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ÖZ 
 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin zaman 
yönetimi becerilerini, yaşam doyumlarını belirlenmek ama- 
cıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 
Yöntem: Araştırmanın evrenini 260 Hemşirelik Bölümü 
öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında tanıtıcı 
özellikler anket formu, Zaman Yönetimi Ölçeği ve Yaşam 
Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, 
yüzdelik ölçüleri, Kruskal Wallis, Mann-Whitney Testi ve 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi 
için etik izin ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. 

 
Bulgular: Öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanları 
20.48±6.43’tür. Zaman yönetimi alt boyutları ortalama 
puanları; zaman planlaması (48.07±10.09), zaman tutum- 
ları (19.82±3.27), zaman harcattırıcılar (10.78±2.79) ve 
toplam ortalama puan 78.82±1.17’dir. Çekirdek ailede 
yaşayan öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanları 
daha yüksektir. Zaman harcatıcılar ile cinsiyet, sosyal faa- 
liyetlerin varlığı, öğrencilerin sınıf düzeyi ve kaldığı yer 
arasında ilişki bulunmuştur (p≤0.05). Yaşam doyumu orta- 
lama puanları ile zaman harcatıcılar ve toplam zaman 
yönetimi ortalama puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunduğu belirlenmiştir (p≤0.01). 

 
Sonuç: Çalışma sonucunda, hemşirelik bölümü öğrencile- 
rinin yaşam doyumu ve zaman yönetim becerilerinin artı- 
rılmasına yönelik eğitimler planlanması önerilir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, zaman yönetimi, yaşam doyumu 

ABSTRACT 
 
Objective: A descriptive study to determine the time mana- 
gement skills and life satisfaction of the nursing students 
was performed. 
 
Methods: The universe of the study comprised 260 nursing 
students. Data were collected by Introductory Characteristics 
Survey Form, Time Management Scale and Life Satisfaction 
Scale. For statistical analyses of data percentage, Kruskal- 
Wallis, Mann-Whitney U, and correlation analysis were 
used. Approval for the conduction of the study was obtai- 
ned from Ethics Committee and verbal ınformed consent 
from students. 
 
Results: The mean Life Satisfaction Scale score of students 
was 20.48±6.43. The mean scores of subdimensions of the 
total time management were as follows; time planning 
(48.07±10.09), time attitudes (19.82±3.27), time wasters 
(10.78±2.79) and total time management: 78.82±1.17. The 
mean life satisfaction scores of the students living in a a 
nuclear family were significantly higher. A correlation was 
found between time wasters, and gender, social activities, 
class and living place of the students. There was a statisti- 
cally significant correlation between Life Satisfaction Scale 
and Time Wasting and Total Time Management Scal scores. 
 
Conclusion: Based on the results of this study, we recom- 
mend conduction of training programs and courses for 
nursing students to enhace life satisfaction and time mana- 
gement skill. 
 
Key Words: Nursing, time management, life satisfaction 

 
GİRİŞ 

 
Zaman hepimizin hissettiği ama dokunamadığı geri 
dönüşü olmayan yaşantımızdaki önemli, aynı zaman- 

da tanımlanması zor ve soyut bir kavramdır (1,2). Son 
derece değerli ve eşi olmayan zaman kavramı, herke- 
sin eşit olarak sahip olduğu, ancak herkesin aynı 
şekilde kullanamadığı bir kaynaktır (3-5). İnsan yaşa- 
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mının amacı ve verimliliğini doğrudan etkilediği fark 
edilen zamanın, etkili ve üretken kullanılabilmesi 
oldukça önemlidir. Bu durum son yıllarda zaman 
yönetimi kavramının gündeme gelmesine neden 
olmuştur (6,7). 

