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ÖZET
A m aç: Sınav kaygısı akadem ik başarıyı etkilem ektedir. Bazı araştırm alar kuruntu  ve duyuşsallığm  
sınav kaygısında ik i tem el etken olduğunu gösterm ek ted ir Kuruntu; o lum suz beklentiler, kaygılar ve 
başarının sonuçlan ile ilgiliyken, duyuşsallık  kaygının fizyolojik yönü  ile ilgilidir. Kuruntunun, 
akadem ik başarının düşm esine neden olduğu belirtilm ektedir. Bu araştırm anın amacı, ilköğretim  
öğrencilerinde başarının sınav kaygısı ile ilişkisini belirlemektir. Y ön tem : Örneklem grubu dört ve 
beşinci sın ıf öğrencileri içeren 137  denekten oluşm uştur. Öğrencilere Sınav Kaygısı E n van ter uygu
lanm ıştır. A kadem ik başarının ölçütü olarak öğrencilerin b ir önceki y ıl elde e ttik le r  genel n o t orta
lam ası alınmıştır. Sonuç: A kadem ik başarı varyansının % 3 ’ünün kuruntu  ile açıklandığı belirlen
m iş tir  Ayrı ayrı uygulanan regresyon analizleri sonucunda Toplam Sınav Kaygısı ve Kuruntunun  
herbirinin varyansının % 3 ’ünün akadem ik başarı ile açıklandığı belirlenmiştir. S ınav kaygısının  
duyuşsallık  değişkeni ise  korelasyon analizlerinde anlamlı bulunm adığı için bu değişkenle daha ileri 
is ta tis tik se l analizler uygulanm am ıştır. T artışm a: Sınav kaygısı y ü k se k  olan çocukların başarılarının  
düştüğü belirlenmiştir. S ınav kaygısı y ü k se k  olan çocukların değerlendirilerek tedaviye alınmasının  
başarı düzeylerini yükselteceğ i düşünülm ektedir.
A n ah tar sö zcü k ler: S ınav kaygısı, kuruntu , duyuşsallık, akadem ik başarı
SUMMARY: TEST ANXIETY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN PRIM ARY SCHOOL STUDENTS 
O bjec tive : A nxiety before a te s t situation is know n to effect academ ic perform ance negatively. Some 
studies show  tha t w orry and em otionality are the two m ain factors in te s t anxiety. Worry is related  
to negative expectations, anxiety, and the resu lts  o f  achievem ent, whereas em otionality is re la ted  to 
the physiological features o f  anxiety. Worry is rela ted  to a cease in academ ic achievem ent. The aim  
o f this s tu d y  is to find the relationship between te s t anxiety and academ ic achievem ent in prim ary  
school studen ts. M ethod: The subjects were 137 fourth and fifth grade studen ts. The stu den ts were 
adm inistered the T est A nxiety Inventory. The general cum ulative o f  the previous yea r  was taken as 
the academ ic achievem ent criterion. R esu lts : According to the regression analysis, i t  was found that 
3  % o f  the total variance in academ ic achievem ent was explained b y  worry. Three percen t o f the vari
ance in te s t anxiety and w orry was explained b y  academ ic achievem ent, separately. Em otionality  
was n o t found to be significant in the corelations, thus further sta tistica l analysis was n o t conduct
ed  with this variable. D iscussion : Children with higher te s t anxiety were found to have low er acad
emic achievem ent. Children with higher te s t anxiety should  be a ssessed  and treated  in order to 
increase their academ ic performance.
K e y  w ords: T est anxiety, worry, emotionality, academ ic achievem ent

