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Öz: Amaç: Yapılan araştırmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin incelenmesi amaçlan-

maktadır. Belirtilen amacın yanında öğrencilerin pandemi sürecinde evde 

yaşam tatmin düzeyler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, ikamet edilen 

yerleşim yeri, öğrenim görülen bölüm, sınıf, anne-baba eğitim durumu ve 

anne-baba birliktelik durumu ve birlikte yaşanılan kişi sayısı değişkenleri 

açısından anlamlı farklılığın mevcut olup olmadığının belirlenmesi de 

amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma desenleri içeri-

sinde yer alan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-

2022 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakül-

tesi’nde öğrenim gören öğrenciler (n=1152) oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi ise evrenden seçkisiz olarak belirlenen ve gönüllü katılım gös-

teren 534 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

öğrencilerin kişisel bilgilerini tespit etmek için 13 sorudan oluşan “Kişisel 

Bilgi Formu” kullanılırken, öğrencilerin pandemi sürecinde evde yaşam 

tatmin düzeylerini tespit etmek için “Küresel Salgın (Covid-19) Sürecinde 

Evde Yaşam Tatmini” ölçeği kullanılmıştır. Belirtilen veri toplama araçları 

ile toplanan araştırma verileri, normal dağılım göstermesinden dolayı ile 

betimsel istatistiki yöntemlerle birlikte Bağımsız Örneklemler t-Testi ve 

Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi sürecinde evde yaşam tat-

min düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edi-

len bu sonuç, öğrencilerin pandemi sürecinde evde olmaktan dolayı mutlu 

oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmada spor bilimleri fa-

kültesi öğrencilerinin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

cinsiyet, medeni durum, yaş ve ikamet edilen yerleşim yeri değişkenlerine 

göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Pandemi, Evde Yaşam, Evde Yaşam Tatmini 

Abstract: Aim: In this study, it is aimed to examine the life satisfaction 

levels of the students of the faculty of sports sciences during the pandemic 

process. In addition to the stated purpose, there is a significant difference 

in terms of gender, age, marital status, place of residence, department of 

education, class, parent education status and parental coexistence and num-

ber of people living together among students' levels of satisfaction with life 

at home during the pandemic process. It is also aimed to determine whether 

In the research, the scanning model, which is included in the quantitative 

research designs, was used as a method. The universe of the research The 

universe of the research consists of students studying at the Faculty of 

Sports Sciences of Fırat University in the 2021-2022 academic year. The 

sample of the study consists of 534 students who were randomly selected 

from the population and participated voluntarily. While the "Personal In-

formation Form" consisting of 13 questions was used to determine the per-

sonal information of the students as a data collection tool in the research, 

the "Life Satisfaction at Home During the Global Epidemic (Covid-19) 

Process" scale was used to determine the level of life satisfaction of the 

students at home during the pandemic process. The research data collected 

with the specified data collection tools were analyzed by using Indepen-

dent Samples t-Test and One-Way Analysis of Variance, together with 

descriptive statistical methods, due to their normal distribution. In the 

study, it was determined that the students of the faculty of sports sciences 

were above the average at home life satisfaction during the pandemic pro-

cess. This result was evaluated as the students were happy to be at home 

during the pandemic process. In addition, in the study, it was determined 

that the level of satisfaction with life at home of the students of the faculty 

of sports sciences during the pandemic period differed significantly accor-

ding to the variables of gender, marital status, age and place of residence. 

Keywords: Student, Pandemic, Home Life, Home Life Satisfaction 
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GİRİŞ 

Koronavirüsler, soğuk algınlığından daha 

çeşitli hastalıklara neden olan ve çeşitli 

semptomlarla kendini gösteren geniş bir 

virüs ailesidir (Koç ve Bayar, 2020). Ateş 

ve öksürük Covid-19’un yaygın semptom-

larıdır. Bununla bağlantılı diğer semptom-

ları ise nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağ-

rısı şeklinde devam etmektedir (Alawna, 

Amro ve Mohamed, 2020). 2012 yılında 

benzer semptomlarla görülen Çin ve Orta 

doğu ülkelerinde ortaya çıkan SARS (Şid-

detli Akut Solunum Yolu) ve MERS (Orta 

Doğu Solunum Sendromu) virüslerini 

Yeni Tip Koronavirüsten ayıran özelliği 

hızlı bir yayılım göstermesi ve kontrol 

edilmesindeki zorluklar oluşturmaktadır 

(Koç ve Bayar, 2020). 

