacı, kız ve erkek öğrencilerin ev-
de enerji tasarrufu yapma davranış amaçlarını PDT (Plan-
lanmış Davranış Teorisi) yardımıyla açıklamaktır. Araştır-
mada, kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufuna kar-
şı olan "Tuıumları", "Kişisel Normları", "Varsayılan Dav-
ranış Kontrolleri" ve "Davranış Amaçları" arasındili fark
incelenmektedir. Araştırma sonucunda söz konusu faktör-
lerin Davranış Amacı üzerine olan etkilerinin kız ve erkek
öğrencilerde ilginç farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Enerji tasarrufu, çevreye yarar-
lı davraruşlar.eşeyler arası farklılıklar, Planlanmış Davramş Teori-

si.

ABSTRACT:: The aim of this study is to explain the in-
tentions of behaviours of female and male students about
saving energy at home. Differences among theİr "attitu-
des", Subjective Norms", Perceived Behavioral Control"
and the Intention of Behaiour" about saving energy at ho-
me are examined in this research. The results of the present
study show that the effects of the abovementioned factors
on the intention of behaviour reveal statistically significant
differences among female and male students.

KEYWORDS: Saving energy. useful behaviours about the
environment, differences between sexes, the theory of planned be-
haviour .

1. GiRiş
Şu an dünyamızda enerji kaynağı olarak kul-

lamlmakta olan kömür, doğal gaz ve petrolüntü-
kenebilir enerji kaynakları olduğu herkes tara-
fından bilinen bir gerçektir. Fakat buna rağmen
enerji kaynaklarının kullanımında daha tutumlu
davramşlar gösterme yerine günden güne enerji
kullammı daha da artmış ve artmaktadır. Buna
bağlı olarak da fosil enerji kaynaklarının artıkla-
rı olan gazların yaşadığımız çevreye olan zararlı
etkileri sürekli artmakta ve yerkürede yaşayan
insanlar ve diğer canlıların varlığını tehdit et-
mektedir. nk olarak 1973/74 yıllarında dünyada
baş gösteren enerji krizine karşı birçok gelişmiş

ülke ve bilim adamı bu sorunabir çözüm bulma-
ya yönelik çalışmalara başlamışlardır. Ele aldık-
lan çözüm yollan içerisinde; yeni enerji kaynak-
ları bulma (yenilenebilir enerji kaynakları) ve ta-
şıt kullamımnın azaltılması gibi birçok önlemin
yamnda en önemli çözüm olarak da enerji tasar-
rufunu görmüşlerdir. Enerji tasarrufunun bir
yandan teknik olarak alınacak önlemlerle, diğer
yandan da toplumsal kuruluşların ve tek tek bi-
reylerin enerji tüketimlerini azaltmalarıyla
mümkün olacağı üzerinde görüş birliğine var-
mışlar, bu konularda çalışmalarını sürdürmüşve
sürdürmektedirler(Erten, 2000b; Wortmann, &
Stahlberg & Frey, 1988; Wotmann, ]994).

1.1 Çalışmanın Amaç]arı
Bu çalışmamn iki temel amacı vardır. Bun-

lardan birincisi, dersler aracıhğı ile şimdi ve ge-
lecekte kız ve erkek öğrencilerde çevreye yarar-
lı davramşların nasıl oluşturulacağı konusunda

bilgilere ulaşmak; bir başka deyişle, kız ve erkek
öğrencilerin evde enerji tasarrufu yapma davra-
nışlarının hangi koşullara bağlı olduğunu sapta-
maktır.