GIRIŞ

Kaygı ve akademik başarı birbiriyle yakın ilişki 
içinde olan kavramlardır (Cutrona ve ark. 1994). 
Kaygı, akademik başarı üzerindeki etkisini sınav 
öncesinde bireyleri etkileyerek gösterir (Hunsley 
1985). Akademik başarı sadece öğrencilerin bir 
konuyu bilmesi ile değil, bunu sınavda göstere
bilmesi ile ölçülmektedir. Fakat sınav öncesinde
ki kaygı, bir çok kişinin başarısını olumsuz yön
de etkilemektedir. Sınav kaygısı yüksek olan bi
reylerin bir sınav durumunda kendilerine dö
nük olumsuz düşünceleri, dikkatlerini dağıtıp
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sınav sorularına doğru yanıt verme davranışları
nı olumsuz yönde etkiler (Öner 1990). Bazı araş
tırmalar kuruntu (worry) ve duyuşsallığm (emo
tionality) sınav kaygısında iki temel etken oldu
ğunu göstermektedir (Schwarzer 1984). Kuruntu 
daha çok olumsuz beklentiler, kaygılar ve başa
rının sonuçları ile ilgiliyken, duyuşsallık ise kay
gının otonomik uyanıklık/huzursuzluk ve ger
ginlik gibi fizyolojik/duygusal yönü ile ilgilidir. 
Duyuşsallık belirtileri olarak kalp atışlarında 
hızlanma, terleme, üşüme, mide bulantısı, sinir
lilik ve gerginlik gibi bedensel belirtiler sayılabi
lir. Kuruntunun hem beklenen hem de gerçek 
performansı etkilediği düşünülmektedir (Doctor 
ve Altman 1969, Liebert ve Morris 1967, Morris 
ve Liebert 1970). Kuruntu, kişinin 'ya yapamaz-
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sam, ya başaramazsam' gibi olumsuz düşünce
lerle dikkatinin dağılmasına neden olan bir sü
reç olarak tanımlanmaktadır (Wine 1971). Bu sü
recin bireye zarar verdiği, verimini ve üretkenli
ğini azalttığı bildirilmektedir (Öner 1990). Birey
lerin 'ben zaten yetersiz biriyim; kendimi vere
miyorum' türündeki konuşmaları kuruntu ör
nekleridir. Bir çalışmada öğrencilerin başarı bek
lentilerinin kaygı, kuruntu ve duyuşsallık ile ters 
ilişkide olduğu belirlenmiştir (Furst ve ark. 
1985).

Akademik başarının anlaşılabilmesi için önce sı
nav kaygısı ve akademik başarı ile ilgili kuram
lara bakılmalıdır. Sınav kaygısı ve başarı ile ilgi
li bilişsel-dikkat kuramı modelinde, kuruntunun 
görevle ilgisiz düşünme ve kendi kendine olum
suz bilişsel süreçleri tekrar etmenin sınav kaygı
sına yol açıp, sınavdaki başarının düşmesine ne
den olduğu belirtilmektedir (Arnkof ve Smith 
1988, Bruch ve ark. 1986). Sosyal öğrenme kura
mının (Bandura 1977, 1989) bireylerin kendi dü
şünce, güdülenme ve davranışlarını nasıl etkile
diğini açıklayan bölümü akademik başarıyı an
lamada yardımcı olmaktadır. Buna göre bireysel 
etkinlik, becerilerle ilgili başarı beklentisi ve 
amaca yönelik düzenekleri içeren güdülenme 
yanısıra başarı ve kaygıyı belirlemektedir (Ban
dura 1989, Bandura ve Cervone 1983). Bireylerin 
etkinlik algısı yarattıkları beklenti senaryolarını 
etkiler, dolayısıyla yüksek etkinlik senaryoları 
olan bireyler başarı için olumlu bir yol gösterici 
olan başarı senaryoları hayal ederler. Kendileri
ni yetersiz hisseden bireyler ise herşeyin nasıl 
kötü gideceğini düşünerek başarısızlık senaryo
ları kurarlar. Çifte eksiklik (dual-deficit) mode
linde (Bandura 1986, Feltz ve Landers 1983) ise 
hem bilişsel hem de akademik beceri (çalışma 
alışkanlıkları) değişkenlerine önem verilmekte
dir (Meichenbaum ve Butler 1980). Sınav kaygısı 
ve akademik başarıda beceri eksikliğinin araştı
rıldığı çalışmalarda, kaygı bozukluğu ile değil 
yetersiz becerilerle ilişkilendirilmektedir. Kaygı 
ile ilgili bir diğer çalışmada ise akademik başarı
nın ergenler için temel stres kaynağı olduğu bil
dirilmiştir (Siu ve Watkins 1997). Ülkemizde eği
tim sisteminin zorlayıcı olduğu eğitimciler, aile
ler ve çocuklar tarafından belirtilmektedir. Öğ