Başta Çin, Tayland, Japonya ve Kore 

Cumhuriyeti olmak üzere yüzlerce ülke, 

hızlı bir şekilde yayılan ve kısa sürede mil-

yonlarca insanın ölümüne neden olan Co-

vid-19’u (Yalçın, Koçak ve Kaçar, 2020), 

kontrol altına almak için küresel bir müca-

dele vermiş ve çeşitli politikalar uygula-

mıştır. Uygulanan politikalar semptomatik 

vakalar üzerinde virüsün artışında etkili 

olsa da laboratuvar sonuçları pozitif olup 

hiçbir belirti göstermeyen asemtomatik 

vakaların varlığı yayılımın kontrol altına 

alınmasını zorlaştırmıştır (Koç ve Bayar, 

2020). Enfeksiyonların bu hızlı artışını 

kısa ve orta vadede sınırlayan düzenli el 

yıkama, maske ve sosyal mesafe gibi bir 

dizi önleyici politikalardan olan sokağa 

çıkma yasağı asemptomatik vakaların var-

lığında uygulamayı zorunlu kılmıştır 

(Alkhatib, 2020). Sokağa çıkma yasağıyla 

normallikten uzak bir yaşam ve alışılma-

yan biçim ise bireyleri bir anda ev orta-

mında çalışmak ve her türlü açık hava ve 

kapalı ortam aktivitelerinden kaçınmak 

gibi toplumun günlük rutinlerini derinden 

sarsan bir değişime yol açmıştır (Calley, 

Bushnik ve Langlois, 2020). Bu değişim-

den kaynaklı olası risk faktörlerinin fizyo-

lojik, psikofizyolojik ve psikolojik hassa-

siyetle bağlantılı olduğu tespit edilmiş 

hatta Covid-19’a enfekte olma riskine 

karşı hedeflenen bağışıklığın azalmasının 

temel nedeni olduğu düşünülmüştür (Ba-

ker vd., 2021). Bu nedenle sosyal izolas-

yonla beliren yalnızlık, tüm nedenlere 

bağlı ölüm ve ruh sağlığındaki düşüş gibi 

olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir 

(Koyama vd., 2021).  Ayrıca olumsuz ruh 

hali yaşam faktörlerinin daha düşük mem-

nuniyet ile sonuçlanan aracısı olarak görü-

lür (Clair vd., 2021). Yapılan çalışmalar, 

akut faz sırasında ve sonrasında yeni ve 

tehlikeli bir patojen olan Covid-19’un en-

fekte hastalar üzerinde büyük psikolojik 

etkisi olduğunu belgelemiştir. Aynı za-

manda depresyon, anksiyete ve travma 

sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi kro-

nik psikolojik sonuçları olduğunu göster-

miştir (Ju vd., 2021). Bu da Covid-19’un 

bireyler üzerindeki psikolojik etkisinin 

başka bir küresel sağlık sorunu olduğunu 

doğrulamaktadır (Hossain, Tasnim ve Sul-

tana, 2020). 
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Sağlıklı olma ve sürdürebilmenin sayısız 

yolu vardır ve sağlıklı olmak bireyin en ni-

hai hedefidir (Garcia ve Custodio, 2021). 

Toplumun geri kalanından soyutlanma al-

gısından daha ciddi problemlere neden 

olan bu sürecin en az pay hasar ile daha 

sağlıklı geçirilebilinmesi bir takıma birey-

lerin ev ortamındaki iletişim ve duygusal 

atmosferine bağlıdır. Ev yaşamı içinde bi-

reyin aldığı doyum zihinsel sağlıkla ilişki-

lidir (Altıparmak, Yılmaz ve Derya, 

2021). Evde geçirilen sürecin daha doy-

gun bir yaşam potansiyelinde sürdürül-

mesi için kişinin fiziksel ve zihinsel sağ-

lığı tatmin etmek adına uyguladığı bazı 

önemli yaklaşımlar vardır (Sahu ve Naqvi 

2020). Olumlu ve olumsuz başa çıkma 

yaklaşımlarıyla ilgili davranışsal faktörleri 

anlamak ve düzeylerine ilişkin bilgi edin-

mek, birey üzerine sağlık rehberliği sağla-

mada esastır (Clair vd., 2021).  

AMAÇ 

Yapılan araştırmada spor bilimleri fakül-

tesi öğrencilerinin pandemi sürecinde 

evde yaşam tatmin düzeylerinin incelen-

mesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultu-

sunda araştırmada aşağıdaki alt problem-

lere yanıt aranmıştır: 

1. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin-

leri hangi düzeydedir? 

2. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri yaş değişkenine göre anlamlı  

göstermekte midirfarklılık ? 

4. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri medeni durum değişkenine 

göre anlamlı farklılık göstermekte mi-

dir? 

5. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri ikamet edilen yerleşim yeri 

değişkenine göre anlamlı farklılık  

göstermekte midir? 

6. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri öğrenim görülen bölüm 

değişkenine göre anlamlı farklılık  

göstermekte midir? 

7. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri öğrenim görülen sınıf değiş-

kenine göre anlamlı farklılık göster-

mekte midir? 

8. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeyleri anne eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı farklılık  

göstermekte midir? 

9. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 
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düzeyleri baba eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı farklılık  

göstermekte midir? 

10. Spor bilimleri fakültesi öğrencile-

rinin pandemi sürecinde evde yaşam 

tatmin düzeyleri birlikte yaşanılan kişi 

sayısı değişkenine göre anlamlı  

farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmada yöntem olarak nicel araştırma 

yaklaşımları arasında yer alan tarama mo-

deli tercih edilmiştir. Tarama modeli, geç-

mişte ya da o anda var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2016). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim-

