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iMZA SAYFASI

Egitim Bilimleri Enstitusu Mudurlugu'ne,
Bu calisma jurimiz tarafrndan Egitim Programlan ve Ogretim Anabilim
Dalmda YOKSEK LiSANS olarak kabul editrnistir.
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Onay
Yukandaki imzalann, adi qecen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylanm.

Enstitu

Muduru

Onsoz

Srnav kayqrsi, ogrenmeyi
edilmektedir.

etkileyen

Bu arastrrrna, ogrencilerin

ogrenimlerindeki

sinav

kayqrsiru

unsurlardan

birisi olarak kabul

genel sinav kayqrsi ve ingilizce

incelemeyi

amaclarrustrr.

Bu tez

bes

bolurnden olusrnaktadrr.

Tezin

birinci

bolurnunde

arastrrma

sorununa,

tezin

arnacma

ve

onernine, kapsam ve srrurlrlrklara ve tarurnlara yer verilrnistir. ikinci bolurnde
ise arastrrmarun

kuramsal

cercevesi

konusuna

yonelik arastrrrnalara

yer

verilrnistir. Tezin u9uncu bolurnunde ise arastrrmamn yontemi, modeli, evren
ve ornekleml, bilgi toplama araclanrun qelistirilrnesl,

uyqulanrnasi,

cozumlenmesi

verilmistir.

bolurnde

ve

yorumlanmasi

uygulama

sureci

bolurnlerlne

sonunda

yer

elde edilen

bulgular

verilerin
Dorduncu

ve yorumlar

bulunmaktadrr, Tezin sonuc ve oneriler bolurnununu iceren beslncl bolurnde
ise tezin sonuclanna ve bu sonuclar doqrultusunda

qelistirilen onerilere yer

verilrnistir.

Hem yuksek lisans egitimim, hem de tezimin her asarnasmda degerli
bilgisini, deneyimini ve zarnaruru bana ayrran tez darusrnarurn Yard. D09. Dr.
<;igdem Hursen'e
boyunca

tesekkurlerirni

bilgileriyle

surecinde

sunanm.

beni yetistiren

yardrrnlanru

benden

Aynca

degerli

yuksek

hocalanma,

esirgemeyen

lisans egitimim
olcek

hocalanma

qelistirrne
ve

uzman

psikologlara, tezimin arastrrmasrna izin veren Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
Milli Egitim Bakanliqr
Teknik

Ogretim

Genel Orta Ogretim Dairesi Mudurlugu

Dairesi Mudurlugune,

okullardaki

ve Mesleki

uygulamalanmda

bana

kolayllk saqlayan okul rnudurlerine, ogretmenlerine ve ogrencilerine tesekkur
ederim.

Tum

bunlann

yarunda,

hayatrmm

her arunda

desteqini

benden

esirgemeyen aileme tesekkuru bir bore bilirim.

\
Ibrahim Tekman
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OZET
OGRENCiLERiN

GENEL SINAV KAYGILARI iLE iNGiLiZCE DERSiNE

YONELiK SINAV KAYGILARININ BELiRLENMESi

Ibrahim Tekman
Yuksek Lisans, Egitim Programlan ve Ogretim Anabilim Dali
Tez Darusrnaru: Yard. D0<;:. Dr. Qigdem Hursen
Haziran, 2013

Bu cahsrna, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Milli Egitim Bakanhqi'na

bagl1 l.etkosa ilcesindeki orta okul, lise ve meslek liselerinin son srrutlannda
ogrenim qoren ogrencilerin genel smav kayqilan ve ingilizce dersine yonelik
sinav kayqrlanrun belirlenmesini amactarrustrr,

Arastrrma, 2012-2013 ogretim yilmda Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
(KKTC) Milli Egitim Bakanhqi'na bagl1 Lefkosa ilcesindeki orta okul, lise, ve
meslek liselerinin son srruflannda
qerceklesrnistir.

Ogrencilerin

ogrenim qoren toplam 871 ogrenci ile

genel smav

kayqilan

hakkmdaki

verilerin

toplanmasi icin, arastrrmaci tarafmdan qelistirilen "ogrenci genel smav kayg1
olgegi" (OGSKO), ingilizce ogrenimlerine yonelik smav kayqrlan hakkmdaki
verilerin. toplanrnasi ictn de yine arastrrmaci tarafmdan qelistirilen "ingilizce
dersine

yonelik

smav

kayg1

olgegi"

(iDYSKO)

kullarulrrustrr.

Verilerin

istatistiksel cozurnlemesi SPSS paket proqrarm kullarularak analiz edilrnistir,

Ogrencilerin
gore,

genel

olarak

cinsiyetlerine

genel srnav kayqilarma
smav

kayqrlanrun

yonelik elde edilen bulgulara

"nadiren"

gore, smav kayg1 duzeylerinds

goruldugu,

ogrencilerin

anlamll bir farklrlik olmadrq),

ogrencilerin yaslan ile smav kayqi duzeyleri arasmda 15-18 yasa sahip olan
ogrencilerin
arasmda

lehine, ogrencilerin
ise

saptanrrustrr.

lise

son

Arastrrrnada

strut duzeyleri

siruf
aynca,

ogrencilerinin

ile smav kayq: duzeyleri
lehine

anne ve babalann

dustukce, ogrencilerin smav kayqrlanrun yukseldigi
iii

bir

sonuc

egitim

olduqu

seviyesinin

sonucuna da ulasrlrrustrr.

Bunlara

ilaveten, ogrencilerin

duzeyleri arasinda,

televizyon

izleme srklrklan ile smav kayq:

hie izlemeyen veya 1 saatten az izleyen ogrencilerin

alehine bir sonuc cikrrustrr. Ogrencilerin internet kullarum sikhklan ve sosyal
paylasim sitelerini kullanma sikhklan ile genel smav kayqilan arasinda ise
anlarnh bir farkhlrk olrnadrq: sonucuna ulastlrmstrr.

Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik srnav kayqilanna yonelik bulgular
incelendiqinde
"Bazen"

ise, ogrencilerin

goruldugu

ingilizce dersine yonellk sinav kayqrlanrun

ve krz ogrencilerin

smav

kayq: seviyelerinin

erkek

ogrencilerden daha yuksek olduqu sonucuna ulasrlrrustrr. Ogrencilerin yaslan
ile ingilizce dersine yonelik smav kayq: duzeyleri arasmda ise 15-18 yasa
sahip olan ogrencilerin

lehine bir sonuc saptanrrustrr.

duzeyleri, televizyon izleme sikhklan,

Ogrencilerin

siruf

internet kullanma sikhklan ve sosyal

paylasim aglann1 kullanma sikhklan ile ingilizce dersine yonelik genel smav
kayqrsi

arasmda

ise anlarnh

bir farkl11Jga rastlanrnarrustrr.

aynca, anne ve babarun egitim seviyesinin

Arastrrrnada

dustukce ogrencilerin

ingilizce

dersine yonelik smav kayqrlanrun yukseldigi sonucuna ulasrlrrusnr.

Ogrencilerin

genel smav kayqilan ile ingilizce dersine yonelik smav

kayqrlan arasmda ise yuksek duzeyde pozitif yonde ve anlamh bir illski
bulunrnustur

Anahtar kelimeler: ogrenci smav kayqrsi, kayqi, ingilizce ogrenimi
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ABSTRACT

DETERMINATION OF STUDENTS' GENERAL TEST ANXIETY AND THEIR
TEST ANXIETY CONCERNING ENGLISH CLASS

lbrahirn Tekman
Master's Degree, Education Programs and Teaching
Supervisor: Assist.Prof. Dr. <;igdem Hursen
June,2013

This study aims to find out the students' general test anxiety and their
test anxiety concerning English class. The research was performed with 871
students who study in the final year of secondary schools, high schools and
vocational schools in Nicosia that are affiliated to the Ministry of Education of
Turkish Republic of Northern Cyprus in the 2012-2012 academic year.
In order to collect data about students' general test anxiety, "general
test anxiety scale" was used and for their test anxiety concerning English
class, "test anxiety scale concerning English class" was used. Statistical
analysis of the collected data was made with the SPSS (statistical package
for the social sciences) program.
The results of the study reveal that students' general test anxiety is
within the limit of "rarely", male and female students' level of general test
anxiety is not significantly different and 15-18 years old students and the final
year students in high schools have the lowest level of test anxiety. In addition
to these, the students whose parents have a lower level of education and the
students who do not watch TV or watch less than 1 hour, have a higher level
of test anxiety than the other students. However, the students' frequency of
using internet and social networking sites and their level of test anxiety are
not significantly different.

V

According
concerning

to the

results

about

students'

English class, their test anxiety

level

of test

anxiety

level is within the limit of

"sometimes", female students have a higher level of test anxiety and 15-18
years old students have a lower level of test anxiety.

However, the students'

frequency of watching TV, using the internet and social networking sites and
their level of test anxiety don't have significant

difference

and also the

secondary school students', high school students' and vocational students'
level of test anxiety don't have significant difference. Finally, the students,
whose parents have a lower level of education, have a higher level of test
anxiety than the others.

Between the students'

general test anxiety and their test anxiety

concerning English class, a high level of positive and significant relationship
was found.

Key words: student test anxiety, anxiety, learning English.
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BOLOM I

GiRi$

insanlar, icinde bulunduklan toplumun kulturel uyancilanyla devamll
bir etkilesim icindedir ve kulturel ve toplumsal cevresiyle etkilesirnleri
sonucunda yeni davraruslar kazarurlar. Bu etkilesimi iceren surec bir
ogrenme

veya

bgretme

surecidir.

Toplumlar

kendi

surekliliklerini

saqlayabilrnek icin uyelerinin belli ozelliklere sahip olmasrru istemektedirler.
Bu yuzden insanlann hem kendilerinin hem de bulunduklan toplumun
gereksinimlerini karsilayacak bilgi, beceri, tutum ve ahskanhklan kazanmalan
gerekmektedir (Yrldrnrn, 2000; Engin ve Seven, 2008; Aydin, 201 Oa).

Gerekli bu bilgi, beceri tutum ve ahskanlrklar

genellikle egitim

sayesinde qerceklesrnektedir. Bu egitim de genellikle okullarda verilmektedir.
Egitim yasarrurruzm bir parcasidrr ve bir ifade ile bilgi, beceri, tutum,
davrarus, gbru!;i, duygu ve dusuncs gibi ozelllklerimizl degi!;itiren bir surectir
ve kisilerin ve ulkelerin qellsrnesi ve ilerlemesi icln gerekli unsurlardan biri
olarak dusunulrnektedir (Cakmak, 2008; Karsh, 201 O; Erden, 2011)
Mustafa Kemal Ataturk ise, egitimin oneminl "Egitimdir ki, bir milleti ya
ozgur, baqrrnsiz, sanh, yuksek bir topluluk halinde yasatrr; ya da esaret ve
sefalete

terk

eder.

<;unku kaynasrrus bir

millet

haline

gelmenin,

9agda!;ila!;imanin,kalkmmanm, hur ve demokratik bir toplum olabilmenin en
etkili araci egitimdir'' sbzleriyle ifade etrnistir (Kayadibi, 2001). Gene ve
Eryaman (2008)'a gore ise egiti~, bilginin gerek edinilmesi ve gerekse
yayilrnasryla hemen her alanda yaprlmasi gereken degi!;ime ve qelismelerin
temel aracrdrr,
Egitim, en qenis anlarruyla bireyde kendi yasantrlan yoluyla davrarus
degi!;iikligi meydana getirme sureci olarak tarurnlanmaktadrr. Egitim, bireyin
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doqumundan

olurnune kadar sureqelen bir surectir ve bu surecte bireyler

cesitli bilgi, beceri, tutum ve degerler kazarurlar (Erden, 2011 ). Karsh (2010)
ise egitimi, yeni kusaklann

toplum

yasarruna

beceri, tutum ve anlayrslar elde etmelerine
yardrmci

olma

saptanrrus

etkinliqi

arnaclar

olarak

hazrrlarurken

ve kisiliklerini

tarumlarnaktadrr

doqrultusunda

ve

gerekli

bilgi,

qelistirrnelerine

egitimin,

insan davraruslannda

onceden

belli qelisrneler

saqlamaya yarayan planh etkinlikler dizgesi olduqunu belirtmektedir.

Karsh

(2010) egitimin bilgi 9agindaki yeni tarurmru ise bireyin doqustan getirdigi gizil
guglerini ortaya crkarrna ve bunlan

yeteneqs

donusturrne

sureci olarak

yapmaktad Ir.

Egitim sureci sonucunda

kisilerde yasann urunu kahci izli davrarus

degi$ikligi olusur, Yasanti urunu kahci izli davrarus degi$ikligi ise ogrenme
olarak

tarumlanrnaktadrr.

Ogrenme

sonucunda

bir

davrarus

degi$ikligi

meydana gelir, ogrenme yasanti urunudur ve ogrenme kahci izlidir (Erden,
2011 ). Baska bir tarurnda ise ogrenme, cevreyle etkilesirn sonucu kahci izli
bir etkinin olusmasi olarak aciklanrnaktadrr (Karsh, 2010). Senernoqlu (2004)
da

benzer

sekilde,

ogrenmeyi

yasanti

urunu

olarak

meydana

gelen

davrarusta ya da potansiyel davrarustaki deqisrne olarak actklarnaktadrr,

Gunumuz

bilgi

9ag1nda

ve

bilgi

toplumunda,

degi$ime

uydurabilen, var olan teknolojiyi ve qeleceqin teknolojilerini
thtlyaclanm karsilayabilecek

ayak

ureten, 9agin1n

duzeyde donatrlrrus yenilikleri takip edebilen ve

uyumsayan nitelikli bireyler yetistirmek egitimin amaclarmdandrr

(Bozaslan,

2012). Cakmak (2008) ise egitimin amacmm, bilgi seviyesi yuksek bireysel ve
evrensel

bir

belirtmektedir

kulture

bir

toplum

ve bir Olkenin refah ve rnutluluqunun,

nitelikli bir egitim almalanna
Olkenin

saqhkh

sahip

ekonomik

yetistirmek

o Olkenin insanlanrun

ve bu sayede kazandrklari

buyumesine

yapacaklan

olduqunu

katkrya

bilgi ve beceri ile
bagl1

olduqunu

belirtmektedir.

Egitimin, Olkenin ekonomi ve kalkrnrnaya etkisi vardrr. Aynca var olan
qellsmeleri
yetistirilmesi

onceden

sezinleyip

arnaclanmahdrr

degi$imlere

ayak uydurabilecek

bireylerin

(Geng ve Eryaman, 2008). Karsh (2010) ise
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egitimin amacrru mutlu insan yetistirmek

olarak belirtmektedir.

Ogrencilerin

bilgi, beceri ve yeteneklerini qelistirip onlan hayata hazrrlarnak, kendilerine ve
topluma Iaydah meslekler edinmelerini
ve basanh bir sekilde hazirlamak,
arnaclanndandrr.

Ogrencilerin

saqlarnak, meslek hayatlanna bilgili

ailelerin,

egitim

ve

egitimcilerin

ogretim

ve okullann

yrllanndaki

da

basanlan

gelecekteki meslek yasamlanrun temelidir (Aydin, 201 Oa).

Yrldrnrn (2000)'a
basansiz

gore ogrencinin

akademik

yonden

basanh veya

olrnasi kendisi, ailesi ve toplumu bakrrnmdan oldukca onemlidir.

Akademik yonden nitelikli ve basanh bireyler, toplumlann kalkrnrnasmdaki en
temel gu9tur. Bu yuzden egitime yapilan yatmmlann

uzun vadede toplumun

kalkmmasi icin yapilan bir yatmrndrr.

Tum bu ifadeler, egitimin insanlann ve yasadrklan toplumun qelisrnesi
ve 9agda§la§abilmesi

icin onernli ve gerekli olduqunun

alnru cizrnektedir.

Egitimin yarn sira, Dogan (2009)'a gore qunurnuzde 9agda§l1g1n olcutlerinden
biri de yabanci dil bilmek olarak kabul edilmektedir. Gunurnuz sartlannda bir
yabanct dil bilmek insanlar acismdan buyuk onern tasrrnaktadrr (Anoqul ve
Uzun, 2010 ; Elaldi ve Gornleksiz, 2011 ). Ozdernir (2006) ve Sariyer (2008)
de qunumuzde yabanci dil bilmenin buyuk onern tasrdrqrmn altrru cizrnekte
ve qloballesen dunyarruzda yabanci dil ogrenmenin
kacrrulrnaz olduqunu belirtmektedirler.

bireyler ve ulkeler tcln

Madran (2006)' a gore de bir yabanci

dil bilmek ve onu yeterince kullanmak bir ayncalik degil, bir ihtiyactrr.

Oil, bilgi aktanrruru saqlayarak iletisirn surecinin insanlar arasinda iyi
islernesini etkileyen en onernli iletisirn aracidrr (Elaldi ve Gornleksiz, 2011 ).
insanlar

tarihler

kendilerinden

boyunca ogrendiklerini

sonra gelen

kusaklara

ve edindikleri
aktararak

basarrruslardrr ve daha da ileriye tasryabilmislerdir.
en gu9lu aract her zaman dil olmustur

bilgileri, kulturlerini

medeniyetlerini

korurnayi

Bu aktanrrun ve iletisimin

ve insanlar dil sayesinde

ortak

degerlerini ifade etme, aktarma sans: bulrnuslardrr. Toplumsal iletisirnin en
temel ogesi olan dilin onerni hrzla qelisen ve deqisen gunumuz dunyasmda
artrmstrr.

Bilimsel

degi§tirmesi,

ve

qellsen

teknolojik

qelismenin

iletisirn olanaklanyla

fiziksel

birlikte

ve

kulturel

hayatt

kisiler ve uluslararasi
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iliskilerin derinlesrnesini

saqlarrus, bilim ve teknolojiyi daha iyi anlamak ve

analiz etmek, bilim ve teknolojiye uyum saqlarnak, yeni acrhrnlar kurgulamak
gibi gerekceler yeni dunya duzeninde yabanci dil ogrenimini zorunlu hale
qetirmistir (Akpur, 2005).

Akkus (2009)'a gore yeryuzunde

binlerce dil bulunmaktadrr

ve bu

dilleri konusan ulkelerin evrensel duzeyde kendilerini ifade edebilmeleri
ortak bir dilin zorunluluqu

ortaya crkrrustrr. Aynca uluslararasi

icln

platformda

kulturel, askeri, siyasal, bilimsel, sanatsal alanlarda iletlsimi saqlarnak isteqi,
ve 969, is, turizm, teknoloji, ticaret, haberlesrne, bilimsel arastrrrna, film veya
rnuzik kulturu gibi etkenler de yabanci dil ogrenmeyi gerekli krlrnaktadrr.

Kulturler arasi iletisim ve bilgi paylasirru, kulturun ve bilginin tasryrcrs:
olan dil aracrhqryla qerceklesir, Birey, icinde ya§ad191 toplumun bilgi ve kultur
birikimini kendi ana dili aracrhqryla edinirken, farkh uluslara ozgu bilgi ve
kulture o uluslann diliyle ulasabilmektedir,

Bireyin kendi anadili drsmdaki dil

ve dillere egemen olabilmesi icin yapilan tum etkinlikler yabanci dil ogretimiogrenimi kapsarrunda ele ahrur (Sahin, 2009).

Onern (2011) dilbilim ve psikoloji kurarnlanrun

yabanci

dil ogretim

yontern ve yaklasrrnlan uzerinde buyuk etkisine sahip olduqunu belirtrnis ve
yabanci dil ogretiminde amacm dilbilgisinin ogretilmesi olan klasik yabanci dil
ogreniminden,

zamanla- bireylerdeki

duyussal

ogrencinin ihtiyaclanrun ve tecrubelerinin

ozelliklere

odaklarulrrus

ve

ogretim surecinde etkili olduqu bir

surece doqru degi§im qosterdiqine deginmi§tir.

Bircok arasttrmaci yabanci dil ogreniminin, ogrenenler icin karrnasrk
ve zorlu

bir surec olduqunu belirtmektedir

(Aydin ve Zengin, 2008; Aydin,

2009; Gene, 2009; Anwar ve digerleri, 201 O; Hussain ve digerleri, 2011;
Riasati, 2011; Zhang, 2011 a). Zheng

(2008) ise yabanc:

dil ogrenimini

ogrenciler icin travmatik bile olabilecek bir deneyim olarak acrklarnaktadrr,

Elaldi ve Gornleksiz

(2011 ), Brown (1994)'in

ikinci dil ogrenimini

"deqiskenlerin sonsuz gibi qorunen sayilan i9erdigi karmasik bir surec" olarak
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tarurnladiqnu

ve yabanci

bir dil 6grenme

surecinde,

hedef dilde yeterli

olabilmek, dilin karmasik yaprsi nedeniyle zaten oldukca zor bir surecken, bu
surecin,

o dilin

konusulduqu

gergekle§mesinin

bu

surecl

ve her turlu
daha

kullan1ld1g1

da · zorlastrran

ortarrun

bir

etken

drsmda
olduqunu

belirttiginin altirn cizrntslerdir,

Geng (2009) de vabanci dil 6greniminin karmasik bir surec olduqunu
ve

dil

unsurunun

bills, 6grenme

davraruslan,

6nceki

dil

deneyimleri,

6grencinin kisisel 6zelligi, 6nceki dil deneyimleri ve gruplar arasi etkilesirn
gibi bircok konuyla ili§kili olduqunu
blrcok 6grenci

belirtmektedir.

igin zorlu bir surectir.

okuma, yazma

Yabanci

dil 6grenmek

Bircok 6grenci dinleme,

gibi dart temel beceriyi

6grenmekte

konusrna,

zorluk gekmektedir.