rencilerin sıklıkla sınav kaygısı nedeni ile Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi kliniklerine başvurdukları 
görülmektedir. Bu araştırmanın amacı Türk ilko
kul çocuklarında akademik başarı ve sınav kay
gısının ilişkilerini belirlemektir.

YÖNTEM

Örneklem

Örneklem grubunu Ankara'daki iki devlet ilköğ
retim okulunun dört ve beşinci sınıflarında oku
makta olan 155 öğrenci oluşturmuştur. Örnek
lem grubunda 5. sınıfa giden 75 (127-132 ay, kız 
n=37, % 49.3; erkek n=38, % 50.7); 4. sınıfa giden 
80 (120-126 ay, kız n=36, %45; erkek n=44, %55) 
öğrenci bulunmaktadır. Örneklem grubunun 
yaşları 120-132 ay arasındadır (X= 125.25 ± 4.66). 
On sekiz öğrencinin bir önceki yıl akademik ba
şarı ortalamalarına ulaşılamadığından regresyon 
analizleri 137 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları 

Akademik Başarı

Türk eğitim sisteminde not ortalaması 5'lik bir 
sistem üzerinde değerlendirilmektedir. Öğrenci
lerin bir önceki yılın not ortalamaları bu araştır
mada akademik başarı ölçütü olarak kabul edil
miştir.

Sınav Kaygısı Envanteri

Sınav Kaygısı Envanteri (Test Anxiety Inven
tory) Spielberger'in 1980'de geliştirdiği bir ölçek
tir. Kuruntu ve duyuşsallık olmak üzere iki alt 
ölçeği vardır. Maddeler 1 (hemen hiç bir zaman) 
ile 4 (hemen her zaman) arasında puanlanmak- 
tadır. Kuruntu alt ölçeği 8 maddeden oluşmakta 
iken, duyuşsallık alt ölçeğinin 12 maddesi var
dır. Böylece tüm test 20 maddeden oluşmakta
dır. Böylece Sınav Kaygısı Envanteri'nden alına
bilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20 
olmaktadır. Benzer biçimde Kuruntu alt tes- 
ti'nden en düşük 8 en yüksek 32, duyuşsallık alt 
testi'nden en düşük 12 en yüksek 48 puan alına
bilmektedir. Kuruntu alt testinin örnek bir mad
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desi şu şekildedir: "Sınavlar sırasında, başarısız 
olmanın sonuçlarını düşünmekten kendimi ala
mam". Duyuşsallık alttestinin örnek bir madde
si ise şu şekildedir: "Önemli sınavlarda kalbimin 
çok hızlı attığını hissederim". Testin Türkçe'ye 
uyarlama ve güvenirlik çalışmaları Albayrak- 
Kaymak (1987), geçerlik çalışmaları ise 1986'da 
Öner tarafından yapılmıştır. Özgün Sınav Kay
gısı Envanteri'nin özellikle lise ve üniversite öğ
rencileri için geliştirilmiş olduğu bildirilmekte
dir. Türkçe uyarlamasının kapsamına ilkokul 
öğrencileri de alınmıştır, böylece ölçek 10 yaş ve 
üstü bireylere uygulanabilir hale getirilmiştir 
(Öner 1990). Cronbach alfa katsayıları .73 ile .89 
arasında bulunmuştur.