öğretim yılında Fırat Üniversitesi Spor Bi-

limleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğ-

renciler (n=1152) oluşturmaktadır. Araş-

tırmanın örneklemi ise evrenden seçkisiz 

olarak belirlenen ve gönüllü katılım göste-

ren 534 öğrenci oluşturmaktadır. Örnek-

lemde yer alan öğrencilere ait kişisel bil-

giler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin de-

mografik özelliklerine göre dağılımı ince-

lendiğinde cinsiyet bakımından %33’ünün 

kadın (n=176), %67’sinin erkek (n=358) 

olduğu; yaş bakımından %25,3’ünün 20 

yaş ve altı (n=135), %60,3’ünün 21-25 yaş 

aralığında (n=322), %8,4’ünün 26-30 yaş 

aralığında (n=45) ve %6’sının 30 yaş üstü 

(n=32); medeni durum açısından 

%93,4’ünün bekâr (n=499), %6,6’sının 

evli (n=35) olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin de-

mografik özelliklerine göre dağılımı ince-

lendiğinde ikamet edilen yerleşim yeri ba-

kımından %74’ünün il merkezlerinde 

(n=395), %17’sinin ilçe merkezlerinde 

(n=91), %9’unun köylerde yaşadığı 

(n=48); %27,5’inin Spor Yöneticiliği 

(n=147), %18,9’unun Beden Eğitimi Öğ-

retmenliği (n=101) ve %53,6’sının Antre-

nörlük Eğitimi (n=286) bölümünde; 

%13,9’unun lisans birinci sınıfta (n=74), 

%17,2’sinin ikinci (n=92), %31,1’inin 

üçüncü (n=166) ve %37,8’inin dördüncü 

sınıfta (n=202) öğrenim gördüğü anlaşıl-

maktadır. 

Anne eğitim durumu bakımından 

%65,9’unun ilkokul (n=352), %19,9’unun 

ortaokul (n=106), %8,6’sının lise (n=46), 

%5,6’sının üniversite (n=30) mezunu ol-

duğu; baba eğitim durumu bakımından 

%36’sının ilkokul (n=192), %23,4’ünün 

ortaokul (n=125), %26,4’ünün lise 

(n=141), %14,2’sinin üniversite (n=76) 

mezunu olduğu belirlenmiştir. Birlikte ya-

şanılan kişi sayısı bakımından %6’sının 

yalnız yaşadığı (n=32), %6,6’sının iki kişi 

ile yaşadığı (n=35), %26,8’inin üç kişi ile 

birlikte yaşadığı (n=143), %60,7’sinin ise 

dört ve üzeri kişi ilebirlikte yaşadığı anla-

şılmaktadır. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler n % 

Cinsiyet Kadın 176 33,0 

Erkek 358 67,0 

Yaş 20 ve altı 135 25,3 

21-25 322 60,3 

26-30 45 8,4 

30 yaş üstü 32 6,0 

Medeni Durum Bekâr 499 93,4 

Evli 35 6,6 

İkamet  İl 395 74,0 

İlçe 91 17,0 

Köy 48 9,0 

Bölüm Spor Yöneticiliği 147 27,5 

Beden Eğitimi Öğretmenliği 101 18,9 

Antrenörlük Eğitimi 286 53,6 

Sınıf 1.Sınıf 74 13,9 

2.Sınıf 92 17,2 

3.Sınıf 166 31,1 

4.Sınıf 202 37,8 

Anne Eğitim İlkokul 352 65,9 

Ortaokul 106 19,9 

Lise 46 8,6 

Üniversite 30 5,6 

Baba Eğitim İlkokul 192 36,0 

Ortaokul 125 23,4 
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Lise 141 26,4 

Üniversite 76 14,2 

Birlikte Yaşanılan Kişi 

Sayısı 

Yalnız 32 6,0 

İki 35 6,6 

Üç 143 26,8 

Dört ve üzeri 324 60,7 

 Toplam 534 100 

 

Veri Toplama Araçları 

Yapılan çalışmada spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin kişisel bilgilerini tespit et-

mek için 13 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi 

Formu” kullanılırken, öğrencilerin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerini tespit etmek için “Küresel Salgın 

(Covid-19) Sürecinde Evde Yaşam Tat-

mini” ölçeği kullanılmıştır. 

Bilgin ve Diğer (2021) tarafından gelişti-

rilen ölçek, 23 madde ve tek boyuttan 

oluşmaktadır. Beşli likert tipinde olan öl-

çek, 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) – 5 (Ke-

sinlikle Katılıyorum) arasında derecelen-

dirilmiştir. Ölçekten alınan puanların yük-

sek olması pandemi sürecinde evde yaşam 

tatmin düzeyinin yüksek olduğunu şek-

linde değerlendirilmiştir. Ölçeğin Cron-

bach Alfa güvenirlik katsayısı “.82” ol-

duğu belirlenmiştir. Belirlenen Cron-

bach’s Alfa katsayısına bağlı olarak ölçe-

ğin güvenirliğinin yüksek (.80<α<1.00) 

derecede (Kalaycı, 2017) olduğu kabul 

edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada veri toplama araçları ile topla-

nan veriler SPSS 22 paket programına iş-

lenerek analiz edilmiştir. Verilerin anali-

zine başlamadan önce, ilk aşamada veri 

analizinde hangi analiz türünün kullanıla-

cağına karar vermek için verilerin normal 

dağılım şartını yerine getirip getirmedi-

ğine bakılmıştır. Bu kapsamda verilerin 

basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplan-

mıştır (Gürbüz ve Şahin, 2017). Hesapla-

nan değerler ölçeğin maddeleri ve geneli 

açısından Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Verilerin Normalliğine İlişkin Bulgular 