İkinci arnaç, birçok alanda yapı]makta olan
araştırmalarda temel alınan (örneğin; sosya]-psi-
ko]oji, pazarlarna, politika) Ajzen'in P]an]anmış
Davranış Teorisi (PDT)'nin çevre ve biyoloji
eğitiminde de uygu]anabi]irliğini ve yeter]iliğini
test etmektir (Erten 2001a,b,). Shumann & Ham
(1997) çevre eğitiminin öğretimi ile bu teorinin
kullammı arasındaki ilişkiyi örneklerle açık]a-
mış olmalarına karşın bu konuda yapılmış ampi-

rik araştırmalardan söz etmemişlerdir. Kısacası
bu teorinin şimdiye kadar çevre eğitimi ve biyo-
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loji eğitiminde kullamldığına dair literatüre ula-
şılamamıştır.

Bu araştırma sadece Ankara ilinden alınan
bir örneklemdeki Türk öğrencilerin sonuçları ile
sımrlıdır.

1.2. Teorik Temeller
Bu çalışmamn teorik temelini, daha önce de

bahsedildiği gibi, PDT oluşturmaktadır. Bu Te-
ori ilk defa Fishbein & Ajzen (1977) tarafından
ortaya atılmıştır. Bu çalışmada Ajzen (1985,
1991) tarafından yeniden düzenlenmiş olan te-
ori kullamlmıştır.

PDT'ne göre, insanların toplumsal davramş-
ları belirli faktörlerin kontrolü altında olup belir-
li sebeplerden kaynaklamr ve planlanmış bir şe-
kilde ortaya çıkar. Bir insanda bir davramşın or-
taya çıkabilmesi için öncelikle "Davranışa Yö-
nelik Amacın" oluşması gerekir. "Davranışa
YönelikAmacı" etkileyen faktörler, "Davranışa
Yönelik Tutum", "Kişisel Norm"lar ve "Varsa-
yılan Davranış Kontrolü "dür. Bu faktörler de
"Tutumsal İnançlar", "Normatif İnançlar" ve
"Kontrol İnançları "mn etkisi altındadır. Bu
inançlar, ortaya çıkacak davramşın aynı zaman-
da sonuçlarım oluşturur (Erten, 2000 a,b;
2001a). Şekil l' de PDT modelinin bu çalışma-
ya uygulanması gösterilmektedir.
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Şekilde 1'de görüldüğü gibi sadece "Davra-
nışa YönelikAmaç "ın etkisiyle, davramşlar olu-
şur veya değişebilir. Başka bir deyişle, davra-
mş, direkt olarak "Davranışa Yönelik Amaç"ın
kontrolü altındadır. Davramşa direkt olarak etki
edebilen bir başka faktör ise "Varsayılan Dav-
ranış Kontrolü" faktörüdür; fakat bu her zaman
ve her olay için geçerli değildir. "Davranışa Yö-
nelik Amaç" ise, "Davranışa Yönelik Tutum-
lar", "Kişisel Norm "lar ve "Varsayılan Davra-
nış Kontrolleri" tarafından açıklanır. Bu faktör-
ler de inançların etkisi altındadır (Erten, 2000b;
Klee ve diğerleri, 2000).

Bu faktörlerin kısaca anlamlan şu şekildedir:

* "Davranışa YönelikAmaç": Bir kişinin be-
lirli bir davramşı gösterebilmesi için harcadığı
çabaların derecesini gösteren faktördür (Ajzen
1991). "Davranışa Yönelik Amaç" ne kadar
güçlü ise söz konusu davranışın ortaya çıkma
olasılığı da o kadar büyük demektir (Frey &
Stahlberg & Gollwitzer 1993).

* "Davranışa Yönelik Tutum": Davranışı
gösterecek olan kişinin o davranışın gerçekleş-
mesine yönelik pozitif veya negatif değer1cndir-
mesidir.

* "Kişisel Norm": Davranışı yapacak olan
kişi için önemli olan kişilerin (Referans kişiler),
kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın

Şekil 1: Planlanmış Davranış Teorisi Modeli (Ajzen. 1991; Erten, 2000a,b; 2001a,b)
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gerçekleşmesinin ya da terk edilmesinin beklen-
tisi içinde olduklanm ifade eder.