Yabanci dil 6grenme surscindeki diger bir zorluk da 6grencilerin icse' yaprsi
ve di§ cevreden kaynaklanan zorluklardrr,

Aydin ve Zengin

(2008)'e

gore ingilizcenin

yabanci

bir dil olarak

6grenilmesi sureci sonunda, 6grencilerin yabanci dilde iletisirn ve etkilesirn
becerilerini

edinmeleri,

temel beceriler

olan dinleme,

okuma, yazma ve

konusma becerilerini hedeflenen bir duzeyde kazanmalan,

ve ingilizcenin

yapr, sozcuk bilgisi ve telafuz bilgilerini 6grenmi§ olmalan beklenmektedir
fakat yabanci
ogrenmeyi
6grenenlerin

dil 6grenimi karrnasik ve problemli bir alandir. Yabanci

karmasik

ve problemli

bir duruma

getiren

taktorlerden

bireysel tarkhhklandrr. Yani yabanci dil 6greniminde

dil
biri

basan

6grenenlerin sahip olduklan bireysel 6zelliklerle doqrudan ilgilidir. Bu bireysel
farkhhklar ise, 6grencilerin dil 6grenimi konusunda sahip olduklan inanclan,
6grenmeye

karsi

beklenti

ve

tutumlan,

kisiden

kisiye

gore

deqisen

qudulenrne duzeyleri ve duyussal durumlandrr.

Batumlu (2006)'ya gore de ilgi, tutum, yetenek, yas, zeka duzeyl ve
duyussal degi§kenler gibi pek cok degi§ken ingilizce 6greniminde 6nemli rol
ovnarnaktadrr. Madran (2006) da benzer sekilde 6grencilerin ki§iligi (orneqln
drsadonuk, daha konuskan olan 6grencilerin vabanci dil konusunda daha eek
pratik yapma olanaklan bu'unacaqi igin daha basanh bilirler), zeka, yetenek,
yas, gudu ve tutumlann

da yabanci

dil 6grenme

surecini

etkilediqinin

6

du§unuldugunu belirtmektedir. Aydin ve Zengin (2008) de ogrencilerin inane,
tutum, beklenti ve duygusal durumlannm

ingilizce ogrenimlerini

etkileyen

onernli degi§kenler olduqunun altrrn cizmektedirler. Go ve digerleri (2011) de
tutum,

motivasyon

ve kayq: gibi bazi faktorlerln

yabanci

dil ogrenimini

etkilediqini belirtrnislerdir.

Onern (2011) de benzer bir sekilde, yapilan cahsrnalann ogrencilerin
ogrenme bicernleri ve stratejileri, qudulenrne duzeyleri, ihtiyaclan ve duygu
durumlan

gibi oznel deqiskenleri

iceren bireysel

farkhhklanrun

ogrenme

uzerinde buyuk etkiye sahip olduqunu ortaya koyduqunu belirtmistir. Sariyer
(2008)'e gore de dil ogrenme surecini etkileyen sosyal, psikolojik, fiziksel,
strut igi ya da dismdan da kaynaklanabilecek

bir 90k deqisken vardir ve dil

ogrenimi bu deqiskenlerin etkisinde bulunan zor ve uzun bir surectir,

Akpur
arasttrmacilarm,

(2005)

da

yabanct

dil

konusunda

motivasyon ve kayg1 gibi duyussal degi§kenlerin,

siruf ortarrunda ogrencilerin basan ya da basansizhklan
role sahip olduqunu belirtmislerdir.
sekilde

cahsrnalannda,

belirtrnislerdir.

cahsmalar

yapan
ozellikle

uzerinde onemli bir

Gedikoqlu ve Oner (2007) de benzer

dil ogrenimini

etkileyen

bazi etmenler

olduqunu

Bunlar sosyal cevre, etkilesirn oraru gibi di§ etmenler,

dil

transferi, kavrama gibi ig etmenler ve bireysel farkhhklardir. Sahin (2009) de
yabanc, dil ogretiminde

bazi etmenlerin

ogrenci basansiru

du§urdugunun

altrm cizrnistir.

Oner (2008) de bireysel farkhhklarm yabanc, dil ogretiminde de goz
ardi edilmemesi gerektigini belirtrnlstir. Yabanct dil ogreniminde,
etkileyen bazi duygusal taktorler bulunrnaktadrr.
tutum ve kayqidir

(Iqbal ve Mahmood,

etkileyen en onernli bireysel farkllllklardan

ogrenmeyi

Bunlar zeka, motivasyon,

2010). Tas (2006) da ogrenmeyi
birinin kayqi olduqunu belirtmekte

ve kayqryt bir kisinin bir uyaranla karst karsiya kaldrqmda ya§ad191 bilissel,
duyusal ve zihinsel degi§imlerle
olarak aciklamaktadrr.

kendini qosteren

bir uyanlrrushk durumu

Horwitz (2010) de yabanci dil ogreniminde kaygmm

ogrenmeyi etkileyen bir unsur olduqunu belirtrnistir.
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insanrn temel
zamanda

duygulanndan

ogrenmeyi

etkileyen

biri olarak

bireysel

kabul edilen

farklrlrklardan

biri

kayg,, aynr
olarak

kabul

edilmektedir. Evrensel ve temel bir duygu olarak kabul edilen kayg,, degi~en
durum

ve miktarlarda

herkesce

yasanan

ve 'normal'

kabul

edilen

bir

duygudur. Kayg, seviyesi kisiden ktsiye degi~mekte ve yuksek duzeyde kayg,
bireylerin

hayatlannr

ve

akademik

yasarnlanru

olumsuz

etkilemektedir

(Batumlu, 2006).

Egitim ortamrnda kaygr, smav durumlannda ogrenmeyi etkileyecek ve
performans, dusurecek et~iye sahiptir. Kaygrnrn ana nedeni de ogrencilerin
srnavdan

kalma korkulandrr.

yasarlar ve srnavlarda

Kayqrh ogrenciler,

bilgilerini qosteremezler

bilgi aktanmrnda
(Abderrezzag,

zorluk

2010).

Bir

srnava girerken stres, sinir ve gerginlige donusen kayg,, sinava giren kisiler
icin yrkrcr, zararh bir faktordur (Baghaei ve digerleri, 2012).

Srnava girmek,
yetiskinlerin

ise zaman

deqerlendirtlrne

tum egitim
zaman

yasantrsidrr

kademelerindeki

karsilastrklan,

(Bacanli

ogrencilerin

kayg,

ve Surucu,

90k sik,

ile i9 ice olan bir

2006).

Egitimde

basan

kavrarru ise genellikle okulda okutulan derslerde qelistlrilen ve ogretmenlerce
takdir edilen notlarla, test puanlanyla
beceriler

veya

kastedilmektedir.
olmamalanyla

kazarulan

bilgilerin

ya da her ikisiyle birlikte belirlenen
ifadesi

olan

"akademik

basan"

Ogrencilerin akademik basanlan srnavlarda basanh olup

deqerlendirilir,

Srnavlar ise bu degerlendirme

faaliyetlerinin

ayrrlmaz bir parcasrdrr (Aydin, 201 Oa).

Srnavlar egitimin her asarnasmda karar vermek icin kullanrlan onernli
bir arac olarak qorulrnektedir

(Rana ve Mahmood, 2010). Smavlar egitim,

kariyer yerlestirrne ve kariyer planlama ve i~ bulma alanlannda
belirleme

icin kullaruhr

(Lawson,

2006).

Trifoni

ve Shanini

olcrne ve
(2011)

de

srnavlann sadece egitim alarnnda degil, yasarrun her alarunda kullaruldrqtrun
ve bircok onernli karann srnavlar aracrhqryla verildlqlnin altrru clzmektedir.

Cocuklar

egitim sistemine

smava tabi tutulmaktadrrlar.

girdikleri

andan itibaren srk bir sekilde

Bunun sonucunda da daha iyi bir performans
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qosterrneleri

icin

anne-babalannm

karsrlasrnaktadrrlar.
olusturmaktadrr.
yasantrlanrun

ve

okulun

beklenti

Smavlar ogrencilerin yasamlanrun

Smavlardan

ve

baskrsryla

onemli bir parcasrru

elde edilen sonuclar ogrencilerin

sekillenrnesinde

etkili

olabilir.

Bu durum,

gelecekteki

ozellikle

smav

sonuclan, qeleceqe iliskin ftrsatlar ve mesleki kararlar Ozerinde etkili olacaqt
zaman, ergenlerin

yasarnlannda

onernli bir stres kaynaqrdrr

(Baydan ve

Digerleri, 2008). Smavlar ogrencilerin hayatlanrun sekillenmeslndeki
surecler

olduqu

ogrencilerde

icln ogrencilerin

olusturduqu

kayqilanru

artrrabilrnektedir.

kayqi, ogrencilerin

derslere

basansrru olumsuz yonde .,, etkileyebilmektedir
Eraslan, 2010).

Gombosi
bazi olumlu
akademik

(2009),

ogrencilerin

ve olumsuz

pertorrnanslanru

etmenler

Smavlarm

karsi tutumunu

ve

(Dundar ve digerleri, 2008;

akademik
olduqunu

etkileyen

onernli

olumlu

pertorrnanslanru
belirtmektedir.
etmenler

etkileyen

Ogrencilerin

motivasyon,

hrrs,

iyimserlik, oz yeterlik ve olumlu tutumdur. Olumsuz etmenler ise depresyon,
quven eksikligi ve smav kayqrsi gibi etmenlerdir.

Butun

ogrenciler

smavlarda

basanh

olmak

isterler

basansiz olma riskini de ta$1d1g1ndan delay: ogrencilerin

fakat

smavlar

kayqilanrnalanna

neden olan dururnlardrr. Srnav esnasmda ortaya crkan bu kayqr, yani srnav
kayqrsi, formel bir snav veya degerlendirme

durumunda yasanan ve bireyin

qercek smav pertormansmi ortaya koyrnasrru engelleyen billssel, duyussal ve
davrarussal

ozellikleri

olan ve bireyde gerginlige

yol acan bir durumdur

(Y1ld12, 2007; Aydin, 201 Oa ). McDonald (2001) da benzer sekilde smavlann
bireyler icin kayq: kaynaq: olduqunu belirtmekte ve smav kayqrsrrun basanyi
olumsuz yonde etkilediqin] belirtmektedir.

Bahceci (2009) ise, sonuca onern veren deqerlendirme yerine, surecin
de degerlendirilmesi;
degerlendirilmesi;

bilginin hatrrlanmasmrn deqil, bilginin uygulanmasmm

ogrenciye yazmaya dayah odevler yerine, ozqun olarak

tarurnlanan, qercek dunya ile ilgili problemler ve odevler verilmesi; ogrencinin
degerlendirilmesinde
ogretimden

kullarulan olcutlerin

belirgin ve net olrnasr, yalruzca

sonra deqil, ogretim sirasmda da deqerlendirme

yaprlmasi ve
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nihayet, tek bir degerlendirmeye
yonternlerinin

de

baqh kalrnayip

kullarulmasrrun

smav

alternatif

kayqisrru

degerlendirme

ortadan

kaldrracaqi

goru~Onu bildirmektedir. Gunurnuzde ise akademik basan aileler taratmdan
qunden gune daha onernli bir kavram haline gelmekte, bu nedenle aileler
cocuklanru

dershanelere

ve ozel ders almaya

yonlendirmektedir.

Artan

onemle birlikte bu durumun psikolojik sonuclan da ortaya crkrnaktadrr. Bu
sonuclardan biri de sinavlar sirasmda yasanan kayqi durumudur. Okullarda
"basarih ogrenci", buyuk oranda smav sonuclanna gore belirlenmektedir.
degerlendirme

ogrenciler

Ozerindeki

baskry:

arttrran

bir

etken

Bu

olarak

qorulebilir (Kabalci, 2008). Hamilton (2003) ise smavlarda ilgili bazi olumsuz
baqlantrlan ~oyle acrklarrustrr:

•

Smav = kalma korkusu + hanzarnn kilitlenmesi + kahrsam
insanlarm aptal oldugumu du~unmeleri + yamtlari bilememek.

•

Smav = stres + gerginlik + panik
Bir tutuma yonelik lnanclar, sonuclan onernli miktarda etkilemektedir;

•

Panik- hanzarun kilitlenmesi - sorulan duzgun yamtlayamamak
- kapasitesi yeterli olduqu halde daha du~uk not almak

Olumlu inanclar da olumlu sonuclan doqurur:

•

Dingin ve guvenli olmak = dogru hatirlamak + zamaru iyi
kullanmak = iyi yamtlar = iyi notlar

Goruldugu uzere, Hamilton (2003) smavlann ogrencilerde stres, gerginlik
ve paniqe yol acablldiqini
bilgiye

sahip

alabileceklerini

belirtmekte

ogrencilerin
belirtmektedir.

bile

ve bunun sonucu olarak da iyi bir

srnav

kayqrsi

nedeniyle

dusuk

not

Kayg1s1z ve rahat olrnarun ise ogrencilere iyi

sonuclar doquracaqrru acrklarnaktadrr.

Smavlar,

okullardaki

ogrencilerin

kayqrlanrun

ana

kaynaklanndan

biridir (Onern, 2010). Okullarda kayqrrun en yogun yasandrq: anlar smavlardir
(Erozkan, 2004; Cosaner ve Serin, 2012). Tooranposhti (2011) de smavlann
ogrencilerin problemlerinden

biri olduqunu belirtmektedir.

Dornyei (2001) de
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degerlendirilme

hissinin

ogrencilerin

kayq:

duzeyinin

artrnasma

neden

olduqunu belirtrnistir.

Yabanci

dil ogreniminde

de durum

farkh

degildir.

Yabanci

dil

ogreniminde kayq], arastrrrnacrlann ilgi odaq: olrnus bir konudur (Toth, 2008;
Wu, 2011; Go ve digerleri, 2011; Paranuwat, 2011; Baghaei ve digerleri,
2012).

Sariyer

(2008)

gudulenmelerine

de

ingilizce

ve basanlarma

gore yabanci dil ogretiminde

ogreniminde

kayqmrn

etki ettiqini belirtmektedir.

bir uygulama

Sahin (2009)'e

belirlenen hedeflere ne duzeyde ulasrldrqm:

belirlemek arnaciyla yaprlacak 619me ve deqerlendirme,
duyduklan

ogrencilerin

olmaktan

cikarrlarak,

ogrencilerin

ogrencilerin

kayq:

hevesle kendi

qelisirnlerinln tarkrnda olabileceqi bir etkinlik durumuna getirilmelidir.

ilgili
ogrenme

literatur
ve basan

tarandiqmda,
uzerinde

bircok

arastrrmaci,

etkili olduqunu

goru~unu

smav

kayqismm

desteklemektedir

(McDonald, 2001; Ozan ve Yuksel, 2003; Denizli, 2004; Bacanll ve Surucu,
2006; Dundar ve digerleri, 2008; Kabalci, 2008; Bonaccio ve Reeve, 2010) .
Aynca, bircok arastrrmaci tarafmdan, smav kayqrsmm ogrencilerin

ingilizce

ogrenmelerini

de etkileyen bireysel ozelliklerden

qorulrnektedir

(Cassady ve Johnson, 2001; Ozan ve Yuksel, 2003; Aydin,

Yavuz, Yesilyurt,

birisi olarak kabul edildigi

2006; Dundar ve digerleri, 2008; Sariyer, 2008; Aydin,

2009; Rana ve Mahmood, 201 O; Amiryousefi ve Tavakoli, 2011; Hashemi ve
Mashayekh, 2011; Onern, 2011; Nemati, 2012). Vine arastrrrnacrlar genellikle
en etkili yabanci

dil egitimi ogretme

ve ogrenme

ogrenimini engelleyici, ogrenilen dildeki performansi

ortamlanrun,

ikinci dil

azaltan ve yabanci dil

edinimine ve ogrenimine direnc qelisrnesine neden olan kayq: ve gerilimden
uzak ortamlar olduqunu iddia etmektedir (Geng, 2009).

Bircok ulkede ise, ingilizce dilinin onerninden dolayi, cocuklan ingilizce
dilinde

yeterlik

ogretilmektedir

kazanmalan
(Paranuwat,

icin

ingilizce

dersi

zorunlu

ders

olarak

2011 ). ingilizce dersinin okullarda zorunlu bir

ders olarak verildiq] KKTC de bu ulkelerden birisidir. Karmasrk ve zor bir
surec olan yabanci

dil ogreniminde,

smav kayqrs: taktorunun

ogrenmeyi
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etkileyen faktorlerden

biri olrnasr, srnav kayqis: taktorunun

incelenmesinin

onernlni arttirrrustrr.

Gerceklestirilen
ilgili

yeterli

duzeyde

literatur taramasi sonucu, KKTC'de smav kayqrsiyla
arastrrmaya

rastlanrnarrustrr,

Literatur

tararnasi

sonucunda rastlanan smav kayqisryla ilgili arastrrrnalann ise ilkokul 4. ve 5.
smrt ogrencileri
qorulrnektedir.

ve ortaoqretirn

8.

strut ogrencileri

ile qerceklestirildiqi

Buna ilaveten, ingilizce dersine yonelik srnav kayqis: ile ilgili

bir cahsrnaya rastlanrnarmstrr.

Aynca, smavlar ozellikle bireylerin gelecek

ftrsatlanru ve kariyer secirnlerini etkilediqi zaman stres yaratmaktadir

(Peleg-

'"

Popke, 2004). Smavlann Olkemizde blrcok konuda belirleyici rol oynad191
dusunulrnektedir. Bu nedenlerden delay: bu arastrrrnarun qerceklesrnesine
gerek duyulrnustur.

1.1 Amac;
Bu arastrrmarun arnacr, ogrencilerin genel olarak smav kayqrlanrun ve
ingilizce dersine yonelik smav kayq: durumlanrun belirlenmesidir. Bu genel
amaca ulasabilrnek lcin asaqrdaki arastrrma sorulanna cevap aranrnrsnr:
1. Ogrencilerin genel olarak smav kayq: durumlan nasildir?
2. Ogrencilerin genel olarak smav kayqrlan;
2.1.

Cinsiyete

2.2.

Yasa

2.3,

S1n1f duzeylerine

2.4.

Annenin egitim durumuna

2.5.

Babarun egitim durumuna

2.6.

Televizyon izleme sikhklanna

2.7.

internet kullarurn sikhklanna

2.8.

Sosyal paylasrrn aqlanru kullarurn sikhklanna gore

anlarnh bir farkhhk qosterrnekte midir?
3. Ogrencilerin ingilizce dersine yonellk smav kayqt durumlan genel
olarak nasildrr?
4. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik smav kayg1 durumlan;
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4.1.

Cinsiyete

4.2.

Yasa

4.3.

S1n1f duzeylerine

4.4.

Annenin egitim durumuna

4.5.

Babanm egitim durumuna

4.6.

Televizyon izleme sikhklanna

4.7.

internet kullarurn sikhklarrna

4.8.

Sosyal paylasirn aglanni kullarurn srkhklanna gore

anlarnh bir farkhlik qosterrnekte midir?
5. Ogrencilerin

genel smav kayqilan
~

ile ingilizce dersine yonelik srnav

kayqilan arasinda anlamll bir farkhhk varrmdrr?

1.2 Onem

Gunurnuzde genel anlamda egitim ve yabanci dil, ozellikls ingilizce dil
yeterliklerine

sahip kisiler yetistirmek

toplumlar

ingilizcenin yabanci bir dil olarak ogrenilmesinde,
olan smav kayqrsrrun da ogrencilerin

icin onemli bir ihtlyactrr.
bireysel farkllllklardan

birisi

ingilizce ogrenimini etkilediqi bircok

arastrrrnaci tarafmdan belirtilmistir. Bu arastrrrna ile;
1) genel

ogrenme-ogretme

ogretmenlere

ve

ingilizce

ve ogrencilere

ogrenme-ogretme

smav kayqrsirun

sebepleri

surecinde
ve etkileri

konusunda bilgi verileceqi,
2) arastrrrnadan

elde edilen sonuclann

egitim surecinde

ogretmen ve

velilere ogrencilerin smav kayqilanna yonelik yol qostereceqi,
3) ogrencilerin

smav

kayqrlanru

kontrol

altma

alabilmelerine

Iaydah

olacaqr,
4) bu

arastirmarun,

ogretmenler,

ogrenciler,

ogretmen

yetlstiren

kurumlara kayq: konusunda tarkmdahk duzeylerini artrrmalarma katki
saqlayacaqr,
5) genel

smav

kayqrsrrn

ve

ingilizce

ogreniminde

arastrracak ileriki cahsrnalara yardrrnci olabileceqi

smav

kayqrsim
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6) ailelere

ve KKTC

ogrencilerin

Milli Egitim

smav

Genclik

kayqrlan

ve Spor

konusunda

Bakanhqr'na

fikirler

da

verileceqi

dusunulrnektedir.
7) Aynca,

yapilan

literatur

tararnasmda

KKTC'deki

orta

ogretim

okullannda ingilizce ogreniminde smav kayqisi konulu bir arastrrmaya
rastlanrnarrustrr,

Arastrrrna

bu alanda

ilk olmasi

bakrrrundan

da

onernlidir.

1.3 Srrurhhklar

Bu arasnrma:
1. 2012 - 2013 egitim ogretim yrlmda KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor
Bakanl1g1 (MEGSB)

Genel Ortaoqretirn

Dairesine

(GOOD) baqh l.efkosa

ilcesindeki ortaokul ve liseler ile Mesleki Teknik Ogretim Dairesine (MTOD)
baqh meslek liselerinde ogrenim qoren son srnrt ogrencilerle,
2. Kapsam acismdan ogrencilerin

genel ve ingilizce dersine yonelik smav

kayqrlanyla,
3. Yontern acismdan tarama modeliyle,
4. Ogrencilerin

genel smav kayqilan

hakkmda veri toplamak icin "Ogrenci

Genel Smav Kayqist Ol9egi (OGSKO)" ve ingilizce dersine yonelik smav
kayqilan

hakkrnda veri toplamak

icln de "ingilizce

Dersine Yonelik Smav

Kayqrs: Ol9egi (iDYSKO)" ile srrurhdrr.

1.4 Tammlar

Kayg1: Bir kisinin bazi durumlarda hissettiqi bilissel, duyussal ve zihinsel
endisedir.

Yabanci Oil Kayg1s1: Yabanci dil ogrenilen durumlarda
ogrenenlerin ya~ad1g1 endise ve kayq: hissidir.

ortaya crkan,
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Smav Kayg1s1: Smav ve degerlendirilme durumlannda yasanan korku ve
endisedir.

1.5 Kisaltmalar

KKTC: Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
MEGSB: Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanl1g1
GOOD: Genel Ortaoqretirn Dairesi

.