No n Skewness Kurtosis 

1 534 -,612 -,524 

2 534 -,917 ,457 

3 534 -,664 -,325 

4 534 -,101 -,903 

5 534 -1,037 ,082 

6 534 -,531 -,624 

7 534 -,882 ,113 

8 534 -,823 -,032 

9 534 ,348 -,961 

10 534 -,669 -,597 

11 534 -,302 -1,211 

12 534 -1,333 1,115 

13 534 -,206 -1,232 

14 534 -,615 -,731 

15 534 -1,239 ,557 

16 534 -1,050 1,087 

17 534 -,970 ,792 

18 534 -,916 ,085 

19 534 ,101 -1,045 

20 534 -,880 ,753 

21 534 -,707 ,081 

22 534 -,791 ,913 

23 534 -1,131 ,849 

GENEL 534 -,160 -,144 
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Tablo 2’deki skewness ve kurtosis 

değerleri incelendiğinde ±1.5 aralığında 

oduğu görülmektedir. Belirlenen bu 

değerlere göre araştırmada kullanılan 

ölçek verilerinin normal dağılım 

gösterdiği (Tabachnick ve Fidell, 2013) 

kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım 

göstermesinden dolayı veri analiz süre-

cinde parametrik testlerden Bağımsız Ör-

neklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans 

Analizi’nden (ANOVA) yararlanılmıştır. 

Çalışmada ANOVA sonucunda anlamlı 

farklılığın hangi gruplar arasında oldu-

ğunu belirlemek için post-hoc (çoklu) kar-

şılaştırma testlerinden Tukey HSD testi 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatminleri hangi düzeydedir?” olan alt 

problemi için öğrencilerden toplanan veri-

lerin betimsel istatistiki yöntemlerle ana-

lizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 3. Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Evde Yaşam Tatmin Düzeylerine İlişkin 

Bulgular 

 Ort. SS 

1. Korona sürecinde beslenmeme özen gösterdim. 3,47 1,193 

2.Korona sürecinde gün içerisinde bol su tükettim. 3,89 ,993 

3. Korona sürecinde sağlığıma iyi geldiğini düşündüğüm ürünleri (bitki çayları, li-

mon, meyve vb.) sıklıkla tükettim. 

3,65 1,085 

4.Korona sürecinde günlük spor yaptım 3,11 1,176 

5.Korona sürecinde sıklıkla ellerimi yıkadım 4,59 ,574 

6.Korona sürecinde farklı etkinlikler ve oyunlarla zamanımı keyifli hale getirdim.  3,43 1,198 

7.Korona sürecinde çeşitli araçlar (kitap, enstrüman, oyun vb.) ile zamanımı değer-

lendirdim. 

3,67 1,099 

8.Korona sürecinde aile bireylerimle bugüne kadar olduğundan daha fazla sohbet 

etme, belirli konuları (siyasi, kültürel, dini, bilimsel, güncel) konuşma fırsatı elde 

ettim. 

3,68 1,119 
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9.Korona sürecinde ilgim olan herhangi bir sanatla (resim, ebru, kaligrafi, hat, örgü 

vb.) vaktimi değerlendirdim. 

2,65 1,235 

10.Korona sürecinde film saatleri yaptım. 3,59 1,229 

11.Korona sürecinde virüse yakalanma, yakalandıktan sonra acı çekme ve ölme du-

rumundan korktum. 

3,20 1,374 

12.Korona sürecinde virüs sebebiyle sevdiklerimi kaybetmekten korktum. 4,25 ,951 

13.Korona sürecinde virüs sebebiyle işimi kaybetmekten korktum.  3,17 1,367 

14.Korona sürecinde virüsün devam etmesi nedeniyle ileride parasızlık, yoksulluk, 

açlık sebebiyle saldırıların ve soygunların olmasından korktum. 

3,54 1,275 

15.Korona sürecinde dışarı çıkarken gerekli önlemlerimi (maske, sosyal mesafe, hij-

yen vb.) aldım. 

4,65 ,544 

16.Korona sürecinde virüse ilişkin gündemi yakından takip ettim.  4,36 ,718 

17.Korona sürecinde virüs hakkındaki önerileri dikkate alıp, hayatıma uyguladım. 4,43 ,661 

18.Korona sürecinde yakın çevremle önceki dönemlere kıyasla daha sık görüntülü 

iletişim kurdum. 

3,87 1,100 

19.Korona sürecinde uzun zamandır görüşmediğim yakınlarımı aradım.  3,15 1,107 

20.Korona sürecinde sağlığım ile ilgili alanda uzman kişilerin (hekim, sağlık perso-

neli vb.) tavsiyelerine uydum. 

4,23 ,750 

21.Korona sürecinde dini inancıma dair gerekli sorumluluklarımı daha özenli bir 

şekilde yerine getirdim. 

3,75 1,020 

22.Korona sürecinde genel ihtiyaçlarımı karşılamada, tabiata ve çevreye karşı daha 

duyarlı olacağımı düşündüm. 