* "Varsayılan Davranış Kontrolü": Davra-
mşı gösterecek kişinin söz konusudavramşı gös-
terebilmesinin ne kadar kolay veya ne kadar zor
olacağı inancıdır. Bu faktör, eğer davramşın
kontrolü, kişinin kendi isteğine bağlı değilse o
zaman davramşı doğrudan açıklayabilir (Şekil
l' de kesik çizgilerle gösterilen ok)

* "Tutumsal inançlar", meydana gelecek
davramşa ilişkin olumlu veya olumsuz tutumla-
rı oluşturur.

* "Normatif inançlar", gözle görülen bir
sosyal baskıyı ifade eder (yapacağım bu işi diğer
insanlar nasıl karşılar, yapacağım davramşı kim
veya kimler nasıl karşılar, gibi). Bu gibi inançlar
"Kişisel Norm" değişkeni ile ifade edilir.

* "Kontrol inançları", varsayılan davramş-
ların kontrolünü,yani zorluklanm ve kolaylıkla-
rım gösterir. Örneğin, çocuğun evde enerji tasar-
rufu yapma konusunda ailesine yaptığı önerile-
rin ebeveynler tarafından dikkate alınma olasılı-
ğımn bulunup bulunmaması gibi inançlar.

"Tutumsal inançlar", "Normatif inançlar"
ve "Kontrol inançları" teorideki modelin ikinci
kısmım oluşturan ve gerçekleşmesi arzulanan
davramşa ait inançların bilişsel düzeyde ele alı-
mp kontrol edilmesi olanağım verir (Bamberg,
1994, 1996).

Genel bir kuralolarak "Davranışa Yönelik
Tutum" ne kadar olumlu ise "Kişisel Norm" ne
kadar kabul edilebilir ise ve "Varsayılan Davra-
nış Kontrolü" ne kadar güçlü olursa -kısaca
davramşlar üzerinde kontrol ne kadar yeterli de-
recede olursa insamn söz konusu davramşı yeri-
ne getirme amacı da o kadar kuvvetli olacaktır.

"Kişisel Norm "ların davramşların belirle-
yeoleri olarak alındığı modellerle karşılaştırıldı-
ğında (Schwartz, 1977) PDT kar-zarar ilişkisi-
nin önemini vurgular. Birey, başlıca faydalan-
mayı en üst düzeye çıkaran faktör olarak kabul
edilmektedir.

Bugüne kadar yapılan ampirik araştırmalar
genellikle araştırmaya katılan bireylerin bildir-
diği davramşlarüzerinedir. Bireylerde gerçekten
gözlenen davramş üzerine yapılan ampirikçalış-

mal ar sımrlıdır. Çünkü araştırmaya katılan bi-
reylerdeki davramşları gözlemek hem çok za-
man, hem çok para hem de büyük insan kayna-
ğım gerekli kılar. Bu da yapılacak araştırmalar
için sımrlılık getirmektedir. Diğer yandan "Dav-
ranış Amacının". "Davranış" üzerine ne kadar
büyük bir etkisinin olduğunun belirlenmiş olma-
sından dolayı davranışın ölçülmesine gerek du-
yulmamıştır. Eğer amacın faktörleri konusunda
bilgi sahibi olunursa bu bilgi pratikte diğer so-
nuçlar için de kullamlabilir. Hem ifade edilen
zorluk açısından hem de araştırılacak alandan
daha detaylı bilgileri toplayabilmek için burada
davranışın ölçü]memesine karar verilmiştir.

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMI
Bu çalışmada, PDT'nin öngördüğü şekilde

geliştirilmiş standart bir anket uygulanmıştır.
Burada "Evde enerji tasarrufu yapma" konu-
sunda modeldeki her boyut için geliştirilen birer
önerme örnek olarak verilmiştir.

"Davranışa YönelikAmaç": "Evde enerji ta-
sarrufu yapmayı amaçlıyorum ".