 
Zamanın iyi yönetimi, bireysel anlamda kariyeri daha 
iyi planlama ve geleceğe hazırlanma, daha fazla 
öğrenme, yeni gelişmeleri takip etme, aile ve diğer 
insanlara daha fazla zaman ayırma, eğlenme, yeni 
fikirler yaratmak için fırsat sağlamaktadır (6,8,9). 
Bununla birlikte, zamanı planlayamama ve etkin ola- 
rak kullanamama, dolaylı olarak, bireysel başarının 
düşmesine, kişisel ve sosyal faaliyetlere yeterince 
zaman ayıramamaya ve bireylerin yaşamdan aldığı 
doyumun azalmasına neden olmaktadır (2,4,10-12). 
Zaman yönetimi, zamanımızın, amaçlarımız, sosyal 
yaşantımız ve zevklerimizin içerdiği etkinlikleri bir 
arada yürütebilecek bir biçimde planlanmasıdır (13). 
Bu doğrultuda yaşamda başarılarından doyum elde 
etmiş kişilerin amaçlarını iyi belirlemiş oldukları ve 
yaşamlarında amaçlarına yönelik planlamalarının 
olduğu belirtilmektedir (10,13,14). Hemşirelik öğrencile- 
ri ile yapılan çalışmalarda, öğrencilerin zaman yöne- 
tim becerilerinin orta düzeyde olduğu ve bu becerinin 
sosyal ve çevresel faktörlerden etkilendiği belirtil- 
miştir (1,7). 

 
Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin zaman 
yönetimi becerilerini, yaşam doyumlarını ve etkileyen 
faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırma- 
nın temel sorunu şu şekilde tespit edilmiştir. 

 
• Öğrencilerin zaman yönetim becerileri ne düzey- 

dedir? 
•    Öğrencilerin yaşam doyumları ne düzeydedir? 
• Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve yaşam 

doyumları sosyodemografik değişkenlere göre 
farklılık göstermekte midir? 

• Öğrencilerin yaşam doyumları ile zaman yönetim 
becerileri arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

 
Bu araştırma sonuçlarının, hemşirelik öğrencilerinin 
zaman yönetimi becerilerine ve yaşam doyumlarına 
etkisi olan bireysel, eğitimsel ve çevresel faktörlerin 
belirlenmesinde ve yaşam doyumlarını artırıcı giri- 
şimlerin planlanmasında katkı sağlayacağı düşünül- 
mektedir. 

YÖNTEM 
 
Evren ve Örneklem: Araştırma evrenini, bir üniver- 
sitenin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 
hemşirelik bölümü öğrencileri (n:550) oluşturmakta- 
dır. Araştırma örneklemine, evrenin tamamının alın- 
ması planlanmış ancak çalışmanın yapıldığı gün 
okulda olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 260 
öğrenci çalışmaya alınmıştır. Araştırmanın uygulana- 
bilmesi için araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı 
izin, etik kurul izni ve öğrencilerden sözel onam alın- 
mıştır. 
 
Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanmasında, 
ilgili literatür taranarak geliştirilen öğrencilerin tanı- 
tıcı özelliklerini ve zaman yönetimi becerilerini içe- 
ren bilgi formu, Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) 
ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. 
Tanıtıcı özellikler bilgi formu, iki bölümden oluş- 
maktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin sosyode- 
mografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, medeni durum, 
aile yapısı, sınıf, kardeş sayısı, çalışma durumu, kal- 
dığı yer, sosyal faaliyetlerin varlığı, not ortalaması) 
yönelik 10 soru, ikinci bölümde ise zaman yönetimi 
ve gelecek planlamalarına (zaman kaybettiren uygu- 
lamalar, zaman yönetimi bilgisi, zaman yönetimini 
kullanma durumu, zaman yönetiminde kullandığı 
yöntem, zaman yönetimi kullanmama nedeni, gele- 
ceğe yönelik planlamaları) yönelik 6 soru bulunmak- 
tadır (2,5,9,11,13). 