İşlem

Öğrencilere araştırma ile ilgili kısa bir bilgi veril
miş ve katılmak isteyip istemedikleri sorulmuş
tur. Gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilere 
Sınav Kaygısı Envanteri grup olarak uygulan
mıştır. Araştırmacı yönergeyi yüksek sesle okur
ken öğrencilerin de form üzerinde yazılı olan yö
nergeyi takip etmeleri istenmiştir. Sınav Kaygısı 
Envanteri'nin Türkçe Formunun orijinal yöner
gesi değiştirilmeden verilmiştir. Buna göre yö
nerge şu şekildedir: "Aşağıda insanların kendi
lerini tanımlamak için kullandıkları bir dizi ifade 
sıralanmıştır. Bunların her birini okuyun ve ge
nel olarak nasıl hissettiğinizi anlatan ifadenin sa
ğındaki boşluklardan uygun olanın içini karala
yın. Burada doğru ya da yanlış yanıt yoktur. İfa
delerin hiçbiri üzerinde fazla zaman harcama

dan yazılı ve sözlü sınavlarda genel olarak nasıl 
hissettiğinizi gösteren yanıtı işaretleyin" (Öner 
1990). Ayrıca bu öğrencilerin bir önceki yıl karne 
ortalamaları saptanmış ve akademik başarı ölçü
tü olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Tüm değişkenlere ait ortalama ve standart sap
ma değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Araştırılan 
değişkenlerin birbiri ile ilişkisini bulmak ama-

Tablo 1: Araştırma Değişkenlerine Ait 
Ortalama ve Standart Sapmalar

O rta lam a S tan d art Sapm a

A k adem ik  Başarı O rta lam ası 4.51 .57

K u ru n tu 14.98 4.10

D uyuşsallık 23.34 5.70

T oplam  Sınav Kaygısı 38.31 8.80

cıyla Pearson korelasyon katsayıları (n=137) sap
tanmıştır (Tablo 2). Buna göre başarı ortalaması 
ile kuruntu (r = -.18, p<.05) ve toplam sınav kay
gısı puanları (r = -.18, p<.05) arasında anlamlı ve 
negatif bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon ana
lizlerinde sınav kaygısının duyuşsallık değişkeni 
ile başarı ortalaması arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmadığı için bu değişkenle daha ileri istatis
tiksel analizler uygulanmamıştır.

Korelasyon analizinde sınav kaygısı, kuruntu ve 
akademik başarı ile anlamlı ilişkisi saptanan de
ğişkenler ayrı ayrı regresyon analizine sokul
muştur (Tablo 3). Buna göre toplam sınav kaygı
sı varyansının % 3'ünü akademik başarı ortala-

Tablo 2: Araştırma Değişkenleri Korelasyon Katsayıları

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bir önceki yıl başarı ort. - .054 -.153 -.184b -.184b .249a .059 .146 .216b
2. Cinsiyet .106 .182b .153 -.070 -.016 -.158b -.118
3. Duyuşsallık .604a .929a -.064 -.093 -.199b -.159b
4. Kuruntu .857a -.032 -.076 -.107 -.093
5. Toplam Sınav Kaygısı -.056 -.096 -.178b -.146

a Korelasyon .01 alpha değeri düzeyinde anlamlıdır. 
b Korelasyon .05 alpha değeri düzeyinde anlamlıdır.
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Tablo 3: Akademik Başarı, Toplam Sınav Kaygısı ve Kuruntunun Yordayıcıları

Beta r2 değişimi T
Akademik Başarı Yordayıcıları 
Kuruntu -.184 .034 -2.179*
Toplam Sınav Kaygısının Yordayıcıları 
Akademik Başarı Ortalaması -.184 .034 -2.184*
Kuruntu Değişkeninin Yordayıcıları 
Cinsiyet .155 .027 1.947
Akademik Başarı Ortalaması -.175 .031 -2.094*

* p<.05

ması açıklamıştır, [F (1,137) = 4.77, p < .05]. Ku
runtu değişkeni ile anlamlı ilişkisi olan değiş
kenler regresyon analizine sokulmuştur. Kurun
tu değişkeni varyansının % 3'ü başarı ortalaması 
ile açıklanmıştır, [F (1, 137) = 4.14, p < .05].