MTOD: Mesleki Teknik Ogretim Dairesin
OGSKO: Ogrenci Genel Smav Kayg1s1 Olgegi
iDYSKO: ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1 Olgegi

BOLOM

KURAMSAL

2.1 Kuramsal

II

<;ER<;EVE VE iLGiLi ARA$TIRMALAR

<;erc;eve

Bu bolurnde, kayqr, yabanci

dil kayqrst ve smav kayqrs: ayrintrh bir

sekilde ele almrrustrr.

2.1.1

Kayg1

Ogrencilerin

ogrenmelerini

etkileyen

kisisel ozelliklerinde

birisi olan

kayg1, bireylerin gunluk yasarnda sikhkla hissettiqi huzursuzluk ve tedirginlik
verici bir duygudur. Kayqr, bireylerde gerginlik yaratrnaktadrr.

Kayqr, icinde

bulunduqu durumu tehdit edici olarak alqilayan bireyin geli~tirdigi temel bir
duygudur

(Gokcedag,

2001 ). Kayg1, sorunun

ne olduqunu

bilinmeden

duyulan belirsiz bir korkudur, yetiskin ve cocuklarda ge~itli blcirnlerde gorulen
gerginlik, sinirlilik, kisaca, hos olmayan bir duygusal durumdur

(Yavuzer,

2001 ).

Eraslan (201 O)' a gore ise genel olarak kayqr, bireyin hayatmm belirli
zamanlannda ya~ad191 evrensel bir duygu ve deneyimdir. Gelecekte kotu bir
olay olacakrrus gibi alqilanan ve bireyin kendisini quvensiz hissettiqi durumlar
karsismda
karrnasa,

gosterdigi
korku,

bu

endise,

davrarus

sekli,

kotumserlik

ve

qeleceqe
umutsuzluk

yonelik

kararsrzhk,

duyqulanru

ifade

etmekte, krsaca bireyin yasarnda basansiz olmasma neden olrnaktadrr, Tas
(2006) _ise kayg1y1, bir kisinin bir uyaranla kars: karsiya kaldrqrnda ya~ad191
bilissel, duyusal ve zihinsel degi~imlerle
durumu olarak tarumlamaktadrr.

kendini qosteren bir uyanlrrushk
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Kyosti (1992) kayqrrun tehdit edici bir durumla iliskili olduqunu
kayqmm

bilissel,

duygusal,

davrarussal

ve bedensel

boyutlanru

ve

iceren

karrnasrk bir durum olduqunu belirtir (Kaprkiran, 2006).
Kaygmm

bilisse/

y6nu; bireyin

kendi

hakkrnda

olumsuz

deqerlendirme

yapmasi ve kendi performansma iliskin endise duymasi,
kaygmm duygusal y6nu; gerilim ve huzursuzluk hissi,
kaygmm davramssal y6nu; beceriksizlik, susma, az konusrna, geri cekllrne,
kaygmm bedensel y6nu ise; avuc i9i terlemesi, kalp atrrn hizmm artmas: gibi
tepkileri icerir (Kaprkiran, 2006) . Literaturde
bahsedilmektedir

kayqrrun

farkh

turlerinden

(Wilson, 2006; Duman, 2008; Zheng, 2008; Onern, 2011 ).

Asaqrda ise kayq: turleri detayh olarak tartrsrlmrstrr.

Kayg1 Turleri

Literaturde farkh kayq: turlerine rastlamak rnurnkundur, Bu kayq: turleri
'kolaylastmcr-enqelleyici'

ve

'surekli-dururnluk-dururna

ozgu'

aynrm

cercevesinde incelenrnistir (Batumlu, 2006; Wilson, 2006).

Kolaylaetmcr ve Engelleyici Kayg1

Kayg1 cahsmalannda,
baz: temel

kavramlar

Alpert

Haber

ve

(debilitative)

kayqmrn farkh ozelliklerini

ve srrnflandrrmalar

(1960)'1n

kayg1 kavrarnlandrr

yaratan durumlann

ifade etmek uzere

kullarulmaktadrr.

kolavlastmci

(facilitative)

ve

(Onern, 2011 ). Kapikrran

kisilerin basanlanru

Bunlardan

engelleyici

(2006),

azaltrci etkileri olrnasma

etkilerine

kayqi

raqmen,

ayru zamanda basanyi arttrrabileceqi ya da qorevl kolaylastrrablleceqini
eder. Fakat kolaylastmci

ilki

ifade

ragmen ogrenme ve kayq: arasmdaki

illskide 9ogunlukla kayqrrnn engelleyici etkileri qorulrnektedir (Onern, 2011 ).

Batumlu ve Erden (2007) cahsrnalannda,
basan

iliskisi

'kolaylastmci

ile

ilgili

yapilan

pek

90k

Scovel (1991) in, kayq: ve

arasttrmayi

taradiktan

sonra,

ve engelleyici kayqi' aynrmru yaptiquu bellrtmisler ve Scovel'e
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gore,

normal

bulunduqunu
karst

bir

bireyde

kolaylastmci

ve

engelleyici

kayq:

birlikte

ve bireyi dil oqrenrne surecinde kar~1la~t1g1 her yeni olguya

uyarmakta

Kolaylastmct

ya

da

motive

kayg1 ogrenme

etmekte

olduqunun

ve pertormansi

altrru clzrnlslerdir.

arttmrken,

engelleyici

kayq:

ogrenmeyi ve pertorrnansi dusurrnektedir (Kapikrran, 2006; Wilson, 2006).

Scovel'e
ortamlannda
(Batumlu

gore

kolaylastmci

kayqr,

oqreneni,

yeni

rnucadele etmeye ve 'yaklasrna davrarusma'

ve Erden,

motivasyon

2007).

da saqlar

Kolaylastmci

(Abderrezzaq,

kayq:

2010).

bireyi

Demek

durumlar her zaman kistyi olumsuz etkilememektedir.
bazen kisinin pertorrnansrm arttrrabilmektedir

oqrenrne

yoneltmektedir
uyarnk

tutar

ki, kayq:

ve

yaratan

Kayg1 yaratan kosullar

(Kaprkiran, 2006). Orneqin isini

kaybetme korkusu tasiyan ve bunun icin kayq: duyan biri, kendini qelistirrnek
ve isini daha iyi yapmak
bilgilenmeye,
sayrlabllir

icin motive olabilir. Dolayrsiyla

yaprci ve yaratrci

(Akpur, 2005).

ortamlanndaki

olmaya yonelten

Scovel, engelleyici

bireyi daha 90k

bu tor kayqilar

kayqrnm

olumlu

ise yeni oqrenme

bireyin kacmrna davrarusrru benimsemesine

neden olduqunu

belirtmektedir (Batumlu ve Erden, 2007). Engelleyici kayg1 ogrenen kisilerin
motivasyonuna

ve smavlara

hazirhklan

ile smavlanna

da olumsuz etkiye

etmektedir (Abderrezzag, 2010).

Duman

(2008) da bazi arastirrnacrlann

kayqrrun olumlu

etkilerini

vurquladrklanru belirtrnlstir. Olumsuz yonlerlne raqrnen, kayqrrun orqanizrnayi
uyancr, koruyucu ve motive edici ozelliklerl de vardrr, Duman (2008) kisinin
olumsuz durumlara

karsi kendisini hazirlamasmm

kaygmm uyanci, tedbir

alrnasrmn ve olumsuzluk yasarursa daha kolay atlatmasrm kayqmrn koruyucu
ve basansrz olma kayqrst ile daha 90k cahsmasrru kayqmm motive edici
ozelliklerine

ornek

vermektedir.

durumlann

kisilerin

basanlanru

zamanda

basanyi

arttrrabileceqi

Kaprkiran
azaltrci

(2006)

etkileri

da,

olrnasrna

kayq:

yaratan

raqrnen,

ya da qorevi kolaylastrrablleceqlni

ayrn
ifade

etmektedir.

Kayg1 dOzeyinin ogrenme Ozerindeki etkisi Yerkes-Dodson
de

acrklanrnaktadrr.

Bu

yasaya

gore

orta

dOzeyde

kayq:

yasasi ile
ogrencinin

18

pertormansmi

en

olumlu

etkilemekte

ve

bgrenmeyi

kolaylastmci

etki

yaprnaktadir. Ancak bu duzeyin uzerine cikan endise yaratan veya 90k dusuk
duzeyde kalan kayg1 duzeyi ogrenmeyi olumsuz etkilemektedir (Geng, 2009).
Kabalci (2008) da cahsrnasmda 90k fazla yuksek kayq: gibi 90k fazla du~uk
kayqmrn da pertormansi

du~urebildigine

deginmi~tir. Kaygmm kolaylastmci

ve engelleyici bzelliklerine ilaveten, literaturde kayqrrun durumluk, surekli ve
duruma bzgu bzelliklerinin de bulunduqu belirtilmektedir.

Durumluk, Surekli ve Duruma Ozgu Kayg1

Bazi arastirmacrlar,

arastrrrnalannda

kayg1y1 'durumluk

ve surekli

kayqi' olmak uzere iki bolurnde ele allrken (Kapikrran, 2002; Alyaprak, 2006),
bazi arastrrmacrlar ise ucuncu bir kayq: cesidi olan 'duruma bzgu kayqr' dan
da soz etmektedirler

(Wilson, 2006; Batumlu ve Erden, 2007; Zheng, 2008;

Gove digerleri, 2011 ).

Zengin (2008) arastrrrnasmda kayqrnm, durumluk ve surekli olarak da
ikiye aynld1gmdan bahsetrnistir, Durumluk kayg1, belirli kosullann tehdit edici
olarak alqilanmast seklinde tarurnlarurken: surekli kayqi, her ortarnm genelde
kayq: verici olarak alqtlanmasi
(2002)

surekli

kaygmm

bireyin

ve yasanrnasi
kisisel

anlamma

bzelliklerinden

gelir. Kapikrran
kaynaklanmakta

olduqunu belirtmektedir. Surekli (genel) kayg1, kisinin icinde bulunrnus olduqu
durumu 9ogunlukla stresli alqrlamasi yada kayq: verici olarak alqrlarnasmm
sonucunda olusan kayqrdir. Bu kisiler durumluluk kayqry: da daha yoqun bir
sekilde yasadrklan

igin daha kolay incinip kararnsarhqa dustukleri qorulur

(Alyaprak, 2006).

Durumluluk kayqi ise bireyin bir durum karsrsrnda hissettiqi olumsuz
sonuc beklentisidir.

Orneqin, bgrencilerin

smavlara dair hissettiqi olumsuz

sonuc beklentisi ve smav kayqrsi durumluk bir kayqrdir ve smavlanndan
gegmekten baska bir caresi kalmayan bgrenciler lcln basta basansizhk olmak
uzere cesitli sorunlara yol acabilir (Kapikrran, 2002; Akpur, 2005). Durumluk
kayg1

belirli

durumlarda

yasanmakta

ve ayrn durumda

bircok

insarun
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yasayabileceqi

bir ozelliqe sahip olabilmektedir

(Harumoqlu, 2010). Yabanci

dil kayqrs: da bir durumluk kayqrya orneqidir (Kondo, 2006).

Batumlu ve Erden (2007), MacIntyre (1999)'1n ise durumluk ve surekli
kayg1 aynrruru yeterli bulrnayrp, u9uncu bir kayq: turu olan 'duruma ozgu
(situation

specific)'

kayqidan

da bahsedilmesi

qerektiqini

one surdugunu

belirtrnislerdir. Bu kayg1 turu, sadece belli ve ozel bir durumda kayqt duyma
durumu ile iliskilendirilmistir.

Duruma ozgu kayqr, kalaballk onunde konusrna,

smavlar gibi belirli bir durum veya olayda meydana cikar (Go ve digerleri,
2011 ). Yabanci bir dilin ogrenildigi ortamlarda ortaya cikan kayq: ise, genel
olarak yabanci dil kayqrs: · olarak bilinmektedir
kayq:

unsurunu

arastrran

arasttrmacrlann

ve yabanci dil ogreniminde

ilgi odag1 olrnus

onemli

bir

husustur.

2.1.2 Yabanci Dil Kayg1s1

Yabanci dil ogrenilen ortam ve durumlarda qorulen yabanci dil kayqrsr,
Kondo (2006) ve Zhang
ogrenmeyi

engelleyen

yabanci dil ogrenmenin

(2011 a)

bir taktor

taratrndan,
olarak

yabanci

dil ogreniminde,

belirtilmektedir.

Riasati

(2011)

zorlu bir surec olduqunu ve bu surecl zorlastiran

faktorlerden birinin de kayqi olduqunu belirterek kayq: kavrarnmm yabanci dil
ogreniminde onernli bir husus olduqunun altrru cizmistir. Literaturde yabanct
dil kayqismm farkh tarumlanna rastlamak rnurnkundur,

Yabanci dil kayqisr, Gardner ve MacIntyre (1993) tarafindan, yabanci
dilde tamamen yeterli olmayan birey taratmdan dilin kullarurruru gerektiren
durumlarda

ortaya cikan bir korku olarak tarurnlanmaktadrr.

Abderrezzag

(2010) ise yabanci dil kayqrsmr, yabanci bir dil ogrenirken ve kullarurken,
ogrencilerin

ya~ad191 endise ve korku hissi olarak tarurnlamaktadrr

ve bu

hissin ogrencilerin yabanci dildeki uretken beceriler olan konusrna ve yazma
ile alqrlayrci

beceriler

olan dinleme ve okuma

isteklerini enqelleyebildlqlni

belirtmektedir.

becerilerini

kazanmaktaki
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Diger bir tarumda ise Anoqul ve Uzun (2010), Mac lntyre ve Gardner
(1991) in tarurrundan yola crkarak, yabanct dil kayqrsrru, ozellikle ikinci dil
veya yabanci dil baqlarnlanyla ozdeslestirilen ve konusrna, dinleme ve
ogrenmeyi de icine alan gerginlik ve endise durum olarak acrklarnrslardrr,
Trang (2012) ise, Young (1992)'m yabanci dil kayqtsrru, dil ogrenimine ozgu
karmasik psikolojik bir olay olarak tarurnladrqtru belirtmektedir.

Yabanci dil kayqrsmrn, yabanct dil ogrenimini uzerinde etkili olduqu
bircok arastrrmaci tarafmdan belirtilmektedir (Dalkihc, 2001; Bekleyen, 2004;
Chan ve Wu, 2004; Baturnlu, 2006; Kondo, 2006; Batumlu ve Erden, 2007;
Gedikoqlu ve Oner, 2007; Oner, 2008; Anwar ve digerleri, 201 O; Iqbal ve

Mahmood, 201 O; Wu, 201 O; Paranuwat, 2011; Yayll, 2012).

Woodrow (2006) ise daha dar bir bakrs a91s1 ile, yabanci dil kayqrsrrun
ingilizceyi ikinci dil olarak ogrenen kisilerin konusrna becerilerini olumsuz
yonde etkilediqini belirtrnistir. Horwitz ve digerlerine (1986) gore yabanci dil
kayqrs: olan ogrenciler yabanci dil ogrenirken unutkan olurlar ve konsantre
olma gu9lugu cekerler. Bu ogrenciler derse ge9 gelmek veya hi9 gelmemek,
hazirhk yapmamak, odevlertni zarnarunda getirmemek gibi davraruslarda
bulunurlar. Bu ogrencilerin aynca ders esnasmda terledikleri, elbiseleri ile
oynadrklan tespit edilrnistir. Bazen de 90k fazla cahsrnalanna raqmen
durumlannda onemli bir ilerleme olrnarnaktadrr. Bas agns1, mide bulantisr,
gerginlik, aciklanamayan

kas agnlan

gibi

bazi fiziksel

belirtiler de

olusabilmektedr (Gedikoqlu ve Oner, 2007).

Gedikoqh,

ve Oner (2007), MacIntyre ve Gardner'm konusrna

ahstrrmalanrun kayqry: artrrdiqm: cunku konusrna esnasmda, yabanci dil
ogrenen insanlann diger insanlarla iletisirn kurmak zorunda olduklanm
bellrtmislerdir, Fakat bu konuda yapilan pek 90k arastirma sadece konusrna
ahsnrrnalanmn deqil okuma, dinleme ve yazma gibi yabanci dil ogretiminin
temeli olusturan dart beceri ahstrrmalanrun hepsinde kayg1 olusabileceqini
ortaya koymustur,
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Wu

(2011)

yabanci

dil kayqrs:

olan ogrencilerin okuma kayqrs:

yasarnaya da daha fazla egilimli olduklanru belirtmektedir. Gobel ve Matsuda
(2004) yabanci dil kayqisryla performans ve basan arasmdaki farkh
arastrrrnalarm

farkh

sonuclar

olusturduqunu

ornek

vererek,

bircok

arastrrmarun kayqryla performans arasmda olumsuz bir iliski bulrnasma
raqmen

olumlu

belirtmektedirler.

iliskilerin

bulunduqu

Gerceklestirilen

arastirmalar

llteratur

taramasi

da

olduqunu

sonucu

bircok

arasnrmacrrun ogrencilerde ortaya cikan yabanci dil kayqrsma etki eden
faktorlerde fikir birligi yaptiklan gorulmu~tur (Chan ve Wu, 2004; Gobel ve
Matsuda, 2004; Andrade ve~ Williams, 2008; Zheng, 2008; Anoqul ve Uzun,
2009; Onern, 2011).

Yabanci Dil Kayg1smm Nedenleri

Literaturde yabanct dil kayqrsrrun bircok nedenlerinden bahsedilrnistir.
Arastrrrnacrlara gore, yabanci dil kayqrsrrun bircok nedeni olabilmektedir.
Dalkrhc (2001)'a gore yabanci dil kayqrsrrun ogrenciler, ogretim elemanlan,

siruf arkadaslarr, ogretim yontemleri, ve test turleri gibi bircok etkenle ilgili
olmaktadir. Chan ve Wu (2004)'ya gore ise du~uk yeterlik, olumsuz
degerlendirilme korkusu, kayqrl: kisilik yaprsi,

oqrenciye yaprlan

baski,

smavlar, baskalanrun onunde konusrna, siruf lcindeki yansrnaci oyunlar gibi
nedenler de ogrencilerde kayqiya sebep olabilecek etmenlerdir.

Gobel ve Matsuda (2004) ise cinsiyet, irk, ana dildeki yeterlik,
ozquven, motivasyon ve dil yeterligi gibi faktorlerin yabanci dil kayqrsma etki

ettigini ifade etrnislerdir. Andrade ve Williams (2008) ise bircok arastrrmacrrun
yabanc: dil kayqrsrru durumsal degi~kenler ve ogrenci degi~kenleri olarak iki
ana grupta topladiklanru betirtmislerdir. Durumsal degi~kenler; ders duzeyi,
ders organizasyonu, ders etkinlikleri, ogretmen davrarus ve tutumlan, ve
ogrenciler arasmdaki sosyal etkilesirn, ogrenci deqiskenleri ise yetenek, yas,
tutum, inane, kultur, cinsiyet, ogrenme stilleri ve kisiliktir. Bu baqrrnsrz
degi~kenler ogrenciler icin kayg1 uyandmci durumlara yol acabilirler. Aydin
(2008) ise literaturdeki arastrrmalar 1~1ginda, ders duzeyinin, dil becerilerinin,
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motivasyonun,

yeterliligin, ogretmenlerin,

smavlann ve kulturun de yabanci

dil kayqist olusturan nedenler olduklanru belirtmektedir.

Zheng

(2008)

ise, Young

yabanci

dil kayqrsirun

sebeplerini;

yabanci

dil ogrenme

konusundaki

(1991 )'in

calisrnasrndan

kisisel

kayg1

inanclan,

ogretimi ile ilgili inanclan, ogrenci-ogretmen

yola

durumlan,

ogretmenlerin

cikarak,

ogrencilerin
yabanci

dil

etkilesimi, strut prosedurleri ve

smavlar olarak acrklarnaktadrr, Ahmad ve digerleri (2011 )'ne gore ise, kan ve
resmi

bir strut ortarru,

hata yapma

korkusu,

basansiz

olma

korkusu,

ogrencilerin sosyo ekonornik durumu ve qecrnis egitim yasantrlan da vabanci
dil kayqrsryla alakah taktorlerdlr .

Anoqul

ve

degerlendirmenin,

Uzun

(2009)

ise

ogretmen

tutumlanrun,

akran baskrsr, ve hata yapma korkusunun

olumsuz
yabanci

dil

ogrenme kayqrsma neden olan faktorler olduqunu belirtrnislerdlr. Anogul ve
Uzun (2010) da ogretmen tutumunun da ogrencilerde yabanci dil kayqisma
yol a9t191n1 acrklarrustrr.

Anwar ve digerleri (201 O)'ne gore diger ogrencilerin onunde konusrnak
ve dilbilgisi hatalan ile ilgili endiseler yabanci dil kayqisma neden olrnaktadrr.
Paranuwat (2011 )'a gore iletisirn kurma endisesi, digerlerine gore daha az
yetkin

olma korkusu,

sinav

kayqis:

ve olumsuz

yabanci dil kayqrsma sebep olan taktorlerdir.

degerlendirme

korkusu

Yayh (2012) da ogrencilerin

onceki olumsuz dil ogrenme deneyimlerinin (ilk okul, orta okul vs.), sonraki dil
ogrenmelerinde kayqiya neden olduqunu betirtrnlstir.

Hang (2006), Woodrow (2006), Che Ya (2007), Subasi (2010) ve Mak
(2011) genel yabanci dil kayqrsina farkh bir bakrs acisryla, yabanci dilde
konusrna

ve dinleme

kayqilanru

arastrrrruslardrr.