 
Zaman Yönetimi Envanteri, Britton ve Tesser tarafın- 
dan geliştirilmiştir. Alay ve Koçak (16)  tarafından 
Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan ölçek, 
“Zaman Planlaması”, “Zaman Tutumları” ve “Zaman 
Harcattırıcılar” olmak üzere üç alt boyut, toplam 27 
maddeden oluşmuştur (15). Zaman Planlaması (ZP) alt 
ölçeği, katılımcıların kısa süreli (bir günlük veya 
haftalık) planlamalarını sorgulayan 16 sorudan oluş- 
maktadır. Bu alt ölçekten yüksek puan alanların, 
zamanlarını daha etkin kullandıkları ve zamanlarını 
nasıl kullanacakları ile ilgili söz sahibi oldukları 
kabul edilmiştir. Zaman Tutumları (ZT) alt ölçeği, 
katılımcının zaman yönetimi ile ilgili neler yaptığını 
sorgulamaya yönelik toplam 7 sorudan oluşmaktadır. 
Bu alt ölçekten yüksek puan alanların, zamanlarını 
iyi yönettikleri, planlamalarında uzun zaman aralığı- 
nı gözettikleri kabul edilmiştir. Zaman Harcattırıcılar 
(ZH) alt ölçeği, katılımcının zamanı verimsiz kullan- 
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masıyla ilgili 4 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin güve- 
nirliği “Zaman Planlaması” boyutu için 0.88, “Zaman 
Tutumları” boyutu için 0.66, “Zaman Harcattırıcılar” 
boyutu için 0.47 ve ölçeğin geneli için 0.80 olarak 
bulunmuştur (15,16). 

 
Yaşam Doyumu Ölçeği, Diener, Emmons, Laresen ve 
Griffin tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik 
güvenilirlik çalışması, Köker tarafından yapılmıştır. 
Yaşam Doyumu Ölçeği, yaşam doyumuna ilişkin beş 
maddeden oluşmakta olup, yedili likert tipinde bir 

Öğrencilerin en fazla zaman ayırdıkları uygulamala- 
rın; bilgisayar, internet (%37.9), ödevlere yönelik 
grup çalışmaları (%25.1), telefon (%16.4), ulaşım 
(%10.8), arkadaşlarla fazla vakit geçirme (%10.3) bir 
işle fazla uğraşma (%6.7) olduğu belirlendi. 
Öğrencilerin %75.9’unun zaman yönetimi hakkında 
bilgi sahibi olmadığı belirlendi. Öğrencilerin, zaman 
yönetimi envanteri ve yaşam doyumu ölçeği puanla- 
rının dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Öğrencilerin ZYE VE YDÖ Puanlarının Dağılımı. 

ölçektir. Ölçekten alınacak en düşük puan 5, en yük- 
sek puan 35’tir. Ölçeğin değerlendirilmesinde puan 
artışı, bireyin yaşam doyumunun yüksek olduğunu 
göstermektedir (17,18). Ölçeğin güvenirliğini Cronbach 
Alpa 0.87 olarak bulunmuştur. 

 
Verilerin Değerlendirilmesi: Veri analizinde, SPSS 
17 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin tanıtıcı özel- 

 
 
 
 
ZP 
ZT 
ZH 
Toplam ZYE 
YDÖ 

 
Ölçekten 

alınabilecek 
min-max 

 
16-80 
7-35 
4-20 

27-135 
5-35 

 
Ölçekten alınan 

min-max 
 
 

16-76 
7-29 
4-20 

39-106 
5-35 

 
ort±SS 

 
 
 
48,07±10,09 
19,82±3,27 
10,78±2,79 
78,66±11,5 
20,48±6,43 

liklerine ait bilgilerini değerlendirmek için yüzdelik 
oranları, ZYE ve YDÖ alınan puanların dağılımında 
ortalama, minimum maksimum değerlerden yararla- 
nılmıştır. Sosyodemografik özellikler ile Yaşam 
Doyumu Ölçeği ve Zaman Yönetimi Envanteri alt 
boyutlarının karşılaştırılmasında, Kruskal Wallis 
testi, Mann-Whitney U Testi, ZYE alt boyutları ile 
YDÖ arasında ilişkinin anlamlılık düzeyini incele- 
mek için korelasyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel 
değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 
kabul edilmiştir. 

 
Araştırma Sınırlılıkları: Araştırmanın yalnızca bir 
üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde yürütülme- 
si bu araştırmanın sınırlılığıdır. 