4,25 ,692 

23.Korona sürecinde sosyal medyayı aktif şekilde kullandım.  4,19 ,913 

GENEL 3,77 ,477 

 

Tablo 3’te araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerine ait 

betimsel istatistiki analiz verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde araştır-

maya katılan öğrencilerin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin or-

talamanın üzerinde olduğu söylenebilir. 
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İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri cinsiyet   değişkenine

göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” 

olan alt problemi doğrultusunda yapılan 

analiz sonucu elde edilen bulgular aşağıda 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS t p 

Küresel Salgın (Co-

vid-19) Sürecinde 

Evde Yaşam Tatmini 

Ölçeği 

Kadın 176 3,84 ,462 

2,437 ,01 Erkek 358 3,73 ,482 

 

Tablo 4’te araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin cin-

siyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin yapılan 

Bağımsız Örneklemler t-Testi verileri yer 

almaktadır. Veriler incelendiğinde cinsi-

yet değişkenine göre araştırmaya katılan 

öğrencilerin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin anlamlı farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir (t= 2,437; p=,01; 

p<,05). Belirlenen anlamlı farklılık, kadın 

öğrencilerin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin erkek öğrencilere 

göre yüksek olmasından dolayı kadın öğ-

renciler lehine (Ortkadın=3,84 > Orterkek= 

3,73) şeklinde değerlendirilmiştir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri yaş  değişkenine

göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” 

olan alt problemi doğrultusunda yapılan 

analiz sonucu elde edilen bulgular aşağıda 

gösterilmiştir.  

  

X
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Tablo 5. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre  

Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p Fark 

Küresel Salgın (Co-

vid-19) Sürecinde 

Evde Yaşam Tatmini 

Ölçeği 

1. 20 ve altı 135 3,72 ,479 

4,143 ,00 

4>1 

4>2 

4>3 

2. 21-25 322 3,77 ,465 

3. 26-30 45 3,75 ,450 

4. 30 yaş üstü 32 4,04 ,557 

Toplam 534 3,77 ,477 

 

Tablo 5’te araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin yaş 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA 

verileri yer almaktadır. Veriler incelendi-

ğinde yaş değişkenine göre öğrencilerin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin dü-

zeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği be-

lirlenmiştir (F= 4,143; p=,00; p<,05). Be-

lirlenen anlamlı farklılığın yapılan Tukey 

HSD testi neticesinde yaşı; 

• 20 ve altında olan öğrenciler ile 30 yaş 

üstü olan öğrenciler, 

• 21-25 arasında olan öğrenciler ile 30 

yaş üstü olan öğrenciler, 

• 26-30 arasında olan öğrenciler ile 30 

yaş üstü olan öğrenciler arasında ol-

duğu belirlenmiştir. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgu-

lar 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri medeni durum 

değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?” olan alt problemi 

doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.  

  

X
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Tablo 6. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine 

Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS t p 

Küresel Salgın (Co-

vid-19) Sürecinde 

Evde Yaşam Tatmini 

Ölçeği 

Bekâr 499 3,76 ,469 

-2,169 ,03 Evli 35 3,94 ,560 

 

Tablo 6’da araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin me-

deni durum değişkenine göre anlamlı fark-

lılık gösterip göstermediğine ilişkin yapı-

lan Bağımsız Örneklemler t-Testi verileri 

yer almaktadır. Veriler incelendiğinde me-

deni durum değişkenine göre araştırmaya 

katılan öğrencilerin pandemi sürecinde 

evde yaşam tatmin düzeylerinin anlamlı 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t= -

2,169; p=,03; p<,05). Belirlenen anlamlı 

farklılık, evli öğrencilerin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

bekâr öğrencilere göre yüksek olmasından 

dolayı evli öğrenciler lehine (Ortevli =3,76 

> Ortbekar= 3,94) şeklinde değerlendiril-

miştir. 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri ikamet edilen yerle-

şim yeri değişkenine göre anlamlı 

midirfarklılık göstermekte ?” olan alt 

problemi doğrultusunda yapılan analiz so-

nucu elde edilen bulgular aşağıda gösteril-

miştir.  

 

Tablo 7. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin İkamet Edilen Yerleşim 

Yeri Değişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p Fark 

Küresel Salgın (Co-

vid-19) Sürecinde 

Evde Yaşam Tatmini 

Ölçeği 

İl 395 3,80 ,475 

4,504 ,01 1>3 
İlçe 91 3,73 ,481 

Köy 48 3,59 ,458 

Toplam 534 3,77 ,477 

 

X

X
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Tablo 7’de araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin ika-

met edilen yerleşim yeri değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yapılan ANOVA verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde ikamet 

edilen yerleşim yeri değişkenine göre öğ-

rencilerin pandemi sürecinde evde yaşam 

tatmin düzeylerinin anlamlı farklılık gös-

terdiği belirlenmiştir (F= 4,504; p=,01; 

p<,05). Belirlenen anlamlı farklılığın ya-

pılan Tukey HSD testi neticesinde ikamet 

edilen yerleşim yeri İl merkezi olan öğren-

ciler ile köy olan öğrenciler arasında ol-

duğu belirlenmiştir. 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri öğrenim görülen bö-

lüm değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?” olan alt problemi 

doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Öğrenim Görülen Bölüm 

Değişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p 

Küresel Salgın (Covid-

19) Sürecinde Evde Ya-

şam Tatmini Ölçeği 

Spor Yöneticiliği 147 3,79 ,490 

,447 ,64 
Beden Eğitimi Öğretmenliği 101 3,73 ,462 

Antrenörlük Eğitimi 286 3,77 ,477 

Toplam 534 3,77 ,477 

Tablo 8’de araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin öğ-

renim görülen bölüm değişkenine göre an-

lamlı farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yapılan ANOVA verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde öğrenim 

görülen bölüm değişkenine göre öğrenci-

lerin pandemi sürecinde evde yaşam tat-

min düzeylerinin anlamlı farklılık göster-

mediği belirlenmiştir (F= ,447; p=,64; 

p>,05). 

Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri öğrenim görülen sı-

nıf göre anlamlı farklılıkdeğişkenine  

göstermekte midir?” olan alt problemi 

X
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doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.  