"Davranışa Yönelik Tutumlar": "Evde ener-
ji tasarrufuyapmam ".

"Kişisel Norm": "Önem verdiğim kişilerin
evde enerji tasarrufu yapmamı beklemeleri.".

"Varsayılan Davranış Kontrolü": "Eğer ev-
de enerji tasarrufu yapacak olursam ".

Önermelerde kullamlan ölçek 7 basamaklı
olup olumludan olumsuza doğru sıralanmıştır.
Örneğin; "oldukça mümkün / mümkün / biraz
mümkün / mümkün olabilir de olmayabilir de /
biraz mümkündeğil / mümkün değil/hiç mün
kün değil gibi.

Ankette kullamlan ölçek ve önemıeler Ajze__
& Fishbein'm (1977) "Bağdaştırma Prensibine"
(Correspondenz prensibine) uygun olarak oluş-
turulmuştur. Burada istenilen davramş türünün
belirtilmesi, davramşın amacı, davramşın içeriği
ve davramş zamanının belirtilmesidir (Erten,
2000b) .

Araştırma, 1998-99 eğitim-öğretim yılında
Ankara'da 970 öğrenciye sunulan anketlerin ce-
vaplandırılmasıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin
%56,9'u kız, % 43,1'i erkektir. Öğrencilerin yaş
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ortalamalan 14,5'dir. Bunlann %58,4'ü 7. ve 8.
sımf, % 41,6'sılise i. sımf öğrencisidir. Araştır-
maya alınan okullar (24 Okul) Ankara'mn çeşit-
li sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına uygun
olarak seçilmiştir. Bu çalışmamn değerlendiril-
mesi ve modele uygunluk testi AMOS (Arbuck-
le, 1997) ve SPSS programlanyla yapılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA:

3.1 Sonuçlar
Şekil2'de de görüleceği gibi kız ve erkek öğ-

renciler arasında belirgin bir fark gözlenmiştir.
Kız öğrencilerde "Kişisel Norm" boyutunun
çevreye karşı yararlı davramş gösterme amacı
üzerine olan istatistiksel etkisi erkek öğrencilere
göre daha yüksektir. Başka bir deyişle bu, kız
öğrencilerin kendileri için önemli olan kişilerin
(Referans kişiler) isteklerini yapmaya veya on-
ların istekleri doğrultusunda davranmaya hazır
olduklanmn ifadesidir. "Varsayılan Davranış
Kontrolü" boyutunda ise bununtam tersi bir so-
nuç görülmektedir; yani kız öğrenciler evde da-
ha fazla enerji tasarrufu yapma fırsatına sahip
olmalarına ra~men erkek ö~renciler evde enerii

Sinan Erten [ J. of
Ed 22

tasarrufu konusundakietkinliklerinin kız öğren-
cilerden daha fazla olacağına inanmaktadırlar.

Kız ve erkek öğrenciler, inançlar kısmındaki
önermelerdende görüleceği gibi enerji tasarrufu
konusundakibilgilere okulJardan sahiptirJer; fa-
kat bu bilgilerin evde enerji tasarrufuyapma dav-
ramş amaçlan üzerine belirgin bir etkisi yoktur.

Şekil 3' de görüldüğü gibi kız ve erkek öğren-
eilerde "Tutumsal inançlar"a ait önermelerden
istatistikselolarak anlamlı olanlar şunlardır:
"Enerji tasarrufu yapacak olursam sık sık olan
elektrik kesilmeleri azalacaktır" , "Enerji tasarru-
fu yapacak olursam enerji darboğazına karşı bir
önlem olacaktır". Bu önermelerin "Davranışa
Yönelik Tutum" üzerine etkisi istatistikselolarak
çok büyük olmamasına rağmen anlamlıdır. Bu
durumMartens & Rost (1998: S. 362) tarafından
şu şekilde açıklanmaktadır: "çevre sorunlarımn
birey tarafındanrisk olarak algılanması ve tehdit
olarak görülmesi çevreye yararlı davramşları
motive etmektedir".