 
BULGULAR 

 
Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin yaş orta- 
laması 20.28±2.38, %82.3’ünün kadın, %98.1’inin 
bekar olduğu belirlendi. Öğrencilerin %45.1’inin 
birinci sınıf, %21.5’inin ikinci sınıf, %16.2’sinin 
üçüncü sınıf, %17.3’ünün dördüncü sınıf öğrencisi 
olduğu, %85.4’ünün çekirdek aile yapısına sahip 
olduğu, %52.4’ünün yurtta kaldığı saptandı. Sosyal 
aktivitede   bulunduğunu   belirten   öğrencilerden 
%44.9’nun spor, %21.1’nin resim, müzik, %18.8’inin 
toplum gönüllüleri/dernek çalışmalarına katıldığı 
belirlendi. 

ZYE: zaman yönetimi envanteri; YDÖ: yaşam doyum ölçeği; ZP: 
zaman planlaması; ZT: zaman tutumu; ZH: zaman harcatıcılar 
 
Öğrencilerin bazı özelliklerine göre ZYE ve YDÖ 
ortalama puanları incelendiğinde, zaman harcatıcılar 
alt boyutu açısından kız ve erkek öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0.05), 
erkek öğrencilerin daha yüksek zaman harcatıcı puan 
ortalamasına sahip olduğu belirlendi. Sosyal faaliyeti 
olduğunu belirten öğrencilerin zaman anımsatıcı 
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı. 
Zaman yönetimini kullanan öğrencilerin zaman plan- 
laması ve zaman tutumları ve toplama zaman yöneti- 
mi ortalama puanlarının daha yüksek olduğu farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p≤0.05, 
Tablo 2). 
 
Sınıflar arasında ortalama puanların dağılımları ince- 
lendiğinde, ZH ortalama puanları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi 
(p≤0.05). Çoklu değişkenler için yapılan önemlilik 
kontrollerinde, dördüncü sınıf öğrencileri ile ikinci 
sınıf öğrencileri arasındaki farkların ve birinci sınıf 
ile üçüncü sınıf öğrencileri arasındaki farkların ista- 
tistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05, 
Tablo 2). 
 
Öğrencilerin kaldıkları yer açısından ortalama puan- 
ların dağılımları değerlendirildiğinde, ZH ortalama 
puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlenmiştir. Çoklu değişkenler için yapılan 
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Tablo 2. Öğrencilerin ZYE ve YDÖ Alt Boyutlarına Ait Puan ortalamalarının Bazı Özelliklere Göre Karşılaştırılması. 

 
Demografik özellikler ZP ZT ZH Toplam ZYE YDÖ 
Cinsiyet      
Kadın 47,97±10,40 19,68±3,36 10,57±2,63 78,23±11,85 20,42±6,52 
Erkek 49,64±10,20 20,36± 2,88 11,66± 3,80 81,72±10,81 18,94± 6,59 
p 0,501 0,473 0,028 0,128 0,203 
Sınıf      1 48,12±9,03 20,30±3,40 11,01±3,02 79,43±9,89 20,43±6,30 
2 48,6±711,66 19,75±3,31 10,18±2,54 78,62±13,39 19,69±6,49 
3 49,45±11,93 18,95±3,24 10,33±3,04 78,73±13,55 20,54±7,10 
4 46,88±9,57 19,73±3,03 11,35±2,70 77,97±11,17 19,97±6,63 
p 0,394 0,432 0,032 0,731 0,093 
Sosyal faaliyet      Var 46,65±10,32 19,59±3,01 11,75±3,00 78,01±11,50 20,60±6,75 
Yok 48,82±10,92 19,94±3,38 10,34±2,72 79,11±11,86 19,96±6,44 
p 0,156 0,347 0,002 0,359 0,505 
Kalınan yer      Yurt 46,74±10,81 19,44±3,56 10,52±2,66 76,70±12,39 19,88±6,46 
Öğrenci evi 50,12±10,42 20,46±2,56 11,53±3,24 82,12±10,97 1958±4,51 
Aile 50,33±9,04 19,88±2,98 10,37±2,76 80,60±10,14 21,93±7,04 
p 0,031 0,330 0,951 0,008 0,464 
ZY kullanma      Kullanan 20,49± 6,29 42,27±9,25 18,62±3,62 11,27±3,52 72,17±12,02 
Kullanmayan 20,076±,63 50,09±9,62 20,10±3,11 10,52±2,59 80,72±10,49 
p 0,000 0,020 0,289 0,000 0,758 
Aile tipi      Geniş 48,13±8,65 20,17±3,29 11,06±2,93 79,37±9,80 17,82±6,39 
Çekirdek 48,27±10,62 19,73±3,29 10,70±2,86 78,72±12,02 20,54±6,50 
p 0,846 0,915 0,566 0,984 0,039 