Akademik başarı ile anlamlı ilişkisi olduğu sap
tanan değişkenler regresyon analizine sokul
muştur. Buna göre akademik başarı varyansının 
% 3'ünü kuruntu değişkeninin açıkladığı belir
lenmiştir, [F (1, 137) = 4.75, p < .05].

TARTIŞMA

Yazında sınav kaygısının başarı ile ilişkisi özel
likle erişkinlerde ortaya konmaktadır (Di Maria 
ve Di Nuovo1990, Sud 1990, Zeidner 1990). Buna 
göre sınav kaygısı yüksek olan bireylerin başarı
larının düştüğü görülmektedir (Hunsley 1985). 
Çocuklarla yapılmış olan az sayıda çalışmada da 
benzer bulguların çocuklar için de geçerli oldu
ğu belirlenmiştir (Gjesme 1983, Öner 1990). Bu 
araştırmada da benzer bir bulgu elde edilmiştir. 
Sınav kaygısı yüksek olan çocukların başarıları
nın daha düşük olduğu görülmüştür. Aynı so
nuç sınav kaygısının bilişsel yönü olan kuruntu 
değişkeni için de geçerlidir. Buna göre kuruntu 
düzeyi yüksek olan çocukların başarı düzeyleri
nin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yazında 
da kuruntunun akademik başarı ile ters bir iliş
kide olduğu bildirilmektedir (Hong 1999, Öner 
1990, Rodrigo ve ark. 1990). Duyuşsallık ile aka
demik başarının ilişkisinin olmadığı belirtilmek
tedir (Öner 1990, Spielberger 1980, Gjesme 1983). 
Aynı bulgular bu araştırmada da doğrulanmış

tır, duyuşsallık ile akademik başarı ilişkili bu
lunmazken, sınav kaygısı ve kuruntunun ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. Gjesme (1983) özellikle 
kuruntunun başarıyı düşürdüğünü bulmuştur. 
Araştırmacı, derslerin algılanan önemi yüksek 
olduğunda, kuruntunun arttığını belirlemiştir. 
Bu bağlamda aşırı kuruntuları olan öğrencilerin, 
bu kuruntularını azaltmak için okul ile ilgili gö
revlerin algılanan önemini azaltmak gerekli ola
bilir. Kuruntulu düşüncelerin sistematik duyar
sızlaştırma ve bilişsel yapılandırma ile azaltılabi
leceği düşünülebilir. Elbette akademik başarı 
için sadece sınav kaygısının azaltılması yetme
yecektir, öğrencilere etkili çalışma becerilerini 
edinmeye yönelik eğitim verilmesi de gerek
mektedir.

Öte yandan akademik başarının yüksek olduğu 
çocuklarda kuruntunun düştüğü belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda yapılacak aile ve öğretmen bilgi
lendirme toplantıları ve danışmanlık ile çocukla
rın başarı düzeyinin arttırılması sağlanabilir.