 

Tablo 9. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Öğrenim Görülen Sınıf De-

ğişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p 

Küresel Salgın (Covid-19) 

Sürecinde Evde Yaşam Tat-

mini Ölçeği 

1. Sınıf 74 3,68 ,501 

1,020 ,38 

2. Sınıf 92 3,77 ,472 

3. Sınıf 166 3,79 ,458 

4. Sınıf 202 3,78 ,486 

Toplam 534 3,77 ,477 

 

Tablo 9’da araştırmaya katılan spor bilim-

leri fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin öğ-

renim görülen sınıf değişkenine göre an-

lamlı farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yapılan ANOVA verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde öğrenim 

görülen sınıf değişkenine göre öğrencile-

rin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeylerinin anlamlı farklılık gösterme-

diği belirlenmiştir (F= 1,020; p=,38; 

p>,05). 

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri anne eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?” olan alt problemi 

doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.  

  

X
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Tablo 10. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Anne Eğitim Durumu De-

ğişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p 

Küresel Salgın (Covid-

19) Sürecinde Evde Ya-

şam Tatmini Ölçeği 

1.İlkokul 352 1,71 ,450 

,741 ,52 

2.Ortaokul 106 1,80 ,552 

3.Lise 46 1,88 ,569 

4.Üniversite 30 2,08 ,618 

Toplam 534 1,87 ,567 

 

Tablo 10’da araştırmaya katılan spor bi-

limleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

anne eğitim durumu değişkenine göre an-

lamlı farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yapılan ANOVA verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde anne eği-

tim durumu değişkenine göre öğrencilerin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin dü-

zeylerinin anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (F= ,741; p=,52; p>,05). 

Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgu-

lar 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri baba eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?” olan alt problemi 

doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 11. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Baba Eğitim Durumu De-

ğişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p 

Küresel Salgın (Covid-

19) Sürecinde Evde Ya-

şam Tatmini Ölçeği 

1.İlkokul 192 3,74 ,462 

,484 ,69 

2.Ortaokul 125 3,77 ,512 

3.Lise 141 3,80 ,435 

4.Üniversite 76 3,79 ,533 

Toplam 534 3,77 ,477 

 

X

X
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Tablo 11’de araştırmaya katılan spor bi-

limleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

baba eğitim durumu değişkenine göre an-

lamlı farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yapılan ANOVA verileri yer al-

maktadır. Veriler incelendiğinde baba eği-

tim durumu değişkenine göre öğrencilerin 

pandemi sürecinde evde yaşam tatmin dü-

zeylerinin anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (F= ,484; p=,69; p>,05). 

Onuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeyleri birlikte yaşanılan 

kişi sayısı değişkenine göre anlamlı fark-

lılık göstermekte midir?” olan alt problemi 

doğrultusunda yapılan analiz sonucu elde 

edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 12. Öğrencilerin Evde Yaşam Tatmini Düzeylerinin Birlikte Yaşanılan Kişi Sa-

yısı Değişkenine Göre Analiz Verileri 

 Gruplar n  SS F p 

Küresel Salgın (Covid-

19) Sürecinde Evde Ya-

şam Tatmini Ölçeği 

1.Yalnız 32 3,79 ,475 

,273 ,84 

2.İki 35 3,83 ,480 

3.Üç 143 3,75 ,493 

4.Dört ve üzeri 324 3,77 ,472 

Toplam 534 3,77 ,477 

 

Tablo 11’de araştırmaya katılan spor bi-

limleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

birlikte yaşanılan kişi sayısı değişkenine 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermedi-

ğine ilişkin yapılan ANOVA verileri yer 

almaktadır. Veriler incelendiğinde birlikte 

yaşanılan kişi sayısı değişkenine göre öğ-

rencilerin pandemi sürecinde evde yaşam 

tatmin düzeylerinin anlamlı farklılık gös-

termediği belirlenmiştir (F= ,273; p=,84; 

p>,05). 

SONUÇ  

Araştırmada Spor Bilimleri Fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin ortalamanın üze-

rinde ( =3.77) olduğu tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu sonuç, öğrencilerin pan-

demi sürecinde evde olmaktan dolayı 

X

X
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mutlu oldukları şeklinde değerlendirilebi-

lir. 

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık  göster-

diği tespit edilmiştir. Tespit edilen anlamlı 

farklılık, kadın öğrencilerin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin er-

kek öğrencilere göre yüksek olmasından 

dolayı kadın öğrenciler lehine olduğu so-

nucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine 

göre belirlenen anlamlı farklılık, spor bi-

limleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

cinsiyet faktörünün etki ettiği şeklinde de-

ğerlendirilebilir. Ayrıca cinsiyet değişke-

nine göre belirlenen anlamlı farklılık, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

birbirine benzemediği şeklinde de değer-

lendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin yaş   değişkenine

göre anlamlı farklılık  gösterdiği tespit 

edilmiştir. Tespit edilen anlamlı farklılığın 

30 yaş üstünde olan öğrenciler ile diğer 

yaş gruplarında olan öğrenciler arasında 

olduğu belirlenmiştir. Yaş değişkenine 

göre belirlenen anlamlı farklılık, spor bi-

limleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

yaş faktörünün etki ettiği şeklinde değer-

lendirilebilir. Ayrıca yaş değişkenine göre 

belirlenen anlamlı farklılık, spor bilimleri 

fakültesi öğrencilerinin pandemi süre-

cinde evde yaşam tatmin düzeylerinin bir-

birine benzemediği şeklinde de değerlen-

dirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin medeni durum 

değişkenine göre anlamlı farklılık   göster-

diği tespit edilmiştir.   Tespit edilen an-

lamlı farklılık, evli öğrencilerin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin 