Bögeholz'e göre de (1998: 192) ortaya çıkan
her çevreye yararlı davranış sadece birey tara-
fından algılanan tehditJer sayesinde oluşmaz.
çevreye yararlı davranışlann oluşmasında diğer
birçok faktör de motive edici roloynayabilir.

KÖ: X2=79 df=82
p=O.68 GFI=O.98

EÖ: X2=105 df=99
p=O.31 GFI=O.97

KÖ: R2=.22
EÖ: R2=.26

Kısalbnalarınanlamı:
dt: Serbestlik derecesi,
p: Uygunluk olasılığı,
GR: Uygunluk derecesi

Şekil 2: "Evde EnerjiTasarrufu Yapma" Çekirdek Modelindeki Boyutlar Arasındaki Regresyon Ilişkisi
(*: Signifikanthk p=.05) (KÖ: Kız Öğrencilerin Sonuçları, EÖ: Erkek Öğrencilerin Sonuçlar)
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Enerji krizine karşı bir
önlem alınmış olunur

Şekil 3: "Evde Enerji Tasarrufu Yapma" Modelin "Davranışsallnançlar" Kısmında Yeralan Indikatörleri
(*: Signifikantlık p= .05)

"Varsayılan Davranış Kontrolü" nün "Dav-
ranış Amacı" üzerine olan etkisi erkek öğrenci-
lerde kız öğrencilere göre daha fazladır (bkz. Şe-
kil 2) .

Bu da, kişinin evde enerji tasarrufuyapmada-
ki yetisini göstermektedir. Bu, anketteki şu soru
önermeleri ile daha iyi açıklanabilir: Evde ener-
ji tasarrufu yapma imkanım "çok fazla çok
az veya evde enerji tasarrufu yapmam benim
için "çok kolay çok zor". Bu soru önerme-
lerine kız öğrencilerin verdiği cevaplar erkek
öğrencilere göre daha olumsuzdur. Halbuki Tür-
kiye gibi bir ülkede evde enerji tasarrufuyapma-
yı amaç edinme erkek öğrencilerden çok kız öğ-
rencilerden beklenir. Bu da kız öğrencilerin, ev-
de enerji tasarrufu yapma konusunda kendi ye-
terliliklerine ve etkilerine erkek öğrencilerden
daha az güvendiklerini göstermektedir.

"Enerjiyi tutumlukullanma" davramş amacı,
"Suyu tutumlukullanma" ve "Çöpleri azaltma"
davranış amaçlarıyla kıyaslamnca davranış ama-
cımn açıklanması daha azdır (Erten, 2000 b;
2001b). Bu sonuç Diekmann & Preisendörfer 'in
(1992) high-costJIow-cost-teorisi ile açıklanabi-
lir. Bir çok araştırmada, öğrencilerin enerji ta-
sarrufundabulunmayı zahmetli ve zor buldukla-
rından enerji tasarrufu high cost olarak tanım-
lanmıştır (Erten, 2000b).

Teorinin ikinci kısmındaki normatif inançlar
altında yer alan ve öğrenciler tarafından anlamh
bulunan maddeler (Itemsler) "Biyoloji kitapları-
mn tavsiyeleri" , "Yerel yönetimlerin beklentile-
ri", "Çevreci grupların beklentileri" ve "Medya-
mn tavsiyeleri" şeklindedir. Bu önermeler öğ-
rencilerin enerji tasarrufu yapmalarında kimle-
rin beklentileri olduğunu ve bunun öğrencilere
nerelerde tavsiye edildiğini ortaya koymaktadır.
Bu önermelerin hemen hemen hepsi okul ile il-
gili önermelerdir (bkz. ŞekiJ 4).