Yabanci

dilde dinleme

kayqrsrru arastrran Hang (2006), yabanci dil dinleme kayqisma neden olan
faktorleri: dinleme parcasrrun ozellikleri, dinleme materyallerinin

ozellikleri,

sorulann bicirni, dinleme kayqrsrrun sosyal kaynaklan, ve yabanci dil yeterlik
ve dinleme seviyesi olarak srralarnaktadir.
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Woodrow (2006) ingilizceyi yabanci dil olarak bgrencilerde
dilde konusrna kayqrs: ile konusrna partormansi/becerisi
bir iliski bulrnustur.
pertormansi
(2010)

Che Ya (2007)

arasmda olumsuz

kayqrs:

arasmda olumsuz ybnde bir iliskirkduqunu

ise ingilizceyi

ahstrrrnalannda
arasmda

de konusma

olumlu

yabanci

olumsuz
bir

dil olarak

degerlendirilme

ili~ki

bulrnustur.

bgrenen
korkusu

Aynca

yabanci

ile konusrna

belirtmistir. Subasi

bgrencilerin

konusrna

ile konusrna

korkulan

bgretmen

tavn,

bgretim

prosedurleri, kisisel nedenler ve bgrencilerin ge9mi~ deneyimleri de konusrna
kayqilanna

etki eden faktbrler olarak bulunrnustur. Mak (2011) ise, hazrrhk

yapmadan srrutm onunde konusrna, konusurken duzeltilrne, yetersiz bekleme
zarnaru ve yabanci dil sirufmda ana dilin kullarurnma izin verilmemesinin
bgrencilerin

yabanci

dil konusrna

kayqrlanna

sebep

olduqu

sonucuna

ulasrrustrr.

Baghaei ve digerleri (2012)'ne gore yabanci dil bgrenme kayqrsrrun

fiziksel (kalp carpmtrsi, kas gerginligi, ag12 kuruluqu, asm terleme), psiko/ojik
(utanc,

korku,

savunrnasizhk

duygusu,

hatrrlarna

gu9lugu)

ve

sosyal

(sessizlik, katilma isteksizliqi, devarnsrzhk ve dersten cekilrne) gibi bazi temel
sonuclan vardrr,

Yabanci

dil kayqrsrrun

itetisim korkusu, olumsuz deqeriendiritme

korkusu ve smav kayg1s1 olmak uzere 09 farkh turu mevcuttur.

lletisirn

korkusu; diger bireylerle yabanci dilde tletisirn kurmada yasanan korkudur ve
iletisim

becerilerindeki

yetersizlikten

kaynaklarur

(Aydin,

201 Ob).

lletisirn

korkusu yasayan bireyler yabanci dil kullanarak iletisirn kurmakta kendilerini
rahat hissetmezler. lletisirn korkusu bgrencilerin iletisirn becerilerini olumsuz
ybnde etkilemektedir (Abderrezzag, 2010).

Olumsuz degerlendirilme
srruf arkadaslanrun

korkusu ise, bgrencilerin, bgretmenlerinin

kendilerinin

dil becerilerini

ve

nasrl qegerlendirecekleri

hissine kaprlrnakla qerceklesir ve bu bgrenciler 9ogu zaman srrufta sessiz
kalrp srrufta yabanci

dil bgrenme

aktivitelerine

katrlrnazlar

(Abderrezzag,

2010). Olumsuz degerlendirilme korkusu, yabanci dil bgrenen bireyin duzqun
bir sosyal izlenim brrakrnada kendisini yetersiz hissetmesi durumunda ortaya
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crkrnakta

ve

degerlendirilmeye

sonuclanrnaktadrr
degerlendirmeye

(Aydin,

acrk

201 Ob).

karsi hissedilen

durumlardan

Smav

kacinrna

kayqrs:

korkudur ve yabanci

ise,

ile

akademik

dil ogrenen

birey

tarafmdan 9ogu durumda bilincli ya da bilincsiz olarak tasman bir deneyimdir.
Diger bir deyisle smav kayqrsr, sinavlarda

basansrz olma korkusunu icerir

(Aydin, 201 Ob).

2.1.3 Smav Kayg1s1

Zengin (2008), Goleman (1999)' in cahsrnasmdan yola cikarak, smav
kayqrsrrun,

bilimsel

incelenmeye

olarak

baslandrqmi

baskrmn kendisinin

ilk kez 1960'1arda Richard
belirtrnistir.

basansiz

Alpert,

girdigi

Alpert

tarafmdan

smavlarda hissettiqi

olrnasma neden olduqunu fakat rneslektas:

Ralph Haber'in sinavlardan once hissettiqi baskrrun onun daha iyi sonuclar
elde etmesini saglad1g1n1 fark etrnistir. B6ylece Alpert ve Haber'in cahsrnalan
sonucunda
nedeniyle

iki tip kayqil: oqrenci olduquna isaret edilrnistir. Birincisi, kayq:

basansi dusenler, ikincisi ise sinavda basanli olma kayqrsiyla

motive olarak basanh olanlar (Zengin, 2008). Smav kayqrs: ile ilgili yapilan
arastrrmalar
olumsuz

1960'11 yrllann sonlanna doqru, genellikle de smav kayqrsinm

sonuclanrun

ustesinden

gelinmesine

olan ihtiyaca

bagll olarak

ortaya crkrrustrr (Eraslan, 2010).

Smav kayqrs: bir ulkede smava verilen
orantrh

olarak

artrs

qosterrnektedir

onemin artrnasryla

(McDonald

2001 ).

Smav

doqru
kayqtsi

ogrenciler icin buyuk bir tehdittir. Smav kayqrsi, son zamanlarda akademik
performansa

etki eden davraruslar butunu olarak kullarulrnakta olup, doqal

olarak sinav kayqisr, yetersiz ders cahsrna becerilerini, asm fizyolojik tepkileri
ve smavla iliskili olmayan zihinsel etkinlikleri

kapsarnaktadrr

(Cosaner ve

Serin, 2012).
)

Smav
etkileyen

bir

degerlendirme

kayqrsi,
kayq:

smav
turu

durumu

durumlannda

olarak

yasanan

dusunulebilir

onceslnde,

ve her bireyi farkh

(Alyaprak,

srrasinda

ve

2006)

ve

bir

sonrasmda

-•vii,~

~\>-"'"

~

J"

2

LIBRARY
(Hall, 2005). Smav kayqisr, bir smav dur~~ u esnasmaa

yasanabilrnektedlr

yasanan endise, panik ve basansrz olma olasrhqrru dii§iinmeR

._:._:~~-

kayqrsirun

sinav

en genel

kayqrsmm

ve yaygm

farkll

tarurnlan

tarurnlanndan

bulunrnaktadrr.

biri,

Smav

Spielberger

(1972)

tarahndan yapilan, formal bir smav veya degerlendirme durumunda yasanan,
bireyin qercek pertormansrm ortaya koymasiru engelleyen; bilissel, duyussal
ve davrarussal

ozeilikleri olan; bireyde gerginlik yaratan nos olmayan bir

durumdur.

Smav kayqrsi bireyin bir smavda basararnayacaqma

lliskin ya§ad191

endise duygusudur (Ozan ve Yuksel, 2003). Hall (2005) ise smav kayqrsrru,
sinama durumlanrun

oncesinde,

sirasmda

endise ve heyecan olarak aciklamaktadrr.
smav

oncesinde

kullarulrnasma

ogrenilen

bilginin,

ve sonrasmda

sirasmda

engel olan ve basanrun dusmesine

olarak acrklamaktadir.

yasanan korku,

Tas (2006) ise smav kayqrsrru,

srnav

etkili

bir

bicirnde

yol acan yogun kayq:

Akca (2011) ise smav kayqrsrru, bir bireyin smav

oncesinde ve esnasmda ya§ad191 yogun bir tepki olarak acrklamaktadrr.

Sonrnez ve Tekin (2012)'e gore ise smav kayqrs: bireyin ogrendigi
bilgileri

cesltli

kullanamamasi

etkenlerden

dolayi

sinav

esnasmda

etkin

bir

sekilde

durumudur. Smav kayqrsi, basanyi olumsuz etkileyen asin

sekilde yasanan heyecan, konsatre olamama, korku gibi duygularm basanvi
dusurmestdir. Smav kayg1s1 smava haztrlrk surecinde baslaytp sinav anmda
ve sonrasmda devam eden, bireyin yasantrsrm olumsuz etkileyen surectir,

Srnav
performans

kayqsi,

bir

sonuclanna

degerlendirme

durumu

ili§kin rahatsizhk

egilimidir.

karsrsmda
Yabanci

yetersiz

dil stmtmda

srnav kayqrsi, sinav konusunda endise veren ve ogrencilerin yeterliklerinin
degerlendirilecegi
durumdur

icin onlar

(Toth, 2008).

kayqrs: tarurnlarmdan

icin

hayal

k1nkl191

Baydan ve digerleri

yola cikarak,

smav

kaynaq:

(2008),

-1

-<,

~!i'~~!&ifi;::)

(Lawson, 2006).

Literaturde

~1

2sf~,

olabilecek

literaturdeki

kayqrsrru bireyde

bir

smav

basansmm

degerlendirildigi durumlarda gerginlik ve endise duygulan yaratan ve merkezi
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sinir sisteminin uyanlrnasma neden olan bir durum olarak acrklarnaktadrrlar.
Cubukcu (2007), sinav kayqrstru basarisrzhk korkusundan
tur performans

kayqrs: olarak tamrnlarnaktadrr.

kaynaklanan

Smav kayqih

bir

ogrenciler

kendilerine qercekci olmayan istekler belirlerler (Cubukcu, 2007; Baghaei ve
digerleri, 2012).

Smav kayqismm
(emotionality)
Kuruntu

olmak

boyutu;

birbirinden farkll "kuruntu" (worry) ve "duyussalhk"

Ozere iki boyutu

srnav

kayqrsrrun

vardrr (Liebert
bilissel

ve Morris,

boyutudur.

1970).

Basansizhqm

sonuclanru dusunrnek, basarrnak icin yeteneqi hakkmda kuskuya dusrnek
S>

gibi icsel konusrnalan

lcerir (Liebert ve Morris,

esnasmda

gerekeni

yaprlmast

cozerneyeceqine

inanrnasma

1970) ve bireyin smav

yaparnayacaqma,
ve

olumsuz

kar~1la~t191

dusuncelerle

sorunu
dikkatinin

dag1lmasina neden olan surectir (Spielberger ve Vagg, 1995). Bu dusunceler
yalruzca bir srnav oncesi degil ayru zamanda surec boyunca devam eder
(Mc. Donald , 2001 ).

Duyussalhk boyutu ise; sinav kayqrsirun duyussal, fizyolojik yonOnO
olusturan otonom sinir sisteminin uyanlmasidrr (Spielberger ve Vagg, 1995).
Duyussallik

boyutu, smav ortarrunda kayg1 ile ilgili fizyolojik reaksiyonlan,

hrzh kalp atrslan, terleme, krzarrna, sararma, mide bulantrlan gibi bedensel
yasantrlan icerir (Liebert ve Morris, 1970). Oner (1990)'e gore de duyussalhk
belirtileri, bireyin hrzh kalp atislan, terleme, usurne, krzarma, sararma, mide
bulantilan, sinirlilik ve gerginlik gibi bedensel yasantrlandrr (Duman, 2008).
Bulut (2008) da yapilan cahsmalarda,

smav kayqismm

kuruntu ve duygu

olmak Ozere iki tarkh boyutu olduqu gozlendigini, kuruntu boyutunun, smavla
ilgili olarak kisinin kendi kendine soyledigi seyler, duygu boyutunun ise smav
baskrsi altrnda iken ortaya crkan duygusal tepkiler olduqunu belirtmektedir.

Smav

kayqrsrrun

olusrnasmda

bireyin

alqrlarna

sekilleri

etkilidir.

Bireysel farkhlrklar nedeniyle bazen ayru durumlar karsrsrnda bireyler farkll
tepkiler qosterebilmektedlr.
degildir.
olaylar,

D1~ olaylara
duygusal

Sadece d1~ olaylar duygulann olusrnasmda etkili

ait dusunceler,

tepkilerin

turunu

olaylara

yOklenen anlamlar

ve derecesini

gibi i9

de belirleyebilmektedir.
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<;unku, kendi baslanna smav ve smarna durumlan, bireyde heyecan yaratma
etkisine sahip degildir. Hatta smavlarm ogrenmeyi tamamlayrci
olrnasma

raqrnen,

bulunulduqunda

smavlara

tepkiler

de

ili§kin

farkll

anlam

farkhlasrnaktadrr.

bir ozelligi

yakrstrrrnalannda

brnegin;

bireyin

smavt

baskalanrun qozundeki deqerinin olculrnesi olarak alqilama durumu, ki§iligin
smanrnasma donusecektir. Yani, smavlara yuklenen anlamlar, ki§iligin smava
tabi tutulrnasi anlarmna gelerek bireyde smav kayqrsi yasanrnasma

neden

olacaktrr (Alyaprak, 2006).

Liao ve Wang (20121 da belirli bir miktar srnav kayqrsrrun ogrenciyi
cahsrnaya

ve smavlara

performansrru
kayqrsrrun

hazrrlanrnaya

arttrrabileceqini

ise pertcrmansi

motive

belirtmekte,

edebilecegi
yuksek

ve ogrenme

seviyedeki

dO§Ordugunu belirtmektedirler.

smav

Hashemi

ve

Mashayekh (2011) de makul duzeyde bir srnav kayqrsrrun ogrencileri motive
etmede faydall olabileceqini
duzeye

kadar azaltrlmah

belirtrnisferdir. Ogrencilerin

ve ogrencileri

kayqilan

smarna durumlannda

belirli bir
kendilerini

kontrol edebilmeleri saqlanmahdir.

S0nu9 olarak smav kayqrst, bilissel, duyussal ve fizyolojik yonu olan
ve kiside smav arunda istenmeyen ve rahatsiz edici duygular yasatan bir
durumdur.
fizyolojik
farkh

Smav kayqrsmm
yonunu

modeller

qorulrnektedir.

bilissel yonunu

duyussalhk

boyutu olusturur.

incelendiqinde,
Bu nedenleri

kuruntu

smav

boyutu olusturuken;

Smav kayqisuu

kayqrsmm

farkll

aciklayan

nedenleri

genel olarak toparladiqrrmzda,

olduqu

smav kayqrs:

yasayan bireyler smav arunda bilissel dikkatlerini kendileriyle ilgili olumsuz
dusuncelere
etmede

yonlendirdikleri,

ve hatrrlarnada

smav arunda

sikmn

yasadiklan

ogrendikleri

anlasrlmaktadrr.

kayqrs: yasayan bireylerin cahsrna ahskanlrklarmda
yasadrklan dusunulrnektedir

(Aydin, 201 Oa).

bilgileri

organize

Aynca

smav

da yetersizlik ve srkmti
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Onern

(2011 ),

Hembree

(1988)'nin

smav

kayqtsrrun

bazi

ozelliklerinden bahsettiqini bellrtrnistir. Bunlar;
•

basansrzhqa neden olrnasr,

•

ogrencilerin kendilerine olan sayqilan ile olumsuz iliskili olmasi,

•

ogrencilerin

degerlendirilmelerinin

olumsuz

olrnasma,

savunma

davraruslanna ve kayqrrun diger formlanna etkide bulunmasi,
•

yetenek, cinsiyet ve alman egitim duzeyine gore deqisrnesi,

•

cesitll tedavilerle etkili bir sekilde azalmasrdrr,

Smav kayqrsrrun performansi du~urdugunu savunan bircok arasurma
ve arastrrrnacrya raqrnen, srnav kayqrsmm arttrkca pertorrnansm dusmedlqln!
belirten sonuclara rastlamak da rnumkundur,

Ergene

Orneqin,

(2011)

yapt191 arastirma neticesinde krz ogrencilerin smav kayg1 duzeylerlnin erkek
ogrencilere gore daha yuksek olrnasina raqrnen basanlanrun

da erkeklere

gore daha yuksek olduqu sonucuna ulasrrustrr. Yani sinav kayqis: arttrkca
basan her zaman dusrnernektedir.

Blanding ve digerleri (2005) de benzer sekilde lisans ve lisans ustu
ogrenciler

ile

yaptiklan

arastrrmalannda

krz

ogrencilerin

sinav

kayg1

seviyelerinin erkek ogrencilere gore daha yuksek olduqu ve buna ragmen not
ortalarnalanmn

da erkek ogrencilere

ulasrruslardrr, Literaturde,

gore daha yuksek olduqu sonucuna

bircok arastrrrnact tarafmdan

onernli rol oynad191 kabul edilen srnav kayqrsmm

ogrenme uzerinde

bireyler uzerinde bazi

belirtilerine rastlamak rnumkundur.

Smav Kayg1smm Belirtileri
Smav kayqis: fiziksel, duygusal, zihinsel ve davrarussal bazi belirtilere
neden olabilir (Bulut, 2008):

Fiziksel Belirtiler: Fiziksel belirtiler, bedenin tehlike karsrsmda degi~en
salq: sistemlerinin sonucu ortaya crkar. Bunlar: kalp atrsinda artrs, terleme,
tansiyon yukselmesi, goguste basmc hissi, bas donrnesi, bas agns1, hrzh ve
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srk nefes ahp verme, kaslann gerilmesi, soquk ya da steak basrnasr, ag12

kururnasi, kann agns1, mide bulantrsr, kusma, srk idrara crkrna, ishal ve
yorgunluktur (Bulut, 2008).
Duygusal Belirtiler: Duygusal olarak qorulen belirtiler tarkh sorunlan
dusundurebilecek ozelliktedir. Bunlar; kendini depresif, otkeli, sinirli, endiseli,
suclu

hissetme,

kararsizhk,

gerginlik,

caresizlik,

kendini

kontrolunu

kaybediyorrnus gibi hissetme, cabuk aglama, bosluk hissi, karamsarlrk,
erteleme ve kacmrna (genellikle ders cahsrnaktan), isteksiz olma, asin
cahsrna, 90k az ya da 90k fazla uyuma, 90k az ya da 90k fazla yemek yeme,
~

yorgunluk ya da qevseyerneme, alkol ya da madde kullarurru seklinde
siralanabilir (Bulut, 2008).
Zihinsel Belirtiler: Zihinsel belirtiler, unutkanllk, konsantrasyonda
azalma, kararsizhk, bir turlu organize olamama, asm endise, ilgide azalma,
zihin kan§1kllg1, kisiler arasi iliskllerde catrsrnalar (Semerci, 2007) ve basan
duzeyinds azalmadrr (Bulut, 2008).
Smav kayqrs: yasayanlar, kalp carpmtrsi, ag12 kuruluqu, gerginlik gibi
fizyolojik bulgulan, sadece kendilerinin hissettiqini dusunurler, Oysa smav
kayqrs: dusuk olan ogrenciler de benzer fizyolojik belirtiler qosteririer; ama
her iki grubun bulgulan yorumlayrst

farkhdrr, Smav kayqrs: yuksek olan

ogrenciler, bu tepkilerin kendilerini zayrftattrqrru du§Onurken, kayqrsi dusuk
olan ogrenciler, bunun smav icin daha fazla ugra§malanni gerektirecek bir
sinyal olduqunu varsayarlar (Semerci, 2007).
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2.1.3.1 Smav Kayg1smm Modelleri
Smav kayqrsiru aciklarnak

icin bircok kuramsal model qelistirilrnistir

(izgi, 2007).

A. Blllssel Dikkat Modeli
Wine (1971) ve Sarason (1980) tarafmdan qelistirilen bu ilk modele
gore bilissel

dikkate

rnudahale

eden

deqiskenler

bireyin

perforrnanstru

dusurrnekte ve srnav kayqrsirun olusrnasran neden olrnaktadrr. Bu modelde
iki grup rnudahale

degi§keni

tarumlanrnaktadrr.

bireyin kendine iliskin olurnsuz deqerlendirmeleri

ilk gruptaki

degi§kenler

ve yetersizlik alqrsidrr. ikinci

gruptaki deqiskenler stres, gerilim gibi duyussal boyuna iliskin degi§kenlerdir.
Bu degi§kenler, bireyin smav esnasinda dikkatini olumsuz yonde etkilemekte
ve bireyin basansiz olrnasrna neden olrnaktadir (izgi, 2007).

Bilissel
engellenme

dikkat

modeli,

aciklarnasuu

kayq: ve performans

sebep

olarak

arasindaki

qostermektedir.

iliskl lcin

Smav

bireylerin qorevle ilgili veya qorevle ilgisiz tum dusuncelerden

arunda

dolayi kayq:

ya§ad1gm1 ortaya koymaktadrr, Arastrrrnalar srnanrna arunda yuksek smav

kayqrh kisilerde

qorevle

ilgili olmayan

dusuncelerin

artnqrru

kendileriyle ilgili dusuncelere yogunla§t1klann1 qostermektedir.
kayqrl: bireyler, smav arunda kendileriyle
davrandrklanru,

ve kisiler

Yuksek smav

ilgili olarak ne kadar beceriksiz

diger insanlann ne kadar iyi yaptrqrru, smavt yapan kisinin

kendileri hakkmda dusuncelerini dusunrnektedir (Aydin, 201 Oa).

B. Ogrenme Bozuklugu Modeli
Bu model, cahsma alrskanlrqrndaki
kayqiyla

basa crkrna becerilerindeki

yetersizliqin

ve smav strasmda

eksikliqin, smav kayqrsiyla

yakmdan

ili§kili oldqunu ileri surrnektedir (izgi, 2007).

Tobias (1985) bu modelde bireylerin sinava iyi hazirlanmadrklanru
bilmeleri nedeniyle smav sirasmda kayqrlartrun olduqunu belirtrnistir. Bununla
beraber, yapilan

arastrrmalar,

calisma

aliskanhklan

iyi olan bireylerin de

31
srnav zamanlannda

kayqrh olduklanru

qosterrnlstir.

Bu noktada yasanan

celiskiyi gidermek icin 'ikili etki modeli' qelistirilrnistir (izgi, 2007).

C. ikili Etki Modeli
Bu

modelin

i9eriginde,

yetersiz

cahsma

becerileri

kadar

smav

kayqrsmda yasanan baskmrn da onemli olduqunu belirtilmistir. Bu modelin
onculeri olan Miechenborm

ve Buttler, smav kayqrsina

bir 90k etkilesirni

iceren bir vapi olarak bakrmstir. Orneqin yetersiz cahsrna becerileri, belirli bir
amaca yonelik olmayan i9 konusrnalar, akrlci olmayan dusunce, inaruslar ve
qercekdtsi deqerlendirmeler

Benjamin
tarumlarmstrr.