 

önemlilik kontrollerinde öğrenci evinde kalan öğren- 
cilerin yurtta ve aile yanında kalan öğrencilere göre 
zaman harcatıcı puanlarının yüksek olduğu ve farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05, Tablo 2). 

 
Çekirdek ailede yaşayan öğrencilerin yaşam doyumu 
ortalama puanlarının daha yüksek olduğu ve ortala- 
ma puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Diğer değişkenlere 
göre YDÖ ortalama puanları değerlendirildiğinde, 
ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadığı saptandı (Tablo 2). 

 
Öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanları ile 
zaman harcatıcılar (-0.285) ortalama puanları arasın- 

 
Tablo 3. ZYE ve YDÖ Ortalama Puanların Korelasyonu Za- 
man Yönetimi Envanteri. 

da negatif yönde anlamlı ilişki olduğu ve toplam 
zaman yönetimi puanları (0.211) ile yaşam doyumu 
ortalama puanları arasında pozitif yönde anlamlı iliş- 
ki bulunduğu belirlendi (p≤0.01) (Tablo 3). 
 
TARTIŞMA 
 
Zaman yönetimi, bireysel açıdan kişinin özel ve iş 
yaşamında amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde 
ulaşabilmesi için planlama, organize etme ve kontrol 
etme gibi fonksiyonlarını uygulama süreci olarak 
tanımlanmaktadır (19-21). Özellikle ergenler, sosyal 
gelişim, akademik başarı, ileride sahip olacakları 
mesleğe hazırlanma, geleceği planlama gibi karmaşık 
görevleri başarmak zorundadır ve zaman yönetimi 
kavramı bu grupta ayrı bir öneme sahiptir (2,22). 
Çalışmamızda, hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
zaman yönetimi becerilerinin orta düzeyde olduğu 
belirlendi (78.66±11.5). Köse ve arkadaşlarının (23)

 

 
 
 
 

Yaşam 
Doyumu 
Ölçeği 

 
*p≤0.001 

Zaman 
planlaması 
 
 

-0,190 

Zaman 
Tutumları 
 
 

-0,074 

Zaman 
Harcatıcılar 
 
 

-0,285* 

Toplam 
Zaman 

Yönetimi 
 

0,211* 

hemşirelik öğrencileri (n:165) ile yaptıkları çalışma- 
da, ZYE’den aldıkları ortalama puanın 86.04±13.55 
olduğu belirlenmiştir. İz ve Özen’in intörn olmaya 
aday öğrencilerle yaptıkları çalışmada zaman yöneti- 
mi ortalama puanları ise 76.7±12.7’dir (1). Yavaş ve 
arkadaşları (24)  tarafından tıp fakültesi öğrencileri ile 
yapılan çalışma sonuçları da benzerdir. 
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Plansızlık, teknolojik araçların fazla kullanımı, 
düzensizlik gibi birçok zaman harcatıcı faktörün 
zamanın tam ve etkin kullanımını etkilediği belirtil- 
mektedir (10). Yüksekokul öğrencilerine zaman geçir- 
dikleri faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bir 
çalışmada, öğrencilere en fazla zaman kaybettiren 
uygulamaların bilgisayar (%33) ve internet (%24) 
kullanımı olduğu saptanmıştır (6). Üniversite öğrenci- 
leriyle yapılan başka bir çalışmada da benzer şekilde 
tüm sınıflarda, öğrencilere en çok zaman kaybettiren 
uygulamaların televizyon, bilgisayar, internet, cep 
telefonu olduğu bildirilmiştir (25,26). Çalışmamızda da 
öğrencilere en fazla zaman kaybettiren uygulamala- 
rın bilgisayar, internet (%37.9) ve telefon (%16) 
olduğu belirlendi. Yaşamın ayrılmaz parçası olarak 
görülen telefon ve bilgisayarın kullanımı ile internet 
kullanımı da artmıştır. Özellikle bu durum dünyada 
olduğu gibi ülkemizde gençlerde daha sık karşımıza 
çıkmaktadır (25,27). 

