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Sınav Kaygısı 
 
Sevgili Anne Babalar; 
 
Sınav kaygısı, kişinin sınav sonucunda elde edeceği akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişinin 
başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanır. Bu durum öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili 
biçimde kullanılmasına engel olur ve başarının düşmesine yol açar. 
 
Bültenimiz, öğrencilerimizin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri olan sınav kaygısının nedenleri, 
belirtileri ve sınav kaygısıyla baş etmede aile olarak sizlere düşen görevler hakkında önerileri 
içermektedir.  
 
Siz velilerimize yararlı olması dileklerimizle… 
 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 
Ergenlik nedir? 
Ergenlik dönemi; erinlik ile başlayıp yetişkinliğe kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri 
kapsayan, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönem, doğduğu andan itibaren 
sürekli gelişim içinde olan bireyin en önemli ve en uzun gelişim dönemidir.  
 
Kendini yönetme ve kararlarını verme yeteneğinin kazanıldığı bir geçiş dönemi olarak tanımlanabilir.  
 
Yaşamın zor, karmaşık ve çalkantılı bir dönemidir. 
 
Ergenlerin yaşadığı kaygılar 
Ergenlik dönemi bireyin kendisi ile ilgilendiği dönemdir. Bu, ergenlerin kaygılarının, sıkıntılarının 
çeşitliliğinden kolaylıkla anlaşılır. Ergenler farklı türde kaygılar yaşayabilirler. Bunlar; sağlık, kişilik, aile 
ve ev ortamı, sosyal ilişkiler, din, ahlak, siyaset, SINAV, meslek ve okulla ilgili kaygılardır.  
 
Kaygı ve sınav kaygısı nedir? 
Kaygı: Kaynağı ya da sonuçları belli olmayan, şiddeti ve süresi kişiden kişiye farklılaşan, bir 
huzursuzluk halidir. 
 
Sınav kaygısı: Bir sınav öncesinde, sınav sırasında veya sonrasında duyulan endişe ve rahatsızlık 
hissidir. 
 
Belli ölçüde kaygı dikkatin odaklanması noktasında iyi bir başarı sağlar. Ancak aşırı kaygı durumu bilgi 
kullanımını engeller, bir takım fiziksel belirtilerin ortaya çıkmasına ve paniğe sebep olur. 
 
Yaşanan kaygı düzeyi, sınava hazırlığı ve sınavda gösterilen performansı etkiler. Ancak bu etki 
performansa olumsuz yönde yansıdığında “sınav kaygısı” bir sorun olarak karşımıza çıkar. 
 
Sınav kaygısının başlıca nedenleri 
Sınava gerçeğinden farklı anlamlar yüklenmesi, 
Sınava yeterince hazırlanamama veya kötü çalışma alışkanlıklarının olması, 
Başarısız olma korkusunun yaşanması, 
Gerçekçi olmayan mükemmeliyetçi yaklaşımlar, 
Olumsuz düşünce biçimleri, 
Aile ve çevrenin beklentilerinin yüksek olması, 



Sınavda zamanı iyi kullanma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmamak, başlıca nedenleri olarak 
gösterilebilir. 
 
Kaygı sonucu yaşanan duygular 
Kaygıdan dolayı birçok duygu yaşanabilir. Bu duygular; huzursuzluk, öfke–kızgınlık, korku, ümitsizlik, 
mahcup olma/utangaçlık, hayal kırıklığı, mutsuzluk, yalnızlık duygusu, tedirginlik, yorgunluk hissi, 
değişken ruh hali, düşük öz saygıdır. Bu duyguların bazen biri bazen birkaçı görülebilir. 
 
Tüm bu yaşanan duygular sonucunda ergenlerin;  
Düşünceleri toparlayamama, ifade edememe, 
Unutkanlık, bilgiyi transfer edememe, 
Duyu organları ile algılanan bilgileri anlamada güçlük çekme, 
Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayabildikleri görülmektedir. 
 
Çocuğunuzun sınav kaygısı yaşadığını nasıl anlarsınız?  
Aşağıdaki belirtilerden en az 3 ya da 4’ünün görülmesi durumunda çocuğunuzun sınav kaygısı yaşadığı 
düşünülebilinir: 
 
Ders başarısında ani ve belirgin bir düşüş, 
Sınavda sürekli başarısız olacağına dair düşüncelerle uğraşma, 
Konsantrasyon güçlüğü, dikkatini toplayamama, 
Aşırı gerginlik ve huzursuzluk hissi, 
Tahammülsüzlük ve aşırı duyarlılık gösterme, 
Başarısızlıklar karşısında sürekli kendini suçlama, 
Olumsuz olay ve sonuçlardan kolay etkilenme, 
Sınav sırasında terleme, kalp sıkışması, ateş basması, ellerde titreme yaşama, 
Uykusuzluk, yorgunluk, karın ağrısı, mide bulantısı vb. fizyolojik belirtiler gösterme görülebilir. 
 
Siz ebeveynlerin yaşadığı kaygılar nelerdir? 
Çocuğunuzun eğitimini ve geleceğini belirleyen başarı odaklı sınavlara hazırlanma sürecinde anne baba 
olarak sizler de zaman zaman kaygılar yaşamakta ve bu kaygılarınızı söylemlerinize yansıtmaktasınız. 
 
Ya başaramazsa. 
Az kaldı daha eksikleri var. 
İyice sıkıldı artık... 
Ondan daha iyi çalışanlar da vardır... 
Zaten tüm aksilikler bu çocuğun başına gelir... 
Sınav günü bir aksilik olursa... 
Ya istediği yer olmazsa... 
Bu kadar emek boşa mı gidecek... 
 
