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The main areas of positive psychology are 
happiness and prosperity. Each individual 
experiences changes from time to time in 
the levels of happiness and prosperity.I think 
life satisfaction is an important point that 
determines happiness and well-being.Life 
is a process that covers the whole time the 
person spends.The concept of satisfaction is 
to meet all the desires, expectations, demands, 
biological and psychological needs of the 
person.Life satisfaction can be explained by the 
comparison of expectations, desires, wishes and 
real situations of individuals.Life satisfaction 
can be different in each individual.The aim of 
my study is to shed light on whether gender 
factor is a factor that may cause a difference 
in life satisfaction. My study was a quantitative 

Helin Avşar

YAŞAM DOYUMU İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND GENDER

Pozitif psikolojinin temel alanları mutluluk ve 
refahtır. Her birey yaşadığı süre zarfı boyunca 
mutluluk ve refah düzeylerinde zaman zaman 
değişimler yaşar. Bu mutluluk ve iyi olma halini 
belirleyen önemli bir noktanın yaşam doyumu 
olduğunu düşünmekteyim. Yaşam kişinin ge-
çirdiği zamanın tamamını kapsayan bir süreçtir. 
Doyum kavramı ise kişinin tüm arzu, beklenti, is-
tek, biyolojik ve psikolojik tüm ihtiyaçların gideril-
mesidir. Yaşam doyumunu ise bireylerin beklenti, 
arzu, istek ve diğer yandan da gerçek durumları-
nın kıyaslanmasıyla ortaya çıkan bir durum ola-
rak açıklanabilir. Her bir bireyde yaşam doyumu 
farklı düzeyde olabilir. Çalışmamın hedefi cinsi-
yet faktörünün yaşam doyumunda bir farklılığa 
neden olabilecek bir etmen olup olmadığına ışık 
tutma yönündedir. Çalışmam nicel bir araştır-
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study and was conducted with 72 volunteer 
participants. The participant group includes 
undergraduate and graduate students between 
the ages of 18 and 30, including 52 women and 
20 men. Life Satisfaction Scale consisting of 5 
questions and has 5 likert type was applied to the 
participants.T test method was used to seperated 
group by gender and the scores and total scores 
of each question were examined. Significant 
2-tailed values for the total scores are. 163 .211; 
for question 1 are .199 .216; for question 2 are. 
102 .125; for question 3 are .414 .471; for question 
4 are.794 .814 and for question 5 are .063 .111.
As a result, there is no significant difference for 
gender.Therefore, we can say that there is no 
relationship between life satisfaction and gender 
in this study.

madır ve 72 gönüllü katılımcıyla gerçekleştirildi. 
Katılımcı grubum 52 kadın ve 20 erkek olmak 
üzere 18-30 yaş aralığındaki lisans ve yüksek li-
sans öğrencilerini kapsamaktadır. Katılımcılara 
5 likert tipli ve 5 sorudan oluşan Yaşam Doyum 
Ölçeği uygulandı. T test yöntemi ile cinsiyete göre 
gruplandırma yapılarak kadın ve erkeklerde her 
bir soru için skorlara ve toplam puanlarına bakıl-
dı. Toplam puan için significant 2-tailed değerleri. 
163 .211; soru 1 için .199 .216; soru 2 için .102 .125; 
soru 3 için .414 .471; soru 4 için .794 .814;soru 5 için 
.063 .111 olarak bulunmuştur.Sonuç olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır.Bu nedenle bu ça-
lışmada yaşam doyumu ve cinsiyet arasında bir 
ilişki olmadığını söyleyebiliriz.