 
Çalışmamızda, erkek öğrencilerin zaman harcatıcı 
puan ortalamalarının kız öğrencilere göre daha yük- 
sek olduğu saptandı. Kaya ve arkadaşları (10) tarafın- 
dan yapılan çalışmada, kız öğrencilerin erkek öğren- 
cilere göre zamanı daha etkin kullandıkları belirlen- 
miştir. Çağlıyan ve Göral’ın meslek yüksekokulu 
öğrencileriyle yaptıkları çalışma sonuçları da benzer- 
dir (21). Zaman yönetiminin kızlarda daha iyi olması, 
diğer birçok araştırma bulgusu ile benzerlik göster- 
mektedir (2,28,29). Bu durum, kız çocuklarından bekle- 
nen sorumlulukların ve rollerin, erkeklere göre daha 
fazla olması ve bu beklentiler nedeniyle kız öğrenci- 
lere daha fazla disiplin kazandırılmasından kaynak- 
landığı düşündürmektedir (30). 

 
Çalışmamızda, zaman harcatıcılar ortalama puanları, 
dördüncü sınıf öğrencileri ile ikinci sınıf öğrencileri 
arasında ve birinci sınıf ile üçüncü sınıf öğrencileri 
arasında anlamlı olarak farklı bulundu. Yapılan bir 
çalışmada ise, öğrenciler üç farklı yaş grubuna ayrıl- 
mış, yaşın büyük olduğu grubun diğer iki gruba göre 
zaman yönetme becerilerinin daha iyi olduğu belir- 
lenmiştir (31). Yavaş ve arkadaşları (24) çalışmasında, 5. 
sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi orta- 
lama puanlarının diğer sınıflardan yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, Başak ve arkadaşları 
(32)  tarafından yapılan çalışmada ise, öğrencilerin 
zaman yönetimi becerileri ile bulundukları sınıf ara- 
sında ilişki bulunmamıştır. Çalışma sonuçları farklı- 

lık göstermekle birlikte, yaşla birlikte bireyin kendi- 
sini  tanıması,  zamanı  etkisiz  kullanmasına  neden 
olan faktörlerin farkına varması, zamanı daha etkin 
planlamaya yönelik bilgi ve becerilerinin artması, 
çalışma sonuçları ile ilişkilendirilebilir. 
 
Araştırma sonuçlarına göre, öğrenci evinde kalan 
öğrencilerin yurtta ve aile yanında kalan öğrencilere 
göre zaman harcatıcı ortalama puanlarının daha yük- 
sek olduğu belirlendi. Mirzaei ve arkadaşlarının (7) 

yaptıkları nitel çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin 
zaman yönetimi becerilerinin sosyal ve çevresel fak- 
törlerden etkilendiği belirtilmiştir. Öğrenci evinde 
kalan öğrencilerin, aile yanında ve yurtta kalan 
öğrencilere göre ev yaşamına ilişkin konularda daha 
fazla sorumlulukları almaları, yaşam ortamlarının 
değişmesi, öğrencilerin fiziksel ve sosyal yaşamları- 
nın etkilenmesi, öğrencilerin zamanı yönetme beceri- 
lerini etkileyen sosyal ve çevresel faktörler olarak 
değerlendirilebilir. 
 