bekâr öğrencilere göre yüksek olmasından 

dolayı evli öğrenciler lehine olduğu sonu-

cuna ulaşılmıştır. Medeni durum değişke-

nine göre belirlenen anlamlı farklılık, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

medeni durum faktörünün etki ettiği şek-

linde değerlendirilebilir. Ayrıca medeni 

durum değişkenine göre belirlenen an-

lamlı farklılık, spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin birbirine benze-

mediği şeklinde de değerlendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin ikamet edilen 

yerleşim yeri değişkenine göre anlamlı 

farklılık  gösterdiği tespit edilmiştir. Tespit 

edilen anlamlı farklılığın ikamet edilen 

yerleşim yeri il merkezi olan öğrenciler ile 



 

SSTB 

www.sstbdergisi.com 

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences 

July - August - September Number: 44 Summer Semester Year: 2022 

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 

Temmuz - Ağustos - Eylül Sayı: 44 Yaz Dönemi Year: 2022 

ID:568 K:129 

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(TRADEMARK) 

(2015/04315- 2015-GE-18972) 

 

65 

köy olan öğrenciler arasında olduğu belir-

lenmiştir. İkamet edilen yerleşim yeri de-

ğişkenine göre belirlenen anlamlı farklılık, 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerine ikamet edilen yerleşim yeri faktörü-

nün etki ettiği şeklinde değerlendirilebilir. 

Ayrıca ikamet edilen yerleşim yeri değiş-

kenine göre belirlenen anlamlı farklılık, 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerinin birbirine benzemediği şeklinde de 

değerlendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin öğrenim görülen 

bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık    

göstermediği tespit edilmiştir. Öğrenim 

görülen bölüm değişkenine göre anlamlı 

farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

öğrenim görülen bölüm faktörünün etki et-

mediği şeklinde değerlendirilebilir. Ay-

rıca öğrenim görülen bölüm değişkenine 

göre anlamlı farklılığın olmadığına ilişkin 

sonuç, spor bilimleri fakültesi öğrencileri-

nin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeylerinin öğrenim görülen bölüm fark 

etmeksizin birbirine benzediği şeklinde de 

değerlendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin öğrenim görülen 

sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık   

göstermediği tespit edilmiştir. Öğrenim 

görülen sınıf değişkenine göre anlamlı 

farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

öğrenim görülen sınıf faktörünün etki et-

mediği şeklinde değerlendirilebilir. Ay-

rıca öğrenim görülen sınıf değişkenine 

göre anlamlı farklılığın olmadığına ilişkin 

sonuç, spor bilimleri fakültesi öğrencileri-

nin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin 

düzeylerinin öğrenim görülen sınıf fark et-

meksizin birbirine benzediği şeklinde de 

değerlendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin anne eğitim du-

rumu değişkenine göre anlamlı farklılık  

göstermediği tespit edilmiştir. Anne eği-

tim durumu sınıf değişkenine göre anlamlı 

farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

anne eğitim durumu faktörünün etki etme-

diği şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca 

anne eğitim durumu değişkenine göre an-

lamlı farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerinin anne eğitim durumu fark etmeksi-

zin birbirine benzediği şeklinde de değer-

lendirilebilir.   
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Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin baba eğitim du-

rumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Baba eğitim 

durumu sınıf değişkenine göre anlamlı 

farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi 

sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerine 

baba eğitim durumu faktörünün etki etme-

diği şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca 

baba eğitim durumu değişkenine göre an-

lamlı farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerinin baba eğitim durumu fark etmeksi-

zin birbirine benzediği şeklinde de değer-

lendirilebilir.   

Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin birlikte yaşanılan 

kişi sayısı değişkenine göre anlamlı 

farklılık   göstermediği tespit edilmiştir. 

Birlikte yaşanılan kişi sayısı sınıf değişke-

nine göre anlamlı farklılığın olmadığına 

ilişkin sonuç, spor bilimleri fakültesi öğ-

rencilerinin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerine birlikte yaşanılan 

kişi sayısı faktörünün etki etmediği şek-

linde değerlendirilebilir. Ayrıca birlikte 

yaşanılan kişi sayısı değişkenine göre an-

lamlı farklılığın olmadığına ilişkin sonuç, 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pan-

demi sürecinde evde yaşam tatmin düzey-

lerinin birlikte yaşanılan kişi sayısı fark et-

meksizin birbirine benzediği şeklinde de 

değerlendirilebilir.   

Yapılan araştırma ile Spor Bilimleri Fa-

kültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin 

araştırma sürecine dahil edildiği, evde ya-

şam tatminini pandemi süreci temelinde 

incelemiş tek çalışma olması alanyazın 

açısından özgünlük taşımaktadır. Bu öz-

günlük yapılan araştırmanın sonuçlarının 

alanyazındaki başka çalışmalar ile tar-

tışma yapılması için bir sınırlılık oluştur-

duğu gibi ileride yapılacak çalışmalara 

kaynaklık etmesi bakımından önem taşı-

dığı söylenebilir.   

