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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı: 
Demografik Faktörler ve Psikolojik Semptomlar Açısından Bir İnceleme

Unemployment Anxiety of Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Students: An Analysis in Terms of Demographic Factors and Psychological

Bu çalışmanın amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygı düzeyini incelemek 
ve işsizlik kaygısının çeşitli demografik değişkenler ve psikolojik semptomlarla ilişkisini ortaya koymaktır. 
Çalışma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların işsizlik kaygısını ölçmek 
için Ersoy-Kart ve Erdost (2008) tarafından geliştirilen işsizlik kaygısı ölçeği ve katılımcıların psikolojik 
semptomlarını ölçmek için Derogatis (1992) tarafından geliştirilen Şahin ve Durak (1994) tarafından Türkçe 
uyarlaması yapılan Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 398 üniversite 
son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. İşsizlik kaygısı ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin orta 
düzeyde işsizlik kaygısı yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin işsizlik kaygısının bölüme isteyerek 
gelme ve bölümden memnuniyet değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna varılmıştır. 
Diğer taraftan regresyon analizi sonuçlarına göre işsizlik kaygısı, kısa semptom envanterinde yer alan 
anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite üzerine pozitif yönlü anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 
işsizlik kaygısı yaşadıklarını ve bu kaygı düzeyinin de psikolojik sağlıkları üzerine olumsuz bir etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir.

The aim of this study is to examine the unemployment anxiety level of Faculty of Economics and 
Administrative Sciences students and to reveal the relationship of unemployment anxiety with various 
demographic variables and psychological symptoms. Questionnaire technique was used to collect the study 
data. The unemployment anxiety scale developed by Ersoy-Kart and Erdost (2008) was used to measure the 
unemployment anxiety of the participants, and the Brief Symptom Inventory (BSI), developed by Derogatis 
(1992) and adapted into Turkish by Şahin and Durak (1994), was used to measure the psychological symptoms 
of the participants. The sample of the research consists of 398 senior university students. According to the 
results obtained from the unemployment anxiety scale, it was seen that the students experienced moderate 
unemployment anxiety. In addition, it was concluded that the unemployment anxiety of the students showed 
significant differences according to the variables of coming to the department willingly and satisfaction 
with the department. On the other hand, according to the results of the regression analysis, it is seen that 
unemployment anxiety has a positive and significant effect on anxiety, depression, negative self, somatization 
and hostility in the short symptom inventory. These results show that the students of the Faculty of Economics 
and Administrative Sciences experience unemployment anxiety and this level of anxiety has a negative effect 
on their psychological health.
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