İyi niyetle yapılan yanlışlar... 
Anne-babalar çocuklarının en yakınındaki temel modeldir. Bu nedenle çocuklar ailelerinden etkilenirler. 
Onun başarısını arttırmak için yapılan eleştiri, yargılama ve kıyaslamalar onu daha çok 
kaygılandıracaktır. Bunun yerine, onu cesaretlendirmek, olumlu davranışlarını takdir etmek, ona olan 
güveninizi ve onu kabul ettiğini göstermek, verimli çalışma ortamı yaratmak, kendi gücünü fark 
etmesini sağlamak, onun başarısını daha da arttıracaktır. Bunu sağlamaya çalışırken anne-baba olarak 
farkına varmadan yaptığımız bazı hatalar şunlardır:  
 
Kıyaslamalar 
Yüksek beklentiler 
Mükemmeliyetçi yaklaşımlar 
Başarı yerine başarısızlığa odaklanma 
Sınavı kazanmanın tek alternatif olarak sunulması 
Sınav dışında başka yaşantı yokmuş gibi davranılması 
Aşırı güven mesajı aktarma 
Olumsuz mesaj verme 
Çocuklarımız diyor ki… 
Sınava hazırlanan öğrencilerin, yaşadıkları sürece yönelik olarak duygu ve düşüncelerini özetleyen 
cümleleri sizlerle paylaşmak istedik. 
 
Eve geldiğimde güler yüz istiyorum. 
Ailemin bana güven duyması ve destek olması beni güçlü kılar. 



Kötü puan ya da not alabilirim. 
Hoşgörülü olur musunuz? Zaten işim çok zor. 
Çok fazla şey istiyorsunuz, ben de zorlanıyorum. 
Evde huzurlu bir ortam istiyorum. 
Bazen sizlere karşı olumsuz davranıyorum, anlayışlı olur musunuz? 
Bana sürekli “Sana güveniyorum.” demeniz beni daha da zorluyor. 
Bana ilk sorduğunuz soru “Kaç puan aldın, kaç soru çözdün?” olmasın. 
 “Kazanamazsan çok kötü olur” diyorsunuz. Üzülüyorum. 
Güveninize ve morale ihtiyacım var. 
Bazen çok üstüme geliyorsunuz, benden yapamayacağım şeyleri istemeyin. 
 
Sınava yaklaşırken ailelere öneriler... 
İdeallerini bulmalarına yardımcı olun. 
“Neye ihtiyacım var?”, “Ne yapmalıyım?”, “Nasıl çalışmalıyım?” sorularına cevap bulmalarına ve 
çözüm yolu üretmelerine yardımcı olun. 
Çocuklarınızın kaygısını artırmayın! 
Sürekli uyarı ve hatırlatmalardan kaçının. 
Çocuklarınıza hayatı sevdirin. 
Alternatifler belirleyin. 
Hissettiklerinizi ifade edin.  
Olumlu yönlerini vurgulayın. 
Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, egzersiz, spor, sanata zaman ayırmasına fırsat tanıyın.  
Pozitif düşünme ve kaygıyla baş etme tekniklerini öğrenme ve kullanmasına yardımcı olun. 
Arkadaşlarıyla vakit geçirmesine izin verin. 
Dinleyin-gerçekten dinleyin, anladığınızı hissettirin. 
Evde huzurlu bir ortam yaratın, çocuğunuza zaman ayırın. 
Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin, koşulsuz sevgi gösterin. 
Empati kurun, ben dili kullanın. 
Olumlu yönlerini pekiştirin, takdir edin, olumsuz davranışlarının doğrusunu anlatın, yargılamayın. 
Sınavın yaklaşmakta olduğunu sık sık vurgulayıp çocuklarınıza hatırlatmayın. Sınavın konuşulmadığı, 
özel zamanlar yaratın. 
Rahatlar düşüncesiyle sık sık “sana güveniyoruz”, “sen yaparsın” ya da “kazanırsın merak etme” 
türünde konuşmalar yapmamaya çalışın. 
Çocuğunuzla sınav öncesinde kendisini nasıl hissedip değerlendirdiğine yönelik konuşmalar yapın, 
gerekiyorsa sadece dinleyin. 
Çocuğunuza yönelik olarak yapacağınız şeyleri sınav sonucuna endekslemeyin.  
Çocuğunuza sınavın sonucu ne olursa olsun sizinle olan diyalogunuzun değişmeyeceğini onu her 
zaman seveceğinizi ve değer vereceğinizi vurgulayın. 
Çalışmasını sağlarım düşüncesiyle tehditler, suçlayıcı ve eleştirel bir gözle yaklaşıp değerlendirme 
yapmayın. 
Sınav öncesinde çocuğunuzu kaygılandıran, telaşlandırıcı tavır ve davranışlardan kaçının. 
Çocuğunuzun sizden beklediği tek şey kendisini objektif bir şekilde değerlendirmeniz ve sonuç ne 
olursa olsun onun yanında olduğunuzu hissettirmenizdir. 

 
“Kaygı bulaşıcı bir duygudur.”Sizin sakin ve olumlu tavır geliştirmeniz, çocuğunuzun da 
sakin olmasını sağlayacaktır. Hiçbir şey çocuğunuzla sizin aranızda olan iletişim ve sevgiden 
daha önemli değildir. Önemli olan çocuğun, başarısız olsa da bu sevgi ve iletişimin 
süreceğinin devam edeceğini hissetmesi, kendi gücünü sınayarak hatalarından ders 
çıkarmasına izin verilmesidir. 
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