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Albert Bandura’nın öz-yeterlilik teorisi, ağırlıklı olarak tıp ve psikoloji alanında
faydalanılan, bunula birlikte rekreasyon alanındaki olguların açıklanmasında da sıkça
başvurulan açıklama gücü yüksek bir teoridir. Çalışmanın amacı, Bandura’nın özyeterlilik teorisinden yararlanan çalışmaların bibliyometrik analizini yaparak, rekreasyon
alanındaki akademik çalışmalarda bu teorinin kullanım ağırlığını ortaya koymak ve
gelecek çalışmalar için yönlendirici katkılar yapmaktır. Araştırmada tarama sürecinde “özyeterlilik”, “Albert Bandura” kelimeleri başlıkta, “rekreasyon ve öz-yeterlilik” ile “turizm
ve öz-yeterlilik” kelimeleri ise anahtar kelimeler olarak taranmıştır. Araştırmanın
örneklemini Scopus veri tabanında bu dört anahtar kelime başlığında, teorinin ortaya
atıldığı 1977 yılından günümüz 2022 yılları arasında “başlık-title” ve “anahtar kelimekeywords” kullanan çalışmalar oluşturmaktadır. Veri analizi sürecinde frekans analizinden
ve Vosviewer istatistik programından faydalanılmıştır. Veriler farklı başlıklarda
sınıflandırılarak tasniflenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre rekreasyon ve
öz-yeterlilik anahtar kelimeleri bağlamında 1994-2022 yılları arasında 114 çalışma
hazırlandığı söylenebilmektedir.
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Albert Bandura's theory of self-efficacy is a theory with high explanatory power, which is
mainly used in the fields of medicine and psychology, but also frequently used to explain
the phenomena in the field of recreation. The aim of the study is to reveal the weight of
use of this theory in academic studies in the field of recreation by making a bibliometric
analysis of studies that benefit from Bandura's self-efficacy theory. In the research
process, the words "self-efficacy" and "Albert Bandura" were scanned in the title, and the
words "recreation and self-efficacy" and "tourism and self-efficacy" were scanned as
keywords. The sample of the research consists of studies using “title” and “keywords”
between 1977-2022 in these four keyword titles in the Scopus database. Frequency
analysis and Vosviewer statistical program were used in the data analysis process. It was
determined that 114 studies were prepared between the years 1994-2022 in the context of
the keywords of recreation and self-efficacy. It can be said that the number of studies in
which the concepts of recreation and self-efficacy are used together is higher than the
field of tourism.
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