Bu bulgulara Bögeholz'un (1998: 191) so-
nuçlarıyla şu şekilde bir açıklık getirilebilir:
"Çevreye yararlı davranışlar, uyarıcı etkilerle,
aileler ve arkadaşlar aracılığıyla, doğadaki gü-
zelliklerden edinilen yaşantılar aracılığıyla, do-
ğadaki bilgilenme yaşantılarıyla, davranış ka-
zandırıcı çevre bilgileriyle ve medya kuruluşla-
rımnbilgilendirmeleriyle kazanılır". Langehcine
& Lehmannn (1986) çevreye yararlı davranış-
ların oluşmasında medyanın etkisinin olmadığı-
nı ortaya koymaktadırlar.

3.2 Sonuçlarm Okullarda Uygulanabilirliği
Varsayılan davranış kontrolünün davranış

amacı üzerine olan etkisinin ortaya koyduğu so-
nuçlardan hareketle kız öğrenciJerin kendi dav-
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Öğretmenlerin
Beklentileri

Yerel Yönetimlerin
Beklentileri

Medyanın
Tavsiyeleri
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Biyoloji Derslerinin
Tavsiyeleri

Çevreci Grupların
Beklentileri

Şekil 4: "Evde EnerjiTasarrufuYapma" Modelindeki "Normatif Inançlar" Kısmında Yeralan In-
dikatöner (*:Signifikanthkp=.05)

ranışlanmn etkilerinin farkına varmaları konu-
sundakendilerine güven verilmelidir; bu konuda
kendi düşüncelerinin de erkek öğrencilerin dü-
şünceleri kadar önemli ve saygı değer olduğu
desteklenmelidir. Ülkemizde ev işlerinin büyük
bir kısmımn kadın ve kızlar tarafından gerçek-
leştirildiği düşünülecek olursa, evdeki enerjinin
tutumlukullanılmasında kadın ve kızlann ne ka-
dar etkili olabileceği oldukça açıktır. Eğer kız
öğrenciler evde enerji tasarrufu konusunda ya-
pacakları etkinliklerine güven duyabilselerdi da-
ha verimli sonuçlar alımrdı,

Normatif inançlardaki önermelerdenhareket-
le öğrencilerin enerji tasarrufu konusundakibil-
gilerinin okuldan kaynaklandığı görülebilmekte-
dir. Başka bir deyişle, öğrenciler enerjiyi tutum-
lu kullanmalan gerektiğini bilgi olarak kazan-
mış olmalanna rağmen, bu bilgilerin onlarda
davranışa dönüşme olasılığı zayıftır. Modele gö-
re bu bilgilerin davranışa doğru taşınması sade-
ce kısmen kişisel normlar üzerinden gerçekleşe-
bilir. Her ne kadar bu sonuçlar başka araştırma-
larla da desteklenmeye gerek duysa da, acil ola-
rak okullarda verilen bilgilerin niçin günlük ha-
yata aktarılamadığı konusunda yeni araştırmala-
ra ihtiyaç vardır.

Okullarda verilen bilgilerin günlük hayattaki

- - -

sorunların çözümünde kullanılamadığı bir çok
araştırmadagösterilmektedir. (Resnick, 1987),

Gdisel'e göre (1997: 33) "ilişki kurularak
öğrenme" (Sitwertes Lemen) olarak nitelenen
bu öğrenme anlayışımn temsilcileri arasında,
"öğrenme durumunun,daha sonra bilginin han-
gi ortamlarda kullamlacağına ilişkin şartlan be-
lirlediği" konusunda bir uzlaşma mevcuttur.
Böylelikle "atıl bilgi" kavramı, öğrenme ve kul-
lanma durumlarının farkıdığından hareketle
açıklanmaktadır (Whitehead 1929): eğer bilgi
yapay birtakım ortamlarda kazanılmış ise, bu
durumdabu bilgiden gerçek ve karmaşık durum-
larda yararlanmakpek mümkün olamaz.
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