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Sınav Kaygısı Nedir? 

Sınav kaygısı, sınavı başaramayacağına ya da sınavı iyi yapamayacağına ilişkin 

yaşanılan bir korku ve büyük bir endişe duygusudur. Sınav kaygısı, birçok öğrencinin 

yaşadığı açık ya da gizli kaygılardan biridir. Sınav esnasında performansın düşmesine 

neden olan sınav kaygısı, sınavlara hazırlık sürecinde de öğrencileri olumsuz 

etkilemektedir. Sınav kaygısı aşırı boyutlara ulaştığında bazı fiziksel ve ruhsal 

sorunlara yol açabilmektedir. Ancak orta düzeyde kaygı yararlı olabilir. Kaygı bulaşıcı 

bir duygudur. Sınav döneminde anne babalar da en az çocuklar kadar kaygılıdırlar. Bu 

nedenle öncelikle aileler kendi kaygılarını azaltmaya çalışmalıdırlar. 

Sınav Kaygısına Neden Olan Etmenler? 

Anne ve babaların çocuktan yüksek beklentilerinin olması, ayrıntılarla aşırı uğraş 

sergilemeleri ve sınavı bir araç değil amaç olarak görmeleri sınav kaygısının 

oluşumunda oldukça önemlidir. Çok fazla sorumluluk alan kaygılı çocuklarda ‘sana çok 

güveniyoruz mutlaka başaracağına inanıyoruz’ denmesi bile ‘bana çok güveniyorlar, 

ailemin güvenini boşa çıkartırsam’ düşüncesine ve kaygıya sebep olabilir. 

Çocuğunuzun kaygısı, sadece ona baskı yapmak veya olumsuz sözler söylemekle 

artmaz. Olumlu cümleler kursak bile, beden diliniz yüz ifadeniz ve ses tonunuz ile 

verdiğiniz mesajlar olumsuzsa kaygınız çocuğunuza geçer. Ağızdan çıkan ile 

bedenlerin söylediği çelişiyorsa çocuğunuz daha çok beden diline dikkat edecektir.  

 

Anne-Baba Tutumları Nasıl Olmalıdır? 

Negatif Motivasyondan Uzak Durmalısınız… 
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Bazı anne babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak için; ‘Bu kadar çalışmayla 

kazanamazsın“ şeklindeki ifadeleri, hırslanıp çalışmasını sağlamayacağı gibi, çocuğun 

ya inatlaşmasına ya da kaygıdan çalışamamasına neden olmaktadır. 

 

Çocuğunuzu Hiçbir Zaman Başka Çocuklarla Kıyaslamamalısınız… 

Eşiniz veya çocuğunuz sizi başkalarıyla kıyasladığında ne hissediyorsanız, çocuğunuz 

da onu hisseder. Kendi eksiklerini göremez veya aşırı abartır, öfkelenir, sizi suçlar, 

motivasyonu azalır, kaygısı artar. 

 

Onu Ne Kadar Sevdiğinizi Ona Her Zaman Hissettirmelisiniz… 

Bir çocuğun başarılı olması için motivasyona ihtiyacı vardır. Bunun için çocuğun 

başarabileceği kapasiteye sahip olduğuna inanması, başarmaktan keyif alması 

gereklidir. Çocuklar anne babalarda düş kırıklığı yarattıklarını hissetmeye başlarlarsa, 

içe kapanma, yetersizlik duyguları ortaya çıkar. Çocuğunuzdan kapasitesinden 

fazlasını ister, yapabildiklerini görmez, yapamadıklarını yüzüne dile getirirseniz, bir 

süre sonra çocuk da bu durumu kabullenir, özgüvenini, çalışma ve mücadele etme 

motivasyonu kaybeder. Sadece başarılı olduğunda sevgi ve ilgi gören, 

başarısızlıklarında eleştirilen çocuklar, kendi değerlerini sadece başarılı olmaya 

bağlayacakları için, kendilerine güvenmez ve en ufak başarısızlıkta sınav kaygısına 

kapılabilirler.  

Gereğinden Fazla Fedakarlıktan Kaçınmak ve Bunları Hatırlatmamak Gerekir… 

Maddi olarak aşırı fedakarlıkta bulunmak, bu fedakarlıkların sürekli hatırlatılması 

öğrenciyi ders çalışamaz hale getirir, “ailemin bu fedakarlıklarına yanıt vermek 

zorundayım.” biçiminde düşünerek daha fazla kaygılanabilir. 
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Çocuğunuzdan Beklentilerinizde Gerçekçi Olmaya Çalışmalısınız… 

Objektif bakıldığında belli alanlarda kuvvetli yönleri olabileceği gibi belli alanlarda da 

zayıf özellikleri olabilir. Aşırı beklentiye girmemelisiniz. Beklentileriniz ile çocuğunuzun 

yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir. Bazen 

aşırı övgü ’Çok zeki ama çalışmıyor’ ifadeleri, çocuğun kendini dev aynasında da 

görmesine ve tembelliğine sebep olabilir. Çocuğumuza vereceğiniz mesaj; ‘her ne 

yaparsan yap, elinden gelenin en iyisini yap, beklentimiz ise ‘başarıya değil, amaçlı, 

planlı programlı, çalışmasına yönelik’ olmalıdır. 

Çocuğun Hatasını Düşünmesini Sağlayabilir, Birlikte Çözüm Yolunu 

konuşabilmelisiniz… 

En iyiyi isteyen mükemmeliyetçi anne-babalar; çocukta hata yapma korkusuna neden 

olur. Sınavdan veya ödevinden düşük not almış morali bozulmuş bir çocuğa “ben sana 

söyledim, baştan savma yapmışsın, son ana bırakıyorsun” yerine “üzgün 

görünüyorsun, bir sonraki ödevinden, sınavından iyi not alabilmek için nelerde eksiğin 

var bunu konuşabiliriz” diyebilmek çocuğun hatalarından ders almasına yardımcı 

olmamızı sağlar.  

Zaman Yönetimi Konusunda Çocuklara Yardımcı Olmalısınız… 

Pek çok öğrenci sınava hazırlanmak için yeterince çalışmaya zaman ayırmadıklarını 

düşünürler. Bu nedenle de sınav saati yaklaştıkça panik içerisinde hazırlıklarını devam 

ettirmeye çalışırlar. Girilecek sınava hazırlanmak için gereken süreyi ayarlamak onları 

daha sakin bir şekilde hazırlanmasına ve sınav anında kendini daha rahat 

hissetmesine yardımcı olacaktır.  



 
 

 4 

Geçmişte Gösterilen Başarıları Hatırlatmalısınız… 

Sorun yaşanmaya başlamadan önceki başarıları hatırlatmak çocukların 

motivasyonunu yükseltecektir. Bu süreçte çocuğun hangi özelliklerinin başarısına 

katkıda bulunduğuna vurgu yapmak hissedilen çaresizliği azaltacaktır. Sahip olduğu 

olumlu özelliklerin çevresi tarafından da fark edildiğini gören çocuk kendini daha güçlü 

hissedecek ve sorunuyla daha rahat başa çıkacaktır. 

Çocuklarınızın başarılı olmasını istiyorsanız onlardan hayata hazırlandıkları süre 

içerisinde “Mutluluğu” hiç eksik etmeyin. Çocuklar en çok anne babalarından övgü 

aldıklarında mutlu olurlar. Bu sebeple çocuklarınıza emek vermeden başarının 

olamayacağını, mutsuz da çalışılamayacağını göstermeniz önemlidir. 
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