Sınavların çocukların yaşamlarında bir stres et
keni olduğu bilinmektedir (Sarason ve ark. 
1960). Bununla başedebilme becerisi ise birçok 
sosyal faktöre bağlıdır. Sosyal desteğin kaygıyı 
azalttığı yolunda yazın bilgileri mevcuttur (Co
hen ve Hoberman 1983, Cohen ve Wills 1985). Sı
nav kaygısının her yaştaki insan için bir stres 
kaynağı olduğu bilindiğine göre çocuk yaş gru
bunda da sosyal desteğin kaygıya olan etkisini 
araştırmak gerekmektedir. Araştırmalar çocuk
ların stres kaynaklarıyla başetme becerilerinin 
sosyal destek sayesinde arttığını vurgulamakta
dır (Cutrona 1990, Thoits 1986). Bu noktada, sos
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yal destek, kişide benlik saygısı ve güvenin oluş
masına yönelik zemin oluşturmakta ve çocuğun 
kendi etkinliğine inanmasını sağlayabilmekte
dir. Cutrona ve arkadaşları (1994) anababadan 
alınan sosyal desteğin düşük kaygı seviyesiyle 
ilişkili olduğunu bildirmektedirler. Thoits (1986) 
altta yatan düzenekleri açıklayabilmek için sos
yal desteği 'başa çıkma desteği' olarak yeniden 
kavramsallaştırmıştır. Başa çıkma desteği, çocu
ğun hayatındaki önemli kişilerin stresli durum
ların üstesinden gelmesinde ona yardımcı olma
sı olarak tanımlanmaktadır. Görgül bulgular bi
reyin sosyal yaşam ağındaki kişiler tarafından 
desteklendiğini algılamasının ruhsal sağlıkla 
olumlu, stres ve psikopatoloji ile olumsuz yönde 
ilişkili olduğunu göstermektedir (Cohen ve 
Wills 1985). Sosyal destek ve kaygının etkisi da
ha çok yetişkinlerde araştırılmıştır ancak bu ko
nuda çocuk ve ergenlerle yapılan araştırmalar 
oldukça sınırlıdır (ilden Koçkar 1999, Johnson 
1986). Ergenlerle yapılan bir çalışmada aile ve 
arkadaşlardan alınan sosyal desteğin düşük kay
gı seviyesi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Du
Bois ve ark. 1992). Ancak sınav kaygısı başarı ve 
sosyal destek kavramları yazında henüz yeterin
ce araştırılmamıştır, çocuklarla olan araştırmalar 
ise oldukça sınırlıdır (DuBois ve ark. 1992). Bu 
kavramlarla ilgili olarak daha fazla araştırma ya
pılması, çocukları olumsuz bir biçimde etkileyen 
sınav kaygısı ile başa çıkmaya yönelik olarak 
araştırmacı ve uygulamacılara yeni bakış açıları 
kazandırabileceği düşünülmektedir.

Sınav kaygısının olumsuz etkilerinin, gevşeme 
terapisi (relaxation therapy), destekleyici danış
manlık ve bilişsel davranışçı terapi teknikleri 
kullanılarak azaltıldığı bildirilmektedir (Sapp 
1996). Okullarda sınav kaygısı olan öğrencilerin 
belirlenip bildirilen tekniklerin daha yaygın kul
lanılması ile öğrencilerin kaygılarının azaltılarak 
başarı düzeylerinin arttırılabileceği düşünül
mektedir.

Okur yazar toplumlarda okul ve onunla ilişkili 
başarı-başarısızlık kavramları kendine özgü de
ğerler sistemini oluşturur. Klasik psikanalitik 
bakış açısında gizillik dönemine (latency period) 
karşılık gelen ilkokul çağında başarı/başarısızlık

ve buna bağlı gelişen yeterlilik/yetersizlik duy
gusunun, yaşam boyunca devam edecek üret
kenlikte önemli yapı taşları olacağı bir gerçektir. 
Bu nedenle okul başarısını etkileyecek olumsuz 
etkenlerin saptanması ve uygun girişimlerle ön
leme çalışmalarının yapılmasının önemi açıktır. 
Ayrıca çocukluk döneminde başarı ve sınav kay
gısı arasındaki etkileşimlerin daha kapsamlı ve 
geniş örneklem gruplarında boylamsal çalışma
larla araştırılması bu konuya daha da açıklık ge
tirecektir.
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