Öğrencinin öğrenme için ayrılan zamanı tam ve etkin 
kullanmaması, öğrenmeyi olumsuz etkileyen etmen- 
ler arasında yer alır (32). Üniversite öğrencilerinin 
başarılarında da sahip oldukları zamanı tam ve doğru 
kullanmalarının önemli bir payı vardır. Yapılan çalış- 
maların çoğunda, zaman yönetimi davranışları ile 
akademik başarı puanları arasında anlamlı pozitif 
ilişki bulunmakla birlikte (6,10,16,32), çalışmamızda aka- 
demik başarı ile zaman yönetimi arasında anlamlı 
ilişki olmadığı görüldü. 
 
Yaşam doyumu, bir insanın beklentileriyle (ne istedi- 
ği), elinde olanların (neye sahip olduğu) karşılaştırıl- 
masıyla elde edilen durum ya da sonuçtur. 
Çalışmamızda öğrencilerin yaşam doyumu ortalama 
puanları çalışmamızda 20.48±6.43 olarak bulundu. 
Yıldırım ve arkadaşları (33)  tarafından yapılan çalış- 
mada, öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanı 
22.90±5.74 olduğu saptanmıştır. Akhunlar tarafından 
yapılan çalışmada ise 20.1±6.2 olarak bildirilmiştir 
(34). Tahran’da hemşirelik öğrencileri ile yapılan fark- 
lı bir çalışmada da benzer şekilde öğrencilerin yaşam 
doyumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (35). 
 
Literatürde, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu 
düzeyleri, cinsiyet, algılanan akademik başarı, algıla- 
nan ekonomik durum, gelecekten beklenti, dini inanç 
ve  yalnızlık  değişkenlerine  göre  farklılaşmaktadır 
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(36-38). Çalışmamızda, yaşam doyumunun aile tipinden 
etkilendiği belirlendi. Çekirdek aileye sahip öğrenci- 
lerin yaşam doyumu ortalama puanlarının daha yük- 
sek olduğu saptanmıştır. Parçalanmış ve tam aileye 
sahip ergenlerin yaşam doyumu düzeyleri ile yaşam 
kalite düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan 
çalışmada, ergenlerin aile yapısına göre YDÖ’den 
aldıkları puanların anlamlı düzeyde farklılık göster- 
diği belirlenmiştir. Aynı çalışmada tam aileye sahip 
ergenlerin yaşam doyumu ortalama puanları daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (39). Yaşam doyumu kav- 
ramının, bireylerin kendi yaşam biçimleri ve olanak- 
ları ile ilişkili süreçlerin bir bütünü olduğu bildiril- 
mektedir (40). Literatürde öğrencilerin yaşam doyum- 
larını etkileyen unsurlar arasında, zaman yönetimi 
becerileri, çevre koşulları ve yaşamından beklentileri 
gibi değişkenlerin olduğu belirtilmektedir (10,11,41). 
Zamanı planlayamama kişisel ve sosyal faaliyetlere 
yeterince zaman ayıramamaya neden olmakta ve 
yaşamdan alınan doyumu da azaltmaktadır (2). 
Çalışmamızda, yaşam doyumu ortalama puanları ile 
zaman tüketiciler (-0.285) ortalama puanları arasında 
negatif yönde ve toplam zaman yönetimi (0.211) ile 
yaşam doyumu ortalama puanları arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişki bulunduğu belirlendi. Bu çalış- 
ma sonucunda elde ettiğimiz bulgular, literatür ile 
paralellik göstermektedir (2,11,20). 

 
SONUÇ 

 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin çoğunun zaman 
yönetimi hakkında bilgi sahibi olmadığı yaşam 
doyumlarının da orta düzeyde olduğu belirlendi. 
Öğrencilerin zaman yönetim becerilerinin cinsiyet, 
sınıf, kaldıkları yer, sosyal faaliyetlerin varlığı, 
zaman yönetimini bilme durumlarından yaşam 
doyumlarının aile yapısından etkilendiği belirlendi. 
Hemşirelik öğrencilerinin zaman yönetimi becerile- 
rinin geliştirilmesine yönelik konulara eğitim müf- 
redatında yer verilmesi, ayrıca zaman yönetimiyle 
ilgili broşür, kitapçık vb. materyaller sağlanması 
önerilmektedir. 
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