(1991)

(Alyaprak, 2006).

ise,

ayru

ikili etki modeline

modeli

paralel

bilqi-surec

olarak

modeli

Benjamin,

olarak

smav kayqist

konusunda bireyin yeterlilik duygusu ve sinava iliskin ortaya koyduqu tepkiler
ile smava hazrrlanma duzeylerinin
aliskanhklanndaki
degi§kenlerin

yetersizltqin

yalruz

basina

de etkili olduqunu ifade etrnis; cahsma

ve

smav

smav

kayqrsma

kayqrsiru

etki

acrklarna

eden,

9e§itli

qucunun

yeterli

olrnadrqrru belirtrnlstir (Kabalci, 2008).

D. Sosyal Ogrenme Modeli
Bu modele gore, smav kayqrsrrun nedenleri, ogrencilerin
deqerlendirrneleri

ve kendileri

ile ilgili dusunceleri,

beklentileri ve smav alma ile ilgili motlvasyonlanru
Schwarzer

ve

Jerusalem,

yetkinlik

kendilerini

davraruslan,

yetkinlik

deqerlendirme tarzlandir.

beklentisini,

bireyin

aktivitelerini

belirlemesini, qorevini yerine getirmedeki caba ve isranndaki onern!i bir taktor
olarak degerlendirmi§lerdir.

Eger bir ogrenci smavlardaki yetkinlik beklentisini

dusuk tutarsa bu durum kendini degerlendirmesini,

okula adaptasyonunu,

akademik acidan kendini ortaya koymasrru engelleyecek etmenleri ve kisisel
yeteneklerini nasrl deqerlendireceqini

etkileyecektir (Alyaprak, 2006).
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Ogrencilerde srnav kayqrsma nelerin yol a9t191n1 bilip, bunlara yonelik
edbirler ahp srnav kayqrsrru azaltmak egitimciler, ogrenciler, egitim kurumlan
ve aileler icin onern!i bir konudur.

Smav Kayg1smaVol A~an Faktorler

ilgili literatur tarandrqrnda,

yapilan arastrrrnalar doqrultusunda

smav

kayqrsrna neden olan bircok taktor olduqu qorulmektedir,

Hancock

(2001 )'a

gore

asin

degerlendirmeci

strut

ortarru

da

ogrencilerin srnav kayq: seviyelerini yukseltir ve sinavlarda ogrenci basansrru
olumsuz yonde etkiler. Dereli (2003)'ye gore okul basan ortalamasimn dusuk
olrnasr, okul derslerinden
hissetmeme,
duyulan

smava

heyecan

konsantrasyon

dusuk not alma korkusu,

yeterince

ve

korku,

eksikliqi,

hazrrlanarnarna,
smavda

hrzh soru

sorulan

cozerneme,

kendini srnava hazir

basararnadiqt

derslerde

yetistirerneme

korkusu,

eksik

konulann

olrnasr,

hedefin basandan yuksek olrnasr, ailenin surekli "ders cahs" uyansrna tepki,
ailenin

guven

beklentilerinin

ve

emeklerinin

· kapasiteden

kar§1l191n1

fazla

olrnasr,

verememe,
heyecanh

aile
kisilik

ve

cevrenin

yapisi

smav

kayqrsiyla iliskilidir.

Denizli (2004) ise bazi arastrrmacrlann
ogrencilerin
ebeveyn

kotu cahsrna ahskanlrklanrun,

tuturnlanrun

srnav

kayqisi

cahsmalanndan
sosyo ekonomik

seviyesi

Ozerinde

yola cikarak
durumun

etkili

ve

olduqunu

belirtrnistr. Aydemir (2006)'e gore ise en onernf kayg1 nedenlerinden birisi de
anne-baba
bireye

ve ogretmen

ders

tutumlandrr.

cahsmasi

kazanarnayacaqmda

konusunda

Bireyden

beklenen

yaptrqrrmz

basan

duzeyi,

baskilar,

smav

ne olacaq: konusunda verilen olumsuz ornekler, krsaca

sosyal cevrenin beklenti ve baskrlan bireyin kayq: duymasma ve basansiz
olrnasrna neden olabilir. Gercekci olmayan dusunce bicimlerine sahip olmak,
her durumda olduqu gibi smav karsisrnda da bireyin gOcOnO ve kendine olan
quvenini

azalnr,

Bu durumda

kayq: artar. Kayqrya egilimli

kisilik yaprsi
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(rnukernmeliyetci,

rekabetci)

ergenlik

9ag1 ozellikleri

ile birlesince

kayg1

yogunla~1r.

Sinav

kayqisrru

ureten

taktorler,

ogrencilerin

dusuk

duzeydeki

yeterlilikleri, ogretmenlerin smav uygulamalanna karsi olumsuz tutumlan, test
qecersizllq],

olumsuz

degerlendirilme

korkusu,

smavlarla

ilgili

kotu

deneyimler, sure srrurlamas: ve baskrsi, ders i9eriginin zorluqu ve ailelerin
beklentileridir

(Aydin ve digerleri, 2006). Batt ve digerleri

arastirmalar

1~1ginda,

geribildirimlerinin

uygun

de

belirtmektedirler.

olmayan

ogrencilerde

veya

olumsuz

srnav

(2006) yapilan
olan

kayqrsrna

ogretmen

yol

a9t191ni

Kondo (2006) ise olcrne/smav rnetodlanrun smav kayqrsma

da neden olabileceqini belirtmektedir.

Aydin ve Takkac (2007) bircok arastrrrnacmm,
ge9erliliginin saqlanamamasr,

kapsam ve gorunu~

smav esnasmdaki sure baskrsi, smav tormatr,

srnav ortarru ve madde acrklamalanrun

yetersizliqi,

ogrencinin

kapasitesi,

ogrenciden istenen qorevln zorluk derecesi, du~uk not alma korkusu, srnava
yetersiz hazrrhk ve dusuk bilgi duzeyi nin smav kayqisrna sebep olduqunu
belirtrnistir.

Putwain
qecmlslntn

(2007) ise ogrencilerin

ogrencilerin

acrklarnaktadrr.

cinsiyet,

smav kayqrlanrun

Baydan

ve

digerleri

etnik ve sosyo-ekonomik

onernli

belirleyicileri

(2008)

de

olduqunu

srnav

kayqisr,

rnukernrneliyetcilik,

sosyal destek ve akademik basan degi~kenleri arasmda

anlamh

saptanrruslar.

iliskiler

arkadaslardan

Mukernmeliyetcilik,

ve ogretmenlerden

alqilanan

sosyal

akademik
destek

basan,

ve cinsiyet

degi~kenlerinin smav kayqrsmm onernli yordayrcilan olduqu belirtrnislerdir.

Genetik taktorler (ogrencinin ailesinde kayqilan yuksek bir aile bireyi
varsa bu kayg1 genetik olabilir), aile icinde verilen yanhs egitim (orneqin
surekli baskrct bir aile ise ogrenci srnavm kotu gitmesi durumunda ailesinin
tepkisinin

nasrl

(ogrencilerinin

olacaqrru

beklentisiyle

dusunup

kayqrlarur),

ailenin beklentisinin

bireydeki

i9 catrsrnalar

uymamasi srnav kayqrsrna

neden olabilir), ogrenilmi~ tepki olarak kayqi, aile ve arkadas

grubunun
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beklenti

ve baskilan,

ve ogrencinin

kisilik

yaprsi

da smav

kayqrsirun

nedenlerinden olabilmektedir (Bulut, 2008).

Dundar ve digerleri
kayqrsmm

olusrnasmda

(2008), onceki arastirrnalara

uc;: temel

bulunduqunu

cocuk uzerindeki beklentileri

ailenin

dayanarak

belirtmektedirler.

ve baskrlan,

okulun

smav
Bunlar;

beklentileri

ve

politikalan, ve ogrencinin kisillk ozellikleridir. Aydin (2009)'a gore, literaturdeki
arastrrrnalar

1~1ginda, ogrencilere

uygun olmayan

icerik, uygun olmayan

standard ornekler, ogretmen ve dil on yarqilan, sosyal durum, farkh yapilann
olc;:umu, smav gec;:erligi, sure smirlarnasr, test teknikleri, smav forrnatr, srnav
uzunluqu, smav ortarru, smav acrklarnalanrundaki

acrklik gibi etmenler sinav

kayqrsma etki etmektedir.

Aydin
ogrenmeye

ve Yesilyurt

(2009)'a

kars: olumsuz

ogrencilerini desteklemeyen,

gore ingilizce

tutum smav kayqrsiru

derslerine
etkiler.

ve ingilizce

Egitim sistemi,

elestiren, otoriter okullar ve ogretmenler,

kuralci ve sadece ahnan notlara gore uygulanan degerlendirme

katr,

sistemi de

ogrenciler arasinda korku ve kayqirun artrnasma sebep olrnaktadir (Dogan,
2009).

Alemi ve Birjandi

(201 O)' ne gore ise, smav hazirhqrru son ana

brrakrnak ve sinavdan onceki gece cahsrnak, zarnaru kotu kullanmak, bilgileri
organize

etmekteki

yetersizlikler,

yanhs

cahsrna

ahskanliklan,

qecrnis

sinavlardaki performanslar, arkadaslarm ve diger ogrencilerin nasrl yaptiklan,
ve basansrzhqm olasi sonuclan hakkmda endiseler smav kayqisma neden
olrnaktadrr.

Test gec;:erliligi, smav teknikleri,
blclrni, sure srrurlamasi

smav ortarru, testin

ve srnav acrklamalanrun

uzunluqu

ve

da smav kayqi duzeyi

uzerinde anlarnh etkilere sahip olduqu belirtilmektedir (Aydin, 201 Ob). Acat ve
Dereli (2011 ), bireylerin sinav kayqrst yasamalanrun nedenlerin, ogrenme ve
cahsrna

becerilerinde

yetersiz

olma,

kendileri

hakkmdaki

olumsuz

dusunceler, deqerlendlrilme korkusu ve ozquven tehdidi olduqunu belirtrnistir.
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Ahmady ve Tahmasbipour

(2011) smav kayqrsim etkileyen taktorleri

iki grupta ele alrruslardrr. Bunlar; yanhs cahsma metodlan, genel kayqr, oz
sayqi,

yeterince

hazirlanrnarnak,

taktorler, ogretmenlerin

konsantrasyon

beklentileri,

ve

dikkat

gibi

kisisel

rekabet, egitim sistemi gibi akademik

faktorler, ve yanhs aile beklentisi ve ebeveynlerin kat11ig1 gibi aile taktorleridlr,
Amiryousefi ve Tavakoli (2011) de sure smrrlamast, smavlann uzunluqu ve
quven eksikliqinin smav kayqrsma yol actrqrru belirtmektedirler.

Boyacroqlu ve Kuc;uk (2011 )'e gore smav kayqrs: ve sinav kayqrsrru
etkileyen

bircok arastrrrna yaprlrrustrr ve bu arastrrrnalardan

sonuclar doqrultusunda:

elde edilen

yuksek duzeyde akademik basan beklentisi, dusuk

benlik sayqisr, rnantrk d1§1 inanclar, cocuqun basan durumu, kisillk ozellikleri,
hedef belirsizliqi, plansrzhk, calrsrna yonternlerinin

bilinmemesi,

darusacak

kisilerin bulunmayisr, arkadas cevresi, cinsiyet, kardes sayrsi, kacrnci cocuk
olduqu,

ebeveynlerin

rnesleqi ve egitim durumu,

ailenin sosyoekonomik

durumu, aile yapisr, okuldaki otoriter egitim-ogretim anlayrsi: olumsuz, soquk
ve kmci ogretmen ele§tirileri, cezalar, kit not verme ve zorlu srruf qecrne
kosullan,

smav kayqrsrnm

faktorler arasmdadir.
taktorleri;

kuc;uk yaslarda

katkida

bulunan

Trifoni ve Shanini (2011) ise smav kayqrsrru artiran

smava yetersiz

onceki smavlardaki

qelisrnesine

hazrrlanma,

kotu deneyimler,

olumsuz

degerlendirilme

korkusu,

sure srrurlarnas: ve baskrsi ve ders

ic;eriginin zorluqu olarak acrklarnaktadrrlar.

Oz yeterlik de ogrencilerin smav kayqrsrru etkileyen bir yaprdrr, Yuksek
oz yeterliqe sahip olan ogrencilerin srnav kayqrlan daha dusuktur (Ebrahimi
ve digerleri,

2012).

sonuclanna

gore

olumsuzluklar,

Ailenin

ogrenciden

ogrencilere

ogrenilmi§

beklentileri,

yaklasrrru,

caresizllk,

srnav

ogrencinin

ogretmenlerin
ortarnmda

kisisel yaprsi

smav

yasanan
(heyecanh

olrnasi, rnukemrneliyetci yaprsi vb.) da smav kayqisma yansir. Smav kayqrs:
nedeniyle bireyde fiziksel rahatsrzhklar da yasanmaktadrr (Sonmez ve Tekin,
2012).
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Smav kayg1smm etkileri

Smav

kayqrsmrn

bahsedilrnlstir.

ogrenciler

Trifoni ve Shanini

uzerinde
(2011)

tarkh

etkileri

smav kayqismm

fiziksel ve psikolojik problemlere yol actrqrru, konsantrasyon,
akademik

basanyi

dO§Ordugunu,

snavlarda

hatalan

olduqundan
ogrenenlerde

motivasyon ve

artrrdrqrru, onceden

ogrenilmi§ bigileri hatirlamayi ve etkili cahsrnayt enqellediqini belirtmektedir.
Salend (2012)'e gore ise smav kayqrs: yasayan ogrenciler, smav esnasmda
yetenek ve bilgilerini buyuk olcude engelleyen, ve kendilerine ve okula kars:
olan sosyal-duygusal,

ve davrarussal

qelisirn ve hislerini olumsuz yonde

~

etkileyen asm stres, gerginlik ve endise yasarlar,

Aysan
kayqrsrrun

ve

digerleri

saqhklanru

(2001)

da

cansmalannda

olumsuz

yonde

ogrencilerdeki

atkilediqint

Erozkan (2009) ise srnav kayqrsmm ogrencilerde

smav

belirtmektedirler.

depresyona

yol a9t1g1n1

belirtrnistir. Go ve digerleri (2011 )'ne gore smav kayqrs: ogrenmeye
motivasyonu
cahsmasmi
Smav

da dusurrnektedir.

Driscoll (2010) smav kayqrsmm, hazrtarun

azalttrqrru ve rnantrkh dusunrneyi

kayqrh

ogrenciler

kars:

smavlardan

once

anqellediqini
bildikleri

belirtmektedir.

bilgileri

smavlarda

kullanamazlar.

Juhari ve digerleri (2010) de neticesinde smav kayqrsrrun ogrencilerin
hafiza, ogrenme motivasyonu,
akademik

basansizhqa

dikkat ve konsantrasyonlanrn,

yol a9abildigini

belirtmlslerdir.

etkiledigi ve

bnem

(2011)

ise

yapt1g1 literatur taramasmm ardindan bircok arastirmacmm, sinav kayqrsmm;
dikkat ve alg1 surecine, kodlama surecine, depolama surecine, islernlerne
surecine,

edim surecine,

ve beyin bolgeleri

ve dalgalanna

etki ettiqini

belirtrnlstir.

Smav

kayqrs:

kendileriyle

ilgili

ogrendikleri

bilgileri

anlasrlrnaktadrr.

yasayan

olumsuz

smav

dusuncelere

organize

Aynca

bireyler

etmede

sinav

arnnda

yontendirdikleri,

ve hatrrlamada

kayqis:

bilisse'

yasayan

dikkatlerini

smav

arunda

srkmn yasadiklan
bireylerin

cahsma
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ahskanhklannda da yetersizlik ve sikinn yasadrklan dusunulrnektedir

(Aydin,

201 Oa).

Trifoni ve Shanini (2011 ), smav kayqrsmm ogrencilerde
psikolojik

sorunlara

yol a9t1g1n1,

motivasyon,

konsantrasyon

fiziksel ve
ve basanyt

olumsuz yonde etkilediqini, sinavlarda hatalan artrrdrqir», onceden ogrenilmi§
bilgileri

hatirarnada

belirtrnislerdir.
ogrencilerin

problem

Cahsrna
sinav

ya§att1g1n1

sonucunda

kayqrlanru

ulasip, smav teknikleri,

ve etkili cahsmayi

aynca

dusurrnede

engelledigini

ogretmenlerin

tutumlanmn

temel taktor olduqu

smav
oncesi belirli bir yonlendlrrne,
.,,,

sonucuna

smav i9erigi

hakkmda bilgi verme, soru sayrsr, sure krsrtlamasi ve baskrsi ogretmenlerin
ogrencilerin

smav kayqilanm

dusurrnek

icin qoz onunde bulundurmalan

gereken bazi problemlerdir.

Duman (2008), literaturdeki
enerjisini

verimli

yonlendlrrnesini
dikkatlerini

bir

§ekilde

enqellediqini,

toplayarnadrklanru,

arastrrmalann,

kullanmasiru,
ogrencilerin
sorunlara

yuksek kayqrrun kisinin

dikkatini
genel

ve

olarak

gucunu
smav

odaklasamadrklanru,

isine
arunda
uygun

olmayan problem cozrne stratejilerini kullandrklanru gosterdigini belirtrnistir ve
ogrencilerin genellikle smava dikkatlerini veremediklerini,
probleme takrhp kaldiklanru
acrklarmstrr,

sinirli olduktanru, bir

ve bildiklerini hatrrlayarnadrklanru

belirttiklerini
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2.2 ilgili Arastirmalar

Bu bolurnde, ogrencilerin

genel smav kayqrs: ve ingilizce

dersine

yonelik smav kayqrlan ile ilgili hem KKTC'de hem de yurt drsmda yapilrrus
cahsrnalara ver verilmistir.

2.2.1 Genel Smav Kayg1s1 ile ilgili Arasttrmalar

KKTC'de Yapilan <;ah~malar

Demirkan (2011) "ilkogretim 4. ve 5. S1n1f ogrencilerinin
duzeylerinin cesitli degi§kenlerle

sinav kayqi

iliskisi" isimli Guzelyurt, Girne ve l.efkosa

bolqesindek: okullarda ogrenim qoren ilkokul 4. ve 5. Srrutlardaki ogrenciler
ile ger9ekle§tirdigi yuksek lisans cahsrnasmda 4. S1n1f ogrencilerinin
kayq: duzeyinin

5. S1n1f ogrencilere

smav

gore daha yuksek oldugu sonucuna

ulasrrustrr, Arastrrrna bulgulanna gore 4. S1n1f ogrencilerinde en yuksek smav
kayqrs: Guzelyurt bolqesinde,
kayqrs: Girne bolqesindeki
ogrencilerin

5. S1n1f ogrencilerinde

okullardadir,

smav kayqrlanrun

ise en yukssk smav

Arastrrrnada aynca 4. S1n1f erkek

k12 ogrencilerden

daha yuksek olduqu, 5.

Struftaki ogrencilerde ise krz ve erkek ogrenciler arasmda anlarnh bir farkhhk
bulunmadrqi sonucuna ulasilrrustrr. Arastrrrnarun bir diger sonucu ise, birden
fazla kardesi olan ogrencilerin
ogrencilere

smav kayqi duzeylerinin,

gore daha yuksek olduqudur.

bir kardesi olan

Ek olarak, ozel ders almayan

ogrencilerin smav kayqi duzeyterinin ozel ders alan ogrencilerin smav kayqi
duzeylerindan
smavma

daha yuksek olduqu da saptanrnrstrr. Aynca, kolej deneme

katrlrnayan

ogrencilerin

srnav kayq:

duzeyleri

katrlmakta

olan

ogrencilerin sinav kayqrlarindan daha yuksek cikrmsttr.

Cosaner ve Serin (2012), Gurup Hehberliqi Proqrarru'run sekizinci strut
ogrencilerinin

srnav

kayq:

duzeylerina

etkisini

incelemeyi

ontest-sontsst

kontrol gruplu eslestirilrnis yan deneysel arastrrrnalan

deney, 24'0 kontrol grubu olmak uzers toplam 50 ogrenci

arnacladrklan
26's1

ile yaprruslardrr.

Deney grubuna haftada 1 def a olmak uzere 10 hafta " Smav Kayqrsiyla Basa
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Crkma Program,"

uyqulanrrustir.

program,

egitimi

alan veya

puanlarr

arasrnda

anlamlr

Arastrrmarun

almayan
farklrlrk

sonucunda

ogrencilerin

olmadrgr,

grup rehberliqi

duyussalhk

kuruntu

ve kaygr

puanlarr

arasrnda

anlamlr farklrlrk oldugu saptanrrustrr,

Literatur taramasr sonucunda,

KKTC'de srnav kayqisryla ilgili yeteri

kadar cahsrna yaprlrnadiq: gori..ilmO~tOr. Smav kayqismm ogrenme Ozerindeki
etkisine goz onunde bulundurulduqunda,
bulunduqu

KKTC'de

bu

konuda

srnava dayah bir egitim sisteminin

bir eksiklik

olduqunu

ve

daha

fazla

cahsrnalara gerek duyulduqunu soylernek rnurnkundur.

Yurt D1!}mda Yaprlan <;ah!}malar

Yrldinrn (2000) "akademik basanrun yordayrcrsi olarak yalnrzlrk, srnav
kaygrsr ve sosyal destek" isimli cahsrnasinda yalnrzlrk, srnav kayqrsr, aile,
arkadas ve ogretmen
yordadrqiru

desteqi degi$kenlerinin

incelernistir.

Arastrrma

akademik

basanyi

ne denli

lise ikinci srrufta okuyan toplam
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ogrenci ile yaprlrmstrr, Arastrrma bulgularrna gore Bulgulara gore, ogretmen
desteqi,

aile desteqi,

yalnrzlrk

ve srnav kayqtsi

degi$kenleri

akademik

basanyi manidar olarak yordamakta, arkadas desteqi ise yordarnamaktadir.

Kaprkrran (2002) arastrrrnasmda
degi$kenlerin

illsklleri

incelenrnistir

srnav kayqrsiyla bazr psiko-sosyal
ve

arastrrrna

sonuclanna,

srnav

kayqrsmm, cinsiyet, cinsiyet rolu kimligi ozellikleri, basan di..izeyini algrlama,
bolurnler ve srnrflar arasrnda anlamlr di..izeyde fark yarattiq: qorulmustur,

Yrldmrn ve Ergene (2003) "lise son srruf ogrencilerinin
basanlanrun

akademik

yordayrcrsr olarak srnav kayqisr, boyun egici davraruslar

ve

sosyal destek" isimli arastrrrnalarinda Arastirmaya lise son srrufta okuyan 663
ogrenci katrlrrnstrr.

Yaprlan bu cahsrnadan elde edilen bulgulara gore, lise

son siruf ogrencilerinin ogretmenlerinden

ve ailelerinden alqrladiklan destek,

ogrencilerin akademik basansrru pozitif yonde; srnav kayg1s1 ve "boyun egici
davraruslar" degi$kenleri ise negatif yonde ve manidar olarak yordamaktadrr,

40

-rencilerin

arkadaslanndan

alqrladrklan

destek

ise akademik

basanrun

- emli bir yordayicrst olarak bulunrnarrustrr. Eide edilen bulgulardan, lise son
1f ogrencilerinin

akademik basanlanru

birinci sirada "aile", ikinci sirada

yun egici davraruslar", ucuncu srrada "ogetmen" desteqi ve son sirada ise
mav kayqrsi" deqiskenlerinin yordadiq: anlasilrnaktadtr.

Ozan ve Yuksel (2003) lise son srrufta ogrenim qoren 150 ogrenci ile
nklan arastrrma sonucunda cinsiyet Iaktorune gore ogrencilerin cahsrna
iskanhklannm

degi§tigi, krz ogrencilerin erkeklere oranla duzenli ve planh

hsrna ahskanhqmm kayqry. azaltacaqi goru§unu daha fazla savunduklan
-,.,,

-rulmu§tur.

Aynca anne babarun egitim durumu ve kardes sayisrnm da

- "rencilerin

dunya qoruslerini

ve gelecek konusundaki

kayqilanru

onemli

-· ude etkiledigi tespit edilrnistir. Bunlara ilaveten ogrencilerin kardes sayrlan
ikca daha qenis bir dunya goru§u ve hosqoruye sahip olduklan ve diger
- -renciler tarafmdan kayq: verici olarak kabul edilen durumlan daha normal
rsiladrklan belirlenrnistlr.

Erozkan (2004) 'Universite ogrencilerinin smav kayqrs: ve basacikrna
davraruslan"

isimli arasturnasi

Karadeniz Teknik Oniversitesi Ana Kampus

atematik, Fizik, Kimya Bolurnleri ile Fatih Egitim Fakultesi Turkce, Sosyal
ilgiler, Strut Ogretmenlikleri
Ogretmenlikleri

ve Beden Eghimi ve Spor, Hesim-ls,

Muzik

gibi sayisal branslar, sozel branslar ve ozel yetenekle ilgili

ranslar olmak uzere u9 farkh kategoride tesaduf secirnle 360 kisi uzerinde
aprlrrustrr. Arastirma
gore daha yuksek

sonuclanna

gore erkek ogrencilerin

smav kayqrsma

imiversite son strut ogrencilerinin

sahip olduklan

krz ogrencilere

belirlenrnlsttr.

Aynca

alt srrntlara oranla daha fazla kuruntulu

um sergiledikleri sonucuna ulasilrmstrr. Aynca ders sayrst daha fazla olan
olumlerdeki ogrenciler daha fazla smava girdiginden dolayi smav kayqisma
aha fazla sahip olduklan beiirlenrnistir.

Alyaprak
yg1sm1

(2006) "universite

etkileyen

arasturnasiru

izmir

faktorlerin

srnavma hazirlanan
incelenmesi"

ii merkezinde

2005-2006

isimli

ogrencilerde
yuksek

oqretirn

yilmda

lisans

smav
tez

universite

smavlanna hazirlanmak amaciyla ozel dershanelere devam eden 16-20 yas
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grubundaki 220 oqrenci olusturrnaktadrr,
kayq: duzeyinin

yuksek olmasi,

Eide edilen bulgulara gore, surekli

krz olmak, ailenin gelir duzeyinin

dusuk

olmasi, annenin hayatta olmayrsr, birden fazla srnava girmi§ olmak ve srnava
fazla onern vermek smav kayqrstru anlarnh bir bicirnde onqoren degi§kenler
olarak belirlenmistir.

Bacanh ve Surucu

(2006)

ilkogretim

8. strut ogrencilerinin

smav

kayqilan ve karar verme stilleri arasmdaki iliskileri inceledikleri cahsrnalannda
8. srruftaki krz ogrencilerin sinav kayqrlanrun erkeklerinkinden

anlamh olarak

daha yuksek olduqu, karar verme ile basa cikrnada kullarulan uyumsuz stiller

.

acismdan

krzlar ve erkeklerin anlarnh olarak tarkhlastrklan,

stiller acismdan

tarkhlasrnadrklan.aynca

ilkogretim

ancak uyumlu

8. strut ogrencilerinin

karar verme ile basa cikmada kullandrklan stillerin smav kayqilan ile smav
kayqrsmm

kuruntu ve duyussalhk

ogelerinin

onernli yordayrcilan

olduqu

sonuclanna ulasrlrrustir.

Chandler (2006) "gender difference and test anxiety" isimli cahsmasrrn
4., 6. ve 10. smrttaki 85 ogrenci ile qerceklestirmis

ve smav kayqrsryla

cinsiyet tarki arasmdaki ili~kiyi bulrnayi arnaclarmstrr. Arastrrma sonucunda
ise cinsiyetler

arasmdaki

anlarnh tarkm 6. S1n1f ogrencilerinde

olduqu ve

erkek ogrencilerin daha yuksek srnav kayqrsma sahip olduklan bulgusuna
ulasrlrmstrr.

Kabalct (2008) "Akademik Basannm Yordayrcrsi Olarak Smav Kayqis:
Benlik Sayqist ve Sosyo-Demografik
calismasmda
sayqrs:

ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinde

ve akademik

Seretllkochisar

Degi~kenler'' isimli yuksek lisans tez

basan

ili~kisini

llcesinde egitim-ogretim

incelernistir.

smav kayqrsr, benlik
Cahsrna,

Ankara'run

veren Cumhuriyet ilkogretim Okulu,

Zafer ilkogretim Okulu ve lbrahirn Baltac, ilkgretim Okulu olmak uzere u9
ilkogretim

okulundan

toplam

426 ogrenci

uzerinde

yaprlrmsnr.

Analizler

sonucunda cinsiyet, baba ogrenim durumu, smav kayqis: kuruntu alt boyutu,
srnav kayqrsi duyussallik

alt boyutu, sosyal benlik sayqrsr, okul-akademik

benlik sayqrs: baqrrnsrz degi~kenlerinin

akademik basanyi yordadrqr; anne

egitim duzeyi, kardes saytsi, strut duzeyi, ev-aile benlik sayqis: ve gene!
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benlik

sayqis:

degi§kenlerinin

ise

akademik

basanyi

yordarnadrqi

belirlenrnlstir.

Duman (2008) "ilkogretim 8. S1n1f ogrencilerinin durumluk surekli kayq:
uzeyleri ile smav kayqis: duzeyleri ve ana-baba tutumlan arasmdaki iliskinin
· celenmesi" isimli yuksek lisans tezini 2007-2008 Egitim-Ogretim donerninde
izmir iii Torbah

llcesl Kazirnpasa

ogrenim qoren 251
sonucunda,

ilkogretim

ve Cumhuriyet

ilkogretim

Okullannda

8. strut ogrencisi olusturrnustur.

Arastrrrna

ogrencilerin anne-baba ayhk gelirine, okulundan ve srrufmdan

memnun olup olmadrqrna, derslerdeki
basan duzeylerini degerlendirmesine,
.,.,
derslerle ilgili sorunlarda

kimlerden yardrrn aldiqma baqh olarak durumluk

ayg1 duzeyleri arasinda anlamll bir tarkhhk balirlenmistir. Ogrencilerin annebaba birliktelik durumuna, anne-baba ayllk gelirine, kacmci cocuk olduquna,
srrufmdan

memnun

degerlendirmesine

olup

olmadrqrna,

derslerdeki

basan

duzeylerini

bagl1 olarak surekli kayg1 duzeyleri arasinda anlarnh bir

arkhhk belirlenmistir.

Ogrencilerin

anne-baba

ayllk

gelirine,

cinsiyetine,

derslerle ilgili sorunlarda kimlerden yardrrn aldrqma bagll olarak smav kayqrs:
duzeyleri

arasmda

anlarnh

bir

tarklrhk

baltrlenrnistir.

Bununla

birlikte

ogrencilerin cinsiyetine baqh olarak srnav kayqtsi duzeyieri arasmda anlamh
bir farkllllk qorulrnektedir. Arastrrrnanm sonucuna gore k12 ogrencilerin smav
kayqrst duzeylerinin, erkek ogrencilerden daha fazla olduqu belirlenrnistir,

Ndirangu

ve

digerleri

(2009)

ortaoqretirn

ogrencilerinde

kayqisryla akademik basanyi arasmdaki iliskiyl arastrrdiklan
smav kayqis: ve akademik

smav

calismalannda

basan arasmda anlamll bir iliski bulunmadiqt

sonucuna ulasrruslardir. Aynca ogrencilerin srnav oncesi ve sonrast kayq:
duzeyleri arasmda anlamll bir farkhhk bulunmustur. Ogrencilerin smavlardan
once yuksek seviyede srnav kayqrs: tasidrklan sonucuna ulasrlrrustrr. Bunlara
ek olarak, krz ve erkek ogrencilerin smav kayqrlannm esit olduqu bulgusuna
da ulasilrrustrr.

Aydin

(201 Oa)

arastrrmasrm

ortaoqretlrn ogrencilerinde

9601ise

ogrencisi

ile

yaprnrs

ve

akademik qudulenrne, oz yeterlilik, smav kayqis:

ve akademik basan iliskisini incelemeyi arnaciarmstrr. Arastirma sonucunda
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akademik

oz yeterlilik,

smav kayqrsi kuruntu boyutu, cinsiyet, sayrsal oz

yeterlilik, smav kayg1s1 duyussalhk boyutu, akademik yardrrn yeterllliqi, sosyal
oz yeterlilik

ve akademik

gudulenme

degi§kenlerinin

akademik

basanyi

yordadiq: ate yandan akademik oz yeterliliqin alt boyutlan olan iyi bir srruf
ogrencisi

ozelllkleri

ve

kavrayis

degi§kenlerinin

akademik

basanyi

yordarnadiqt belirlenrnistir.

Eraslan (2010) arastirmasmda

anne-baba tutumlanna

gore qenclerin

smav kayqrlanrun deqisip degi§medigini incelemeyi arnaclarrustrr. Arastrrrna
sonuclarina

gore, cinsiyete

gore bakrldrqmda

kizlann

duyussallik

puaru

erkeklere gore daha yuksektir. Ogrencilerin anne ve babalanrun hayatta olup
olrnarnasma

gore, ailelerinin medeni durumlanna

gore, anne ve babarun

egitim durumuna gore, anne ve babanrn cahsrna durumuna gore, ogrencilere
evlerinde derslerle kimin ilgilendigi durumuna gore, ogrencilerin derslerindeki
basanstzlrq: anne ve babadan saklayip saklarnarnasma gore, ogrencilere iyi
bir egitim almasi qerektiqine inarup inanrnadrqma gore ise puanlann farkhhk
qostermediqi sonucuna ulasrlrrustir.

Gurses

ve digerleri

arastrrmalannda
belirlernislerdir.

(2010)

50 orta

okul ogrencisi

ile yaptrklan

ogrencilerin orta seviyede smav kayqrsma sahip olduklariru
Arastirma

ogrencilere

gore

biraz

bulgusuna

ulasrlrmstrr.

sonuclanna
daha

gore aynca,

yuksek

Ogrencilere

smav
gore,

krz ogrencilerin

kayqrsma
smav

sahip

kayqrs:

erkek

olduklan

basanlanru

dusurrnekte ve bildiklerini unutmalanna yol acmaktadir.

Rana
arastrrdiklan

ve

Mahmood

(2010)

smav

kayqrsiyla

akademik

basanyi

cahsmalanru 414 yuksek lisans ogrencisi ile qerceklestirrnisler

ve arastrrma sonucunda smav kayqrs: ve akademik basan arasmda anlarnh
bir duzeyde negatif bir iliski olduqu bulgusuna ulasrmslardrr, Aynca bilissel
faktorlerin duyussal faktorlere gore smav kayqrsma daha fazla yol a9t191 da
bulunrnustur.

Akca

(2011)

"the relationship

between

test anxiety

and learned

helplessness" isimli arastrrmasrm 708 ogrenci ile yaprrus ve smav kayqrsiyla
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ogrenilmi§

caresizlik

seviyesi

arasindaki

ili§kiyi arastrrrrustrr,

Arastrrma

sonucuna gore ise smav kayq: seviyesi ve ogrenilmi§ caresizlik arasmda
onernli bir fark bulunrnarrustrr,

Ayranci ve Oge (2011) "Bir vakrt Oniversitesindeki

ogrencilerin smav

kayqis: hakkrnda arastrrrna" isimli makaleleri yuksekoqretim
onernli

bir akademik

etmektedir.

faaliyet

"smavlara"

yonelik

Makalenin amaci ogrencilerin cinsiyetleri,

genel mutluluk duzeylerinin
yaratrnadiklanru

tespit

Ogrencilerin

etkilemektedir.

Ogrencilerin

etkilemektedir.

olrnalanrun

ise

ogrencilerde

cinsiyeti,

kayqilanru

uzerinde

ogrencilerin

smav

konu

i§ sahibi olmalan ve

faktorleri

Katthrnci

etki yaratrp

tarnarru on lisans

gerginligini

anlarnh

olarak

mutluluk derecesi de srnav gerginligini anlamh

Ogrencilerin

hicbir

bulunrnarnaktadrr.

smav kayqisi

etmektir.

ogrencileridir.

olarak

olan

ogrencilerinin

sinav

kayqrsi

Arastrrmarun

farkll unsurlann

bir

iste

cahsiyor

faktorunde

ula§t191

olmalanrun
anlarnh

sonuca

gore

bir

smav

veya
etkisi
kayqrst

bir birlesirni olarak kendisini qostermektedir.

Soz konusu unsurlann bir tanesi smav oncesinde, sirasmda ve sonrasrnda
huzursuzluk ile gerginligi ele alan ve mide bulantrsi gibi fiziksel tepkileri de
iceren smav gerginligi olrnaktadir.

Diger unsur ise ogrencilerin

unutrnalanru,

zihinlerinin

kanstrrmalanru

ve

srnav

bildiklerini

konulanrun

drsma

kaymalanrn iceren zihinsel kansrkhktrr.

Can ve digerleri (2012) "yuksek riskli sinav kayqrsmrn azaltrlrnasmda
sistematik

duyarsrzlastrrma

karsrlastmlmasr"
azaltrlrnasmda
terapinin

isimli

cahsrnalannda

davrarusci

terapiyle

(bilissel

arnaclanmrslardrr,
ogrencilerin

ile bilissel yeniden yaprlandrrrnarun

yeniden

yuksek

(sistematik

yaprlandrrma)

Cahsrnada her iki terapinin

durumluk

ve surekli

smav

kayqrsrmn

duyarsrzlastrrrna)

etkinliqinin

bilissel

karstlastmlrnasi

smav kayqrsmm yarn sira

anksiyetelerinde

Anksiyete Ol9egi), depresif belirti duzeylerinde
genel psikiyatrik belirtilerinde

riskli

etkililiqinin

(Durumluk

ve Surekli

(Beck Depresyon Ol9egi) ve

de (Belirti Tarama Listesi) istatistiksel olarak

anlarnh duzeyde olumlu degi§meler saqladrklan gorulmu§tur.
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Sonrnez ve Tekin (2012), universite sinavma hazrrlanan ogrencilerde
smav kayq: duzeyini

etkileyen

cesitli degi§kenlere

iliskin ogrenci alqrsrru

inceledikleri

arastrrmalanru

ortaoqretlrn

12. srrufta ogrenim qoren 269 kisilik bir ogrenci grubu ile

yaprruslardrr.

Arasnrrnalanrun

beklentisinin
ders

ogrencilerin

calrsma

bulgulanna

universite

uygulayan
smav

yenememelerinin

olumsuzluklar

gore,

ailenin

ve

cevrenin

smav kayqrs: uzerinde belirleyici bir etkisi vardrr,

yonternlerini

qorulmemektedir,
kayqrsrru

Eskisehir ilinde Oniversite smavma hazrrlanan

ogrencilerde

sisteminin

nedenidir.

da smav kayqisma

smav

kayqis:

varllg1 ogrencilerin

Smav

ortarnmda

neden olrnaktadrr.

smav

yasanan

Aile desteqi

smav

kayqrsrru engelleyici bir etkendir fakat ogrenilmi§ caresizlik ogrencilerin smav
kayqrs: yasarnasmm

bir nedenidir. Oniversite srnavrnm bireyin hayatrndaki

yeri smav kayqrs: ile iliskilidir ve ogretmenin

ogrenciye smav sonuclanna

gore yaklasirru da sinav kayqrsmrn nedenleri olarak bulunmustur,

Aynca,

arastrrrna

surekli

bulgulanna

gore egitim sistemi

ve smav sistemindeki

degi§imler sonucu ogrenciler daha fazla kayq: duyrnaktadrr.

2000-2012 yrllanru kapsayan bu calrsrnalar, hem ayrn hem de tarkh
srrut duzeyi, yas ve cinsiyete gibi ozeltiklere sahip ogrenciler ve deqiskenleri
iceren arastrrmalardan

olusmaktadrr, Yapilan bu cahsrnalarda da goruldugu

gibi ayru ozelliklere sahip ogrenciler uzerinde yapilan farkll cahsmalarda farkh
sonuclara rastlamak rnumkundur.

2.2.2 ingilizce Ogrenmeye Yonellk Smav Kayg1s1 ile ilgili Ara!jt1rmalar

KKTC'de Yapilan Cah!jmalar

Yapilan literatur taramasi sonucunda KKTC'de ingilizce ogreniminde
smav kayqrsi ile ilgili bir cahsrnaya rastlanrnarrustrr. ilk okuldan baslayarak
universlte egitim hayatmda da ingilizce ogreniminin
ingilizce

ogrenmeye

yonelik

smav

kayqisma

acrsrndan bir eksiklik olduqu dusunulebilrnektedir.

devam ettigi KKTC'de
rastlanrnarnasmm

alan
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Yurt Drsmda Yaprlan <;ah~malar

Rotenberg (2002), standardlasrrus smav metodlanrnn ogrencilerin dil
yetertilik duzeyini etkileyip etkilemediqinl arastrrrrus ve performans kayqrst ile
dil yeterliliql arasmda ters bir iliski bulrnustur.

Aydin, Yavuz ve Yesilyurt (2006) igilizceyi yabanci dil olarak ogrenen
turk

ogrenciler

uzerinde,

ogrencilerin

srnav

kayqrlanrun nedenleri, smav kayqrlanrun
sonuclarrru

arastrrrnayi

ogrencilerde

fiziksel

konsantrasyon
surecinde

amacladiklan
.,,
ve

psikolojik

kayqrs:

seviyeleri,

ingilizce ogrenmelerine
cahsrnalannda,

sorunlara

yol

etkisi ve

smav
a9t1g1,

sinav

kayqrsrrun
motivasyon,

ve basanyt olumsuz yonde etkilediqi, yabanci dil ogrenim

hatalan art1rd1g1, ogrencilerin

qercek performanslanrn

sinavlara

yansrtrnalanru ve etkili cahsrnalanru enqellediql ve ogrencilerin dil ogrenmeye
yonelik ilgilerini azalttrq: sonucuna ulasrmslardrr. Arastrrma sonucunda aynca
yas, cinsiyet,

not ve basan

skorlannm

sinav

kayqrsiyla

iliski!i oldugu

belirlenrnistir. Arastrrrnanm diger bir sonucu ise ogrencilerin dO§uk duzeydeki
yeterlikleri,

ogretmenlerin

ogrencilerin

test uygulamalanna

dil ogrenmeye

yonelik

yonelik

tutumlan,

test

olumsuz

tutumlan,

qecersizliqi,

olumsuz

deqerlendirilrne korkusu, kotu srnav tecrubeleri, sinavdaki zaman stmrlarnasi
ve baskrsi, ders i9eriginin zorluqu ve ebeveynlerin

beklentileri ogrencilerde

smav kayqismm belirleyicileridir.

ln'nami
becerisi
yapt1g1

(2006) yabanci

uzerindeki

etkisini bulmak amaciyla

cahsrnasmda,

becerisini

olcme

dil ogreniminde

yabanci

srnavi

dil smav

sonuclan

smav kayqismm

dinleme

79 Japon ogrenci uzerinde

kayqrsrrun

uzerinde

etkili

ogrencilerin
olrnadrq:

dinleme
sonucuna

ulasrmstrr,

Aydin ve Takkac (2007) ise "ingilizceyi ikinci dil olarak ogrenenlerde
smav kayqrsrrun cinsiyet ile illskisl" isimli, Bahkesir Oniversitesi, Necatibey
Egitim

Fakultesi,

ingilizce

Ogretmenligi

ogrenci ile yaprlan cahsrnalannda

Bolurnunde

§LI sonuclara

ogrenim

ulasrruslardrr;

qoren

114

ilk olarak,

ingilizceyi ikinci dil olarak ogrenenler, genellikle smav kayqrs: tasrmaktadrrlar,
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ikinci olarak, cesitli durumlarda krz ve erkek ogrencilerin smav kayg1 duzeyi
farkhhklar qostermektedir.

Buna gore, kayqr, bazi durumlara gore erkeklerde,

bazi durumlarda ise krz ogrencilerde daha yoqun bir bicirnde yasanrnaktadrr.

Chen

(2007)

ise yapt191

arastrrrnasmda

smav

kayqrsryla

okuma

kayqrsrrun iliskili olduqu sonucuna ulasrrustrr, Arna okuma kayqis: ve sinav
kayqrs: ile okuma pertorrnansi

arasmda dusuk bir iliski bulrnustur, Aynca

sinav kayqrsi duzeyleri ve okuma pertorrnanst seviyeleri arasmda da onernli
bir tarklrhk

bulunmanustrr.