Yapılan araştırmanın ulaşılan sonuçları 

doğrultusunda aşağıda uygulayıcılar ve 

araştırmacılar için çeşitli öneriler sunul-

muştur. 

Bu araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bi-

limleri Fakültesi öğrencileri ile gerçekleş-

tirilmiştir. Benzer çalışmalar farklı fakül-

telerde ve farklı üniversitelerde öğrenim 

gören öğrenciler ile yapılarak örneklem 

farklılığından kaynaklı sonuçlar karşılaştı-

rılabilir. 

Araştırmanın verileri nicel araştırma yön-

temleri ile toplanmıştır. Araştırmada elde 

edilen bulgu ve ulaşılan bazı sonuçları 

daha detaylı incelenmesi amacıyla nitel 

araştırma yöntemlerinin de kullanıldığı 
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karma yöntem temelli çalışmalar yapılabi-

lir. 

Öğrencilerin pandemi sürecinde evde ya-

şam tatmin düzeylerinin incelendiği bu 

araştırmada, demografik değişkenler açı-

sından öğrencilerin pandemi sürecinde 

evde yaşam tatmin düzeyleri karşılaştırıl-

mıştır. İleride yapılacak araştırmalarda 

evde yaşam tatmin düzeyine etki etmesi 

beklenen çeşitli değişkenler işe koşularak 

alanyazın açısından önemli verilere ulaşı-

labilir. 
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EXTENTED ABSTRACT 

Purpose of the Research: YIn this study, it is aimed to examine the life satisfaction levels 

of the students of the faculty of sports sciences during the pandemic process. In addition to 

the stated purpose, there is a significant difference in terms of gender, age, marital status, 

place of residence, department of education, class, parent education status and parental 

coexistence and number of people living together among students' levels of satisfaction with 

life at home during the pandemic process. Method: It is also aimed to determine whether In 

the research, the scanning model, which is included in the quantitative research designs, was 

used as a method. Participants: The universe of the research The universe of the research 

consists of students studying at the Faculty of Sports Sciences of Fırat University in the 

2021-2022 academic year. The sample of the study consists of 534 students who were ran-

domly selected from the population and participated voluntarily. Data Collection Tool: 

While the "Personal Information Form" consisting of 13 questions was used to determine 

the personal information of the students as a data collection tool in the research, the "Life 

Satisfaction at Home During the Global Epidemic (Covid-19) Process" scale was used to 

determine the level of life satisfaction of the students at home during the pandemic process. 

Data Analysis: The research data collected with the specified data collection tools were 

analyzed by using Independent Samples t-Test and One-Way Analysis of Variance, together 

with descriptive statistical methods, due to their normal distribution. Results: When the data 

were examined, it was determined that the satisfaction levels of the students participating in 

the research according to the gender variable during the pandemic period differed signifi-

cantly and this difference was in favor of women. The significant difference determined 

according to the gender variable can be evaluated as the fact that the gender factor affects 

the level of life satisfaction of the students at home studying at the faculty of sports sciences 

during the pandemic process. It was determined that according to the age variable, the level 

of life satisfaction at home of the students participating in the research during the pandemic 

process differed significantly, and this difference was found between students who are 20 

and below and students who are over 30, students who are between 21-25, students who are 

over 30 and students who are between 26-30 and students who are over the age of 30. The 

significant difference determined according to the age variable can be evaluated as the age 

factor has an effect on the level of life satisfaction of students at home studying at the faculty 

of sports sciences during the pandemic process. According to the marital status variable, it 

was determined that the satisfaction levels of the students who participated in the study dur-

ing the pandemic period differed significantly and were in favor of married students. The 
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significant difference determined according to the marital status variable can be evaluated 

as the marital status factor has an effect on the satisfaction levels of the students at home 

studying at the faculty of sports sciences during the pandemic process. It has been ascer-

tained that the level of life satisfaction of the students during the pandemic process differs 

significantly according to the residential area of residence variable, and it has been deter-

mined that this difference is between the students whose residential area is the city center 

and the students who live in the village. The significant difference determined according to 

the residence variable can be evaluated as the residence factor has an effect on the home 

satisfaction levels of the students of the faculty of sports sciences during the pandemic pro-

cess. It was established that there was no significant difference in the level of life satisfaction 

of the students during the pandemic process according to the department, mother's education 

level, father's education level, number of people living together and class variables. Conc-

lusion: In the study, it was determined that the students of the faculty of sports sciences were 

above the average at home life satisfaction during the pandemic process. This result was 

evaluated as the students were happy to be at home during the pandemic process. In addition, 

in the study, it was determined that the level of satisfaction with life at home of the students 

of the faculty of sports sciences during the pandemic period differed significantly according 

to the variables of gender, marital status, age and place of residence. According to these 

results, some suggestions can be made regarding the study. This research was performed 

with the students of Fırat University Faculty of Sports Sciences. Similar studies can be con-

ducted with students from different faculties and universities, and the results due to sample 

differences can be compared. The data of the study were collected by quantitative research 

methods. In order to examine the findings and some of the results obtained in the research 

in more detail, mixed method-based studies, in which qualitative research methods are also 

used, can be conducted. In this study analyzing life satisfaction levels of students at home 

during the pandemic process, life satisfaction levels of students at home during the pandemic 

process were compared in terms of demographic variables. In future studies, important data 

can be obtained in terms of the literature by using various variables that are expected to affect 

the life satisfaction level at home. 

 

 