Benzer

sekilde,

kayqrst

okuma

perforrnansi anlamll bir sekilde farklihk qosterrnemistir.
kayqrsi

ve okuma

.

kayqrsrrun

ogrencilerin

okuma

ve

okuma

S0nu9 olarak smav

perforrnansryla

iliskisi

zayiftrr,

Aydin

(2009) yabanci

literatur incelemesi
yabanci

dil ogrenenlerde

isimli makalesinde,

dil ogrenme

uzerindeki

uzerine

bir

srnav kayqrsrrun ogrenenlerde

ve

kaynaklan

smav kayqis:

ve nedenlerini

ele alrrus ve

ogretmen ve dile karst tutumun, eslt olmayan sosyal durumlar, tarkh yapilann
olculrnesl, srnav ge9erligi, sure krsrtlarnasr, test tormatr, testin uzunluqu,
srnav ortarru, smav acrklarnalannm

anla§11irllg1, dil yeterliliqi,

durumlar taktorler, cinsiyet, etnik ve sosyo-ekonomik
etkileyen faktorler olduqundan
doqrultusunda,
yuksek

sinav

smav

srnav kayqrsi

bahsetrnistir. Aydin aynca bircok arastrrma

kayqrsrrun

kayqrh

durum,

cevresel ve

ogrencilerin

yabanci

dil ogrenimini

performanslanrun

etkilediqinin

du§tugunun,

ve

dusuk

kayqrh ogrencilerin pertorrnanslanrun ise arttrqrmn altrru cismistir,

Aydin,
ogrenen

Elk1l19 ve Karakuzu

ogrencilerde

uzerindeki

etkisini

arastrrrnalannda
kayqtsi

Ogretmenlerine
olduklan

bulmak

amaciyla,

iyilestirici

daha

ingilizceyi

ogrencilerin
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yabanci

sinav

ogrenci

etkisi

ulasrlrrustrr.
rahat olduklan

olduqu

kayqrs:

yuksek

ve kendilerine

seviyesi

ogrencilerin

sonucuna

nota

srnav

ulasrruslardrr,

sahip olan ogrencilerin

Aynca

dil olarak

ile qerceklestirdikleri

karsi olumlu tutumlann

kars: olumlu tutuma

sonucuna

ogrencilerin

ogretmenin

ogretmenlere

uzerinde

(2009)

daha rahat

aldrklan

quvenlerinin

taktirde
artt191

da
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belirtilmistir.

Aynca

smavlann

ogrencilerde

hrzl: kap atrsr.lstahsrzhk

ve

titreme gibi bazi fiziksel sorunlara da yol a9t191 aciklanmrstrr.

Aydin

ve Yesilyurt

Tuturnlanrun

(2009)

"Cocuklann

ingilizce

Dersine

Smav Kayg1 Duzeyine Etkisi" isimli makalelerinde

Yonelik

ingilizce'yi

yabanci dil olarak ogrenen cocuklarin ingilizce derslerine yonelik tutumlan ile
smav

kayq:

Cansmanm

duzeyleri

arasmdaki

orneklern

okulunda

ogrenim

sonuclanna

grubu,
qoren

gore yabanci

ili§kiyi

Ballkesir

477

incelemeyi

ii

merkezindeki

ogrencinden

di! ogrencilerinin

amaclarnaktadir.
bes

olusmaktadrr,

ilkogretim
Arastrrma

genel olarak ingilizce dersine

kars: olumlu tutuma sahip olduklan ve dusuk duzeyde smav kayqisma sahip
olduklan

belirlenmistir.

kendilerini

rahat

Smavlardan

ve

quvende

9all§t191na inanan ogrenciler

iyi

not

aldrklan

hissetmektedirler.

zaman

ogrenciler

Smavlara

yeterince

smav kayqrs: duymarnaktadir.

Fakat dO§Ok

smavdaki smav kayqrsma raumen smavlar orta duzeyde bazi fiziksel ve
duyussal sorunlara neden olmaktadir. Bu sorunlann sebebi ise smavlardaki
sure baskrsrdrr. ingilizce dersine yonelik olumsuz tutum qosteren ogrenciler
ise smavlarda

ve aynca smava cahsmarun

eziyet olduqunu

dusunrnekte ve smavlardan olayi srkmti hissetmektedirler.

ingilizce dersine

yonelik

kayqilrdrrlar

olumlu tutum

smav kayqrsrru dusururken,

olumsuz

tutum smav

kayqrsrru yukseltrnektedir.

Kassaian ve Shomoossi (2009) smav kayqismm dinleme ve konusrna
becerileri

uzerindeki

etkisini

arastrrdrq:

cahsmasmda,

smav

kayqrsmm

konusrna smavlarmda dinleme smavlanna gore daha yuksek olduqu, krz ve
erkek ogrenciler arasmdaki smav kayq: duzeyinln pek farkll olrnadrqi, srnav
kayqrsiyla ogrencilerin

genel yeterlikleri

arasinda fark olrnadtqi sonucuna

ulasrmstrr,

Rezazadeh ve Tavakoli (2009), "Investigating the Relationship among
Test Anxiety, Gender, Academic Achievement and Years of Study: A Case of
Iranian

EFL University

Students"

isimli arastrrmalarmda

smav

kayqisr,

cinsiyet, akademik basan ve yabanci dil ogrenme yrllan arasmdaki iliskiyi
bulmayi amaclarruslardrr.

Arastrrrna ingilizceyi yabanct dil olarak ogrenen
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110 ogrenci ile yaprlrrustrr. Arastirma sonuclanna gore krz ogrencilerin erkek
ogrencilere gore daha yuksek smav kayqisma sahip olduklan belirlenrnistir.
Arastrrrnada aynca, smav basansiyla akademik basan arasinda olumsuz bir
ili§ki bulunrnustur, Smav kayqrsryla dil ogrenme yrllan arasmda ise bir lliskl
bulunmamrsnr.

Alemi ve Birjandi (2010) ingilizceyi yabanci dil olarak ogrenen lranh
ogrencilerle

yapt1g1 ve smav

arastrrdiklan

cahsrnalannda

kayqismm

kayqisrmn

uzerindekl

etkisini

, ogrencilerin srnav kayqrlanrun dusuk olduqu,

genel smav kayqrsrnrn performansla
hazrrlanrna

performans

olumsuz yonde ili§kili olduqu, srnava

ise onernsiz derecede

performansla

olumlu ilisksi

olduqunu bulrnuslardrr.

Aydin (201 Ob), "ilkogretim Ogrencilerinde

Yabanci Oil Smav Kayqrsi"

isimli arastrrrnasrm, Ballkesir ilindeki bes ilkogretim okulunda ingilizce dersi
alan 477 ogrenci

ile yaprmstrr.

sekildedir: Oncelikle,

Cahsma sonucunda

erisilen bulgular §LI

ingilizce ogrenen cocuklar, dusuk duzeyde bir smav

kayqrs: duymaktadirlar.

ikinci olarak, kiz ogrenciler, erkek ogrencilere gore,

kayq: uyandiran durumlarla ilgili daha fazla oranda farkindahk sahibi olup,
daha dO§Ok oranda smav kayqrs: hissetmektedirler.
daha buyuk olan ogrenciler,

kucuklerle

09uncu olarak, yasca

karsrlastmldrklannda,

basansrzhk

korkusunu daha fazla hissetmekte, srnav oncesi ve sonrasi daha fazla kayq:
tastrnaktadirlar.

Dorduncu

olarak, yas ve strut arasmdaki

doqrusal

illski

dikkate ahndrqrnda, yas ve kayq: duzeyi arasindaki iliskilere donuk sonuclara
ek olarak, Ost srruflarda olanlar, habersiz sinavlardan

dolayi daha yogun

kayq: yasarnakta ve dusuk strutlardaki ogrencilere oranla, tasrdrklan kayqrnm
perforrnanslanru daha olumsuz etkilediqini dusunrnektedirler.

Besinci olarak,

srnav kayqrsi, ogrencilerin basanlan uzerinde iyilestirici bir etkiye sahiptir. Bir
baska

ifade ile basan

durumlara

duzeyi

karsi daha fazla tarkmdahk

hissetmekte

ve kendilerini arkadaslan

olarak, daha iyi ekonomik
duzeyde

yuksek

cahsrna

olan ogrenciler,
qellstirmekte,

daha az tedirginlik

ile daha az kryaslarnaktadirlar.

kosullar altmda yasayan

kapasitesine

kayg1 uyandrran

ragmen,

dO§Ok

Son

ogrencilerin,

yuksek

duzeydekilere

oranla

sinavlarda daha yoqun kafa kan§1kl1g1 yasadiklan gorulmO§tOr.

so
Cahsmada ek olarak !;,LI bulgulara da ulasrlmrsnr: Oncelikle, yabanci
dil ogrenen cocuklar, smavlardaki fiziksel ortamlardan yakmmalanna raqrnen,
test ge9erliligi, sure baskrsi, test teknikleri ve aciklarnalanna

yonelik olumlu

alqrhlara sahiptir. ikinci olarak, test ge9erliligi, sure baskisr, test teknikleri ve
acrklarnalanna

yonelik alqilan

ile sinav kayq: duzeyleri arasmda

iliskiler mevcuttur. Son olarak,

anlamll

ingilizce ogrenmeye yonelik olumsuz tutum

sergileyen cocuklann, yuksek duzeyde kayqtl: olduqu sonucuna ulasilrmstrr.

Buyukkarci (2010) the effect of formative assessment on learners' test
anxiety and assessment

preferences

ogrenmeyi

qelistirrnede

ogrencilerin

smav kayqrs: ve onlann

etkisini

arastrrrnayi

degerlendirmenin
saglad1gm1 ve

faydall

in EFL context' isimli arastrrrnasrnda

olan

amaclarrustrr,
ogrencilerin

genelde

coktan

bicirnlendirici
degerlendirme
Cahsrna

smav

tercihleri

bulgulan,

kayqilannda

secrneli

degerlendirmenin,

testlerde

uzerindeki

bicirnlendirici

olumlu

degi!;,iklik

yogunla!;,an

ogrenci

degerlendirme tercihlerinin degi!;,mesine yol a9t1gm1 qostermistir.

Onern (2010) yabanci dil ogrenme ortarrunda durumluk-durekli
yabanci

kayqr,

dil kayqis: ve sinav kayqrsrrun iliskisini ara!;,t1rd1g1 cahsrnasrnda

dururnluk-surekli kayqr, yabanci dil kayqrs: ve smav kayqrst arasrnda yuksek
ve kayda deger bir iliski olduqu sonucuna ulasrrustrr,

Amiryousefi

ve Tavakoli (2011) srnav kayqisr, motivasyon

ve coklu

zeka run TOEFL smavi okuma, dinleme ve yazma puanlan arasmdaki ilisklyl
arastrrdrklan

ealrsrnalannda

zaman srmrtamasi

ogrencilerin

ve kendilerine

genellikle

smav kayqrh olduklan,

guven eksikliqinin

smav kayqisma

yol

a9t1g1, ve rnuziksel zeka ve bedensel (kinestetik) zeka ile okuma ve dinleme
puanlan arasmda iliski olduqunu belirtrnislerdir.

Onern

(2011)

"ingilizcenin

yabanci

kayqrsryla basan duzeyi arasmdaki
Anadili

olarak

Turkce

konusan

doktora tez cahsrnasmda,
kayqrsi

ve basan

duzeyi

ogreniminde

smav

ili!;,ki ve bir ogretim yaklasirm"

konulu

universite

dil olarak

ogrencileri

ile qerceklestirilen

ingilizcenin yabanci dil olarak ogretiminde smav
arasmdaki

ili!;,kiyi

incelemeyi

ve bir ogretim
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yaklasrrru qelistirerek bu ogretim yaklastrrurun ogrencilerde yarattrq: davrarus
degi§ikliklerini smamayt arnaclarrustrr. Arastrrma 2009-201 O ogretim y1l1 quz
ve bahar donernlerinde

Erciyes Oniversitesi

Yabanci

Diller Yuksekokulu

Temel ingilizce Bolumu (EU YDYO TiB) ingilizce hazrrhk srruf ogrencileri ile
dort aylrk bir sure icinde qerceklesrnistir.

Arastrrma sonucunda elde edilen

bulgular, smav kayqrs: ile basan duzeyi arasmda olumsuz bir iliski olduqunu
ve uygulanan ogretim yaklasrrnmm, deney grubunun basan duzeyinde artrsa,
smav kayqrs: duzeyinde ise dususe neden olduqunu ortaya koyrnustur.

Eide edilen verilerinin

cozurnlenrnesi

ile genel kayqr, yabanci

dil

~

kayqrsi

ve smav

kayqrs:

arasmda

anlamll

ve onernli

bir iliski olduqu

qorulrnustur. Smav kayqis: ile cinsiyet arasrnda anlarnh bir ili§ki olduqu ve krz
ogrencilerin erkek ogrencilere
sahip olduklan

gorulmu§tur.

gore daha yuksek sinav kayqis: puanlanna
Arastrrma

sonuclan,

yabanct

dil ogretiminde

yasrn artrnasrrnn, smav kayqrs: duzeyine de etkisi olduquna isaret edilrnistir.
Yasm artmasi ile sinav kayqrsi duzeyi arasmda olumlu bir bag olduqunu
sonucuna ulasilrrusttr.

Akbarzeh ve digerleri (2012) "The Relationship between Demotivation,
Test Anxiety, and Foreign Language Classroom Anxiety among Iranian EFL
Students" isimli calrsmalannda,
lranh ogrenci

ingilizceyi yabanci dil olarak ogrenen 100

uzerine yaptrklan

cahsrnalannda,

motivasyonsuzluk,

smav

kayqrsi, ve yabanct dil strut kayqrsi arasmda bir ifiski olup olrnadiqrru bulmak
ve motivasyonsuzluk,
erkek

ogrencilere

smav kayqrsr, ve yabanci dil strut kayqrsmm krz ve
gore

incelemeyi

sonuclanna gore, motivasyonsuzluk

amaclarmslardrr.

Arastrrmalanrun

ve sinav kayqrsr, motivasyonsuzluk

ve

yabanci dil srrut kayqrsi, ve smav kayqrsiyla yabanci dil strut kayqrs: arasrnda
olumlu

ili§ki bulrnuslardrr.

motivasyonsuzluk
yabanci

Motivasyonsuzluk

ve smav

kayqrsi

arasrnda,

ve yabanci dil strut kayqrsi arasmda, ve smav kayqrsiyla

dil smf kayqis:

arasmda

olumlu bir ili§ki vardrr,

K1z ve erkek

ogrenciler arasinda ise bu konularda tarkhhk bulunmarrustrr.

Aydin (2012) ingilizceyi yabanci dil olarak ogrenen ogrencilerin test
alqrlanrun smav kayqilan uzerindeki etkilerini arastirdrq: cahsrnasmda smav
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ayqisryla smavdaki
zunluqu,

icerik ge<;erliligi, sure srrurlarnasr, test teknikleri, test

smav ortarm ve test acrklarnalanrun

a<;1kl1g1 arasmdaki

iliskiyi

ulrnayi arnaclamrstrr. Arastirma bulgulanna gore ogrenciler icerik ge<;erligi,
sure srrurlamasr, test teknikleri, test uzunluqu ve smav aciklamalanna
lumlu alqilara

sahiptirler.

Fakat ogrenciler

bazen sinavlarda,

fiziksel ortarruru hakkmda sikayette bulunrnuslardrr.
bazi ozel durumlarda
sahiptirler.
duzeyde

kayqrlanrnalarrna

Son olarak, ogrencilerin
iliskili

eriqinin

olduqu

qecerli

sonucuna

olrnadrqrru

raqrnen

alqrlanrun

yonelik

srnavlann

ikinci olarak, ogrenciler
dusuk

smav

kayqrsma

smav kayqilanyla

ulasrlrrustrr.

Ogrencilerin

dusunurlerse

smavlarda

anlamll

eger

smav

daha

fazla

zorlanrnaktadrrlar. Aynca sure strurlarnasmm da ogrencilerin srnav kayqrstru
arttrrdrq: sonucuna ulasrlrrustrr, Sure srrurlarnasma ilaveten, ogrenciler eger
smavdan once smav teknigi ile ilgili yeterince bilgilendirilmezlerse

de srnav

ayqis: yasarnaktadrrlar. Arastrrrna bulgulanna gore smav acrklarnalanndaki
eksiklikler de ogrencilerin sinavlarda kendilerine quvenini azaltrnaktadrr. Son
olarak, rahat olmayan srnav ortarm da ogrencilerde smav kayqisma yol a<;t1g1
ve ogrencilerde hipertansiyon ve titreme gibi fiziksel sorunlara yol a<;t1g1 da
arastirmada elde edilen bir sonuctur,

Ghonsooly ve Loghmani (2012) ingilizceyi yabanci dil olarak ogrenen
6grencilerin
arasmdaki

okuma

kayg1s1

duzeyleri

ile bilissel

iliskiyi arastrrrrus ve ogrencilerin

yabanc,

61<;egindeki ve bilissel kayq: duzeyleri olceklerindeki
bir iliski bulrnuslardrr,

Aynca

krz ogrencilerin

smav

kayq:

dil okuma

duzeyleri
kayqrsi

puanlar arasmda olumlu

erkek ogrencilere

gore az

miktarda daha az kayqil: olduklan sonucuna ulasrruslardrr.

Li ve Tsai (2012) okuma yeterlilik smavmda srnav kayqisi ve yabanci
dil okuma kayqrsrru arastrrdrklan cahsrnalannda ingilizce okuma yeterliliqinin
smav kayqrsr ve ingilizce okuma kayqisryla olumsuz yonde iliskili olduqu
nsonucuna ulasrmslardrr, Smav kayqrs: yabanci dil okuma kayqrsiya olumlu
yonde illskilldlr. DO§Ok kayqrh kisilerle yuksek kayqrh kisiler arasmdaki okuma
yeterliliqi

anlarnh derecede

farki deqildir, Aynca

dusuk smav kayqih ve

yuksek srnav kayqrh ogrenciler arasmdaki okuma yeterllliqi farki da anlarnh
duzeyde deqildir,
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Nemati

(2012) srnav kayqrst ve yabanci

alakah arastrrmasmda

yas, cinsiyet,

ingilizce

dil ogrenen

konulan

ogrencilerle

(universite

oncesi

gilizce, genel ingilizce, yuksek lisans ogrencileri i9in ozel ingilizce vb.) ve
abanci dil smav kayqrsi arasmaki iliskiyi arastirrrus ve yas ile kayqi arasinda
-nemli bir ili§ki bulmarmstrr. Arastrrma bulgulanna gore aynca krz ve erkek
ogrenciler ayru seviyede smav kayqisma sahiptirler. Farkh ingilizce konulan
oren ogrencilerin smav kayq: seviyeleri farkhhklar qosterrnektedir. Oniversite
-ncesi ingilizce konulanru ogrenen ogrencilerin smav kayg1 seviyeleri yuksek
· ans icin ingilizce ogrenen ogrencilerden

daha yuksektir.

Yuksek lisans

ogrencilerinin smav kayqilan endusuktur.

Yesilel (2012) ise universitede ingiliz Dili ve Egitimi okuyan, ingilizce
ogretmeni
seviyelerinin

adaylan,

ile yapt1g1

arasttrmasmda

ogrencilerin

orta duzeyde olduqu, krz ogrencilerin

daha yuksek smav kayqis: tasidrklan,

smav

erkek ogrencilere

kayq:
gore

yas: daha buyuk olan ogrencilerin

smav kayq: duzeylerinln de daha yuksek olduqu, 4. strut ogrencilerinin diger
smrtlardaki ogrencilere gore daha kayqih olduklan ve anadolu lisesi mezunu
ogrencilerin de smav kayqilanrun daha yuksek olduqu sonucuna ulasrrustrr.

Farkh yas gruplan, farkh srruf duzeyleri, farkh cinsiyet ve ogrencilerle
yapilan ve ingilizce ogreniminde

smav kayqrsrm aciklayan bu arastrrrnalar,

2002-2012

olup, bircok taktorun

ayqisma

yrllanru kapsamakta
yol

g6stermektedirler.

actrqrm

ve

smav

kayg1sin1n

ogrencilerde

ogrenmeyi

smav

etkiledigini

BOLOM Ill

YONTEM

Bu bolumde, arastrrmarun modeli, evren ve orneklernl,

veri toplama

araci, verilerin toplanrnasi ve cozurnlenmesi konulanna yer verilrnistir.

3.1

Ara~t1rmamn Modeli

Ogrencilerin
ayqilanna
acismdan

genel smav kayqilan ve ingilizce dersine yonelik sinav

etki eden
incelenmesini

taktorleri

ve smav

arnaclayan

kayqrlanrun

farkh degi§kenler

bu arasti rmada gene I tarama modeli

ullannrmsttr,

3.2 Evren ve Orneklem

Arastrrrnarun evrenini 2012-2013 egitim ogretim yrhnda Kuzey Krbns
Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spar Bakanhqi'na

bagll orta okul,

lise ve meslek liselerinde ogrenim qoren ogrenciler olusturmaktadrr,

Arasnrrnanm,
dolayi

ada

i§ yogunlugu,

genelinde

ulasrrn zorluqu ve zaman sorunundan

uyqulanrnasi

murnkur,

olmarrustrr.

Bu

yuzden

arastirma, "Genel Ortaoqretirn Dairesi (GOOD)" ve "Mesleki Teknik Ogretim
Dairesi (MTOD)" ne bagll l.efkosa ilcesindeki toplam 1659 olmak uzere orta
okul

8.,

duz

lise

ve

meslek

liselerinde

ise

12. strut

ogrencileri

ile

qerceklestirilrnistir. Arastrrrnada 383'0 orta okul 8. strut, 299'u lise 12. strut ve
189'u meslek lisesi 12. strut olmak uzere 871 ogrenciden veriler toplanrmstrr,
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3.3 Veri Toplama Araclannm Gellstlrllmesl

Bu arastrrrnada, arastirma verilerinin toplanmasinda

nicel arastirma

yonterni kultarulmrstrr. Ogrencilerin srnav kayq: duzeylerini etkileyen faktorleri
ve smav kayg1 duzeylerini

belirlemek

amaciyla

"Ogrenci Genel Smav

Kayg1s1 Ol~egi (OGSKO)" ve "ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1
Ol~egi (iDYSKO)" qelistirilmistir.

Veri toplama aracindan elde edilen verilerin ge9erligi ve guvenirligi,
veri toplama aracrrun qecerlik ve quvenirliqine bagl1 olrnaktadrr (Buyukozturk,
1996). Bu nedenle, ogrencilerin srnav kayq: duzeylerine etki eden taktorleri
ve ogrencilerin srnav kayq: duzeylerini bulmak arnacryla qelistirilen araclar
qecerlik

ve

guvenirlik

sinamalanndan

qecirilmlstlr.

Belirlenen

amaclara

ulasabilrnek icin gerekli olan veri toplama araclanrun qelistirihnesi surecinde
ise sirasryla dart asarna takip edilrnis ve bu surec tablo 3.1 'de sunulrnustur.

Tablo 3.1. Veri toplama Ara~larmm Gelistirrne Sureci

Alana yonelik
literaturun
taranrnasr,
arastrrrna
probleminin
tarurnlanmast
ve arastrrrna
arnaclanrun
belirlenmesi

Alan
uzrnanlan ve
ogretmenlerle
goru§me

Tablo 3.1 'de goruldugu

Madde
havuzunun
olusturulmasi

Madde havuzuna

ycnelik uzman ve
ogretmen
goru§unun yeniden
ahnmasr, taslak
formlann
hazirlanmasi, on
deneme ve
araclara son
sekflnin verilmesi

gibi, "Ogrenci Genel Smav Kayqrs: Ol9egi

(OGSKO)" ve "ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1 Ol9egi (iDYSKO)" nin
geli§tirilmesi

surecinde,

oncelikle arastrrrna problemini

tarumlarnak

ve bu

probleme yonelik arnaclar olusturrnak icin 'smav kayqrsi'na yonelik literatur
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detayll olarak taranrmstrr.
qerceklestirilen

Bu asarnada,

ozellikle smav kayqrsma yonelik

calismalar dikkate ahnarak, alandaki eksiklikler saptanmaya

cahsrlrmstrr. Aynca arastrrrna problem durumu belirlendikten sonra, ikinci
asarnada, egitim alarunda (N=7) ve ingilizce egitimi alanmda (N=1) uzman
akademisyenlerle ve psikologlarla (N=2) qorusrneler yapilarak, ogrencilerin
sinav kayqilanna yonelik dusunceleri tartrsrlrrustrr.
Olcek qelistirme surecinin ucuncu asamasmda ise literatur taranmasi,
uzmanlar ve psikologlarla yapilan qorusrneler sonucunda Ogrenci Genel
Smav Kayqrs: Ol9egi (OGSKO) ve ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1
~

Ol9egi (iDYSKO)'ne yonelik birer madde havuzu olusturulrnustur. Madde
havuzlan olusturulurken, hem literatur tararnasi hem de uzman ve
psikologlardan alman qorusler dikkate ahnarak ifadeler olusturulrnustur.

Dorduncu asarnada ise, olusturulan madde havuzlan

kapsam

qecertiklertnin belirlenmesi amaciyla yeniden uzman goru§une sunulrnustur.

Goru§leri ahnan uzman ve psikologlann fikir birligr saglad191 maddeler
olceklere almrrustrr. Kaynaklara bakrldrqmda, araclann kapsam ge9erligi icin
gerekli olan uzman goru§unun en az 5 ve en fazla 40 olmasma lhtiyac
duyulrnaktadrr (Yurduqul, 2005). Bu nedenle, olcekler icin 7 uzman ve 2
psikolog goru§u ahnrmstrr. Uzman ve psikolog qorusune sunulan madde
havuzlan,

uzman ve psikologlann yaprrus olduklan degerlendirmeler

sonucunda yeniden duzenlenrnis ve bu surecin sonunda araclar on
denemeye hazir hale qetirilrnistir.

Ogrenci Genel Smav Kayg1s1 Olc;egi (OGSKO)

Ogrencilerin genel olarak sinav kayqi duzeylerini belirlemeye yonelik
qelistirilen "ogrencilerin genel smav kayg1 duzeyleri 619egi" 5'1i Likert tipi
derecelendirme 6l9egi olup; "Her zaman", "S1k srk", "Bazen", "Nadiren" ve
"Hicbir zaman" seceneklerinden olusturulrnustur. Aynca olcek icerisinde
sadece olumsuz ifadeler yer alrrustrr. Olcek icerisinde yer alan olumsuz
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··acteler,

1 'den (her zaman) 5'e

(hlcbir zaman) doqru sayrsal degerler

verilerek puanlanrrustir.
Ogrenci Genel Smav Kayqrs: Olgegi (OGSKO)'nin on denemesi ise
2012-2013 yrlmm Mart 2013 ayrnda Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti (KKTC)
srrurlan icerisinde bulunan orta okul, lise ve meslek lisesi son srrutlannda
ingilizce ogrenimi qoren 132 ogrenci ile qerceklestiri'rnistir.
Olgegin on denemesinde, ogrenciler tarafmdan yarutlanan 132
olcekten 3 tanesi geri qelrnediqlnden dolayr, degerlendirme 129 olcekle
smrrlandmlarak qecerlik ve· quvenlrlik analizleri yurutulmu$tur. Olgegin,
anketteki madde sayrsimn en az 3 kati ogrenciye uyqulanmasma

ozen

gosterilmi$tir.
OGSKO'nun yapi

gegerligini incelemek arnacryla faktor

analizi

uyqulanrmstrr. Aynca olgegin ig tutarlik guvenirligi Cronbach alfa katsayrst ile
incelenmls ve 0.949 olarak bulunrnustur. Boylece olgegin quvenilir bir olcek
olduqu ifade edilebilir.

Faktor analizinin ilk asamasmda Ogrenci Genel Smav Kayqrs: Olgegi

(OGSKO)'nin tek boyutlu olup olmadtqi Temel bilesenler Analizi ile test
edilmlstir. Bu surecin sonunda ise, olgegin alt taktorleri (boyutlan)'nin olup

olrnadrqirun belirlenmesi arnaciyla Varimax rotasyon tekniqi uygulanarak
saptanmaya 9all$1lm1$ ve olgegin alt taktorleri (boyutlan)'nin olmadiq:
bellrlenrnlstlr.

ingilizce Dersine Yonellk Smav Kayg1s1 Olc;egi (iDYSKO)

Bu olcek, orta okul, lise ve meslek lisesi son srruftaki ogrencilerin smav
kayq: duzeylerini ve smav kayg1 duzeylerine etki eden taktorleri bulmak

amaciyla qelistirilrnistir. iDYSKO'nde yer alan maddelerin derecelendirilmesi
5'1i Likert olgegi olup "Hicbir Zaman", "Nadiren", ''Bazen", "S1k S1k" ve "Her
Zaman" seklinde olusturulrnustur. Olcek icindeki tum ifadeler olumsuz olup,
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"Hicbir Zaman" dan "Her Zaman" a dcqru 5'ten 1 'e sayrsal degerler verilerek
puanlanrrustrr.

ingilizce
denemesi

Yonelik

ise 2012-2013

Cumhuriyeti
lisesi

Dersine

Kayg1s1

yrhrun Mart 2013

(KKTC) smirlan

son

Smav

srruftannda

Ol9egi

ayrnda

(iDYSKO)'nin

Kuzey

Kibns

on
Turk

icerisinde bulunan orta okul, lise ve meslek

ingilizce

bgrenimi

qoren

132

bgrenci

ile

ger9ekle~tirilmi~tir.

Ol9egin
olcekten

denemesinde,
bgrenciler tarafmdan yarutlanan 132
.,.
3 tanesi geri gelmediginden dolayr, degerlendirme 129 olcekle

srrurlandmlarak
anketteki

on

qecerlik

ve quvenlrlik

analizleri

yurutulmustur,

madde sayrsrrun en az 3 kati bgrenciye

Ol9egin,

uygulanmasma

bzen

qosterurntstir.

iDYSKO'nun

yapt

ge9erligini

incelemek

amaciyla

faktbr

analizi

uyqulanrrustir, Aynca 6l9egin i9 tutarlik guvenirligi Cronbach alfa katsayrsi ile
incelenrnistir. 42 madde ile qerceklestirilen

istatistiksel analizler sonucunda,

taktor yuku 0.51 'in altmda olan 8 madde olcekten cikanlrrus ve 34 madde ile
yeniden analiz yaprlrmstrr.

Aynca elde edilen verilerin faktor analizine uyqunluqunu
arnacryla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
yaprlrrustrr.

Yapilan

analizde

belirlemek

ve Bartlett's Test Sphericity (BTS) testi

KMO

degeri

0.939

olarak

bulunmustur,

Gerceklestirilen Bartlett's Test of Sphericity testi ise (3.308E3, df:561, p:0.00)
anlamh 91km1~ ve faktbr alanizine uygun bulunrnustur,

Faktor

analizinin

ilk asarnasrnda

Kayg1s1 Ol9egi (iDYSKO)'nin
Analizi

ile test edilrnistir.

(boyutlan)'nin

ingilizce

Dersine

Ybnelik

Smav

tek boyutlu olup olrnadrq: Temel bilesenler

Bu surecin

olup olrnadiqmm

sonunda

belirlenmesi

tekniqi uygulanarak saptanmaya cahsrlrrustrr,

ise, 6l9egin alt taktorleri

arnacryla Varimax

rotasyon
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Bu arastirmada taktor yuk degeri alt kesme noktast 0.5 olarak kabul
edilmistir,

Faktor analiz islernlerinde

ozdegeri (Initial Eigenvalues)

analize alman 34 maddeden

4'unun

1 den yuksek olup, olgegin 4 faktor altinda

oplandtq: qorulrnektedir.

Analiz

sonucunda,

birinci faktorun

ozdeqeri

17.209 ve a91klad191

varyansi %50.614, ikinci faktor icin ozdeqer 1.678 ve a91klad191 varyansi
%4.937, uguncu taktor icin ozdeqeri 1.481 ve a91klad191 varyansi %4.355,
dorduncu taktor lcln ozdeqeri 1.041 ve a91klad191 varyansi %3.061 olarak
hesaplanrrustrr. Dort faktor icin aciklanan toplam varyans cram ise %20.107
olarak belirlenrnistir.

Olgegin alt boyutlan

ise, "kelime

(sozcuk)

bilgisine yonelik

smav

kayqrsi", "dinleme becerisine yonelik smav kayqrsr", "konusrna becerisine
yonelik smav kayqrsr" ve "yazma becerisine yonelik smav kayqrs:" olarak
isimlendirilmistir.

isimlendirme, llteratur ile iliskilendirilerek ve ingilizcedeki dil

becerilerden yola cikrlarak qerceklestirilmlstir.

Olgegin guvenirligi

icin madde analizine

dayall olarak hesaplanan

Cronbach Alpha ig tutarlrhk katsayilan ise, olgegin butunu icin 0.970 olarak
belirlenrnistir. Aynca birinci taktor icin quvenirlik katsayrsi 0.947, ikinci faktor
icln 0.871, uguncu faktor
hesaplanrmstrr.

icin 0.892, dorduncu

Eide edilen sonuca

taktor icin 0.894 olarak

gore, olgegin turnu ve alt boyutlan

acismdan quvenilir bir olcek olduqu ifade edilebilir.

ingilizce Dersine Yonelik Srnav Kayg1s1 Olgegi (iDYSKO)'nin

taktor

yuk deqeri ve madde toplam korelasyon sonuclan Tablo 3.2'de detayll olarak
veriirnistir.
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Tablo 3.2. ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1 Olc;egi (iDYSKO)
Faktor ve Madde Analizi Sonuclan

Madde
No

Faktorler

Rot.
Once.
Fak.Yuku

Rot.
Son.
Fak.
Yuku

Madde
toplam e

Alt Test
Madder

.733

.762

.710

.969

.708

.678

.686

.969

.787

.675

.765

.968

.828

.669

.810

.968

.760

.668

.738

.969

.781

.645

.760

.968

.732

.617

,712

.969

.707

.592

.685

.969

.702

.591

.676

.969

lngilizce yazabilme
becerisi
37

36

42

41

40

39

38

34

35

,Hangi konuda
yazacaqrrru
anlamayacaq Im
olasihqrru dusunrnek
bende kayqiya yol
acari
Yazma bclurnu icin
fazla sure verilmezse
sikmtrya girerim
yanhs
Kelimeleri
hata
yazrp
yapacaqrrm
dusunerek
kayg_1laninm
Kelime daqarcrqrrrun
yetersiz
olacaqiru
dO!?OnOp
strese
ire rim
istediqirn
Kendimi
ifade
sekilde
edememekten
korkanm
lstenilen
uzunlukta
kompozisyon
yazarnarnayacaqrrm
dO!?OnOp
kayg_1laninm
Oqretrneirn
yazacag1m
konu
hakkrnda
net . bir
aciklama yaprnamasi
smav perforrnansrrru
dusurur
Okuma
parcalanyla
ilgili
sorulann
cevaplanru
bilmeme
rag men
yanhs
yazacaqrrndan
kayg_1laninm
Yazacaqim
kompozisyon konusu
ilgimi
cekrnezse
karamsarhqa
kaoihnrn
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Madde
No

4

6

3

30

33

Faktorler

Dilbilgisi sorulannda
cumleleri
devrik
yazacaqrrn
hissine
ka12111e katgilaninm
Kelimeleri
yanll~
yazmaktan korkanm

.717

Rot.
Son.
Fak.
vuku
.535

.752

.506

.731

.969

Birden fazla zaman
fiilini
kullanarak
kompozisyon
yazmak bende strese
neden olur
Curnleleri
yanhs
kurmaktan
tedirgin
olurum

.715

.498

.692

.969

.617

.493

.593

.969

.759

.465

.738

.969

Bilrnediqim
bir
kelimeyle
karsilasmaktan
korkanm
Smavda
kelimelerin
anlamlan
e~
sorulduqunda
hata
ta12maktan korkanm
Kelimelerin
anlarnlanru
birbirleriyle
kanstrrrnaktan
korkanm
Kelimelerin
anlarnlanru
hatt rlayarnayacaq rm
hissine ka121llnm
Kelime daqarciqrrrun
yetersiz olmasrndan
korkanm

.631

.672

.605

.969

.669

.614

.680

.969

.727

.608

.705

.969

.692

.563

.667

.969

.782

.536

.759

.968

Zor
kelimelerin
sorulacaqrru
du~unup
strese

.752

.531

.731

.969

.478

.351

.457

.970

--

Cok uzun paragraflar
yazmaktan korkanm

Kelime
Bilgisi
12

11

9

15

10

8

21

~
Smavlar
olmazsa
olurum

Rot.
Once.
Fak.Yuku

Madde
toplam e

Alt Test
Madder

.693

.969

(Sozcuk)

test
rahatsrz
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Madde
No

Faktorler

ingilizce
becerisi
25

24

27

26

29

28

7

13

19

17

Rot.
Son.
Fak.
Yuku

Madde
toplam e

Alt Test
Madder

.659

.735

.639

.969

.645

.719

.625

.969

.643

.660

.620

.969

.609

.616

.585

.969

.688

.603

.671

.969

.767

.554

.749

.968

.830

.455

.813

.968

.603

.748

.579

.969

.743

.671

.725

.969

.748

.657

.730

.969

konusma

Sin av kalabahk bir
grup
onunde
yaprhrsa
kendimi
rahatsiz hissederim
Kendimi
istediqirn
sekilde
ifade
edememekten
korkanm
Yan II§
birsey
soylersern
arkadaslanrrun bana
gulecegini
du§undugum
ic;:in
tedirgin olurum
Derste
az
sayrda
konusrna
aktivitesi
yaparsak,
konusrna
smavlannda strese
ire rim
Konusurken
uygun
kelimeleri
bulamamaktan
~ekinirim
Kelimeleri
doqru
sekilde
telafuz
edemeyecegimden
korkanrn
Ogretmenimin
sozlu
sinavlarda
bend en
uzun
konusrnalar
yaprnarru
istemesi
beni he~ecanland1nr

lngilizce
becerisi

Rot.
Once.
Fak.Yuku

dinleme

S1n1f ortarru gurultulu
ise dinleyeceklerimi
anlarnayacaqrrru
dO§Onurum
Ogretmenim
dirrleyeceqim
bolurnun ne ile ilgili
olduqunu
acrklarnazsa
panige
ka~1l1nm
Dinlemeye
baslarnadan
once
sorulann
ne
hakkinda olduguna
bakmazsam rahatsiz
olurum
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Faktorler

adde
0

4

6

8

CD calann sesi cok
du~ukse
dinlediklerimi
anlarnayacaqrrm
strese
du~unup
irerim
Dinlenilen bolumde
bilrnediqirn kelimeleri
duyarsam
paniqe
ka 111nm
Cevaplan sadece bir
dinlemek
kez
korkuya kapilrnarna
neden olur

Madde
toplam e

Alt Test
Madder

.697

Rot.
Son.
Fak.
Yuku
.633

.675

.969

.697

.627

.674

.969

.688

.532

.670

.969

Rot.
Once.
Fak.Yuku

Ogrencilerin ingilizce ogrenmedeki smav kayqrlanru belirlemeye
yonelik geli~tirilen olceklerin yarn sira, bu olceklerin lcerisinde bulunan ki~isel
bilgi formu (demografik bilgiler)'da olusturulrnustur

Ki!}isel Bilgi Forrnu (Demografik Bilgiler)

Kisisel bilgi formu, ogrencilerin "cinsiyetini", "yas", "strut", "anne egitim
durumu", "baba egitim durumu", "televizyon izleme s1kllg1", "internet kullanma
s1kl1g1" ve "sosyal paylasirn sitelerini kullanma s1kl1g1"n1, belirlemek amaciyla
hazrrlanmrstrr, LiteratOrde, smav kayqrsma

bu degi~kenlerin etki ettigi

belirtitdlqinden dolayi kisisel bilgi formunda bu degi~kenlere yer verilmistir.

Uygulama
Arastrrmada hazrrlanan veri toplama araclan KKTC Gene! Ortaoqretirn
Dairesine /GOOD) ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesine (MTOD) bagl1
Lefkosa ilcesindeki okullarda ogrenim qoren ogrencilere uyqulanrmstrr,
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KKTC

Milli Egitim Genclik

ve Spor Bakanhqi

Genel Ortaoqretirn

Dairesi ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'nden gerekli izin ahndrktan sonra,
okul mOdOrleri ile irtibat kurularak, uyqularnayi qerceklestirmek

Ozere her okul

~in

gOnlerde, ilgili

belirli gOnler belirlenmistlr,

Uygulama

lcln belirlenen

okullara gidilerek veri toplama araclan ogrencilere uyqulanrmstrr, Uygulama
oncesinde ogrencilere veri toplama araclanyla ilgili bilgi verilmis ve sorulan
ictenlikle yarutlamalanrun

onemi acrklanrmstrr, Ogrencilere

uygulanan veri

oplama araclan EK-3 ve EK-4'de verilmistir,

Verilerin «;ozi.imlenmesi ve Yorumlanmasi

Arastrrrnadan
doqrultusunda
Aynca

elde edilen

uygun

analiz

veriler,

istatistiksel

edilen

veriler,

istatistik

teknikler
cizelqeler

uzmanlannm

kullarularak

gorO§leri

analiz

olusturularak

edilrnistir.

aciklanrrus

ve

yorumlanrrustrr, Arastrrmada, Ogrenci Genel Srnav Kayqrs: Ol9egi (OGSKO)
ve ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1 Ol9egi (iDYSKO)'nden

elde edilen

veriler SPSS paket program, kullarularak analiz edilrnistir.

Arastrrmadan

elde edilen verilerin analizinde ise frekans (f), yOzdelik

(%), aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (S), en dO§Ok ve en yOksek
degerler kullarulrrustrr. Arastrrmarun

2. ve 4. alt amaclanru

cevaplamaya

yonelik elde edilen veriler ise t-testi ve tek faktorlu varyans analizi (ANOVA),
analiz teknikleri kullarularak analiz edilmis ve cizelqelestirilerek

lliskisiz iki ya da daha 90k orneklem

ortalamasi

aciklanrrustrr.

arasmdaki

farkm

sinrdan anlamh bir sekilde farkh olup olrnadrqrru test etmek Ozere uygulanan
(Buyukozturk,
gruplann
ortaya

2005)

ortalama
koymak

ANOVA

puanlan
veya

sonuclannm

arasmda

farkm

anlamll

belirlenen

hangi

gruplar

crkmasi

anlamll

durumunda,

farkm kaynaqrru

arasmdaki

farklardan

kaynaklandrqrm belirlemek arnacryla LSD testi uyqulanrrustrr,

Ogrencilerin

genel

smav

kayqilan

ve

ingilizce

dersine

yonelik

kayqrlanrn belirlemede Table 3.3'deki belirtilen puan srrurlan kullarulmrstrr.
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Tablo 3.3 Genel smav kayg1s1 ve ingilizce dersine yonelik smav kayg1s1
ol~eginin puan suurlan

Derece/Se_g_enek
Hicbir Zaman
adiren
Bazen
S1k S1k
Her Zaman

Puan
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

Puan S1n1n
4.20-5.00
3.40-4.19
2.60-3.39
1.80-2.59
1.00-1.79

BOLOM IV
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolurnde, arastrrmarun gene! ve alt arnaclanna bagl1 olarak
oplanan verilerin istatistiksel cozurnlernelerinden elde edilen bulgular ve
yorumlara yer verllmlstir.

Katrhmcrlann Demografik Ozellikleri
Bu bolumde, gene! olarak sinav kayqrlan ile ingilizce dersine yonelik
smav kayq: dururnlanru belirlemek arnaciyla arasnrrna kapsarnma alman
ogrencilerin demografik ozelliklerine yer verilmistir.

Cinsiyet

Arastrrma kapsarmna ahnan ogrencilerin cinsiyetlerine yonelik frekans
(f) ve yuzdelik (%) degerleri Tabla 4.1 'de sunulrnustur.

Tablo 4.1. Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore Dag1hmlar1
Ogrenci

Cinsiyet
K1z

462

Erkek

409

To2_lam

871

%
53.0
47.0
100

Tabla 4.1 'de gorulen analiz sonuclanna gore, arastrrrnaya katilan
ogrencilerin % 53'u k1z olup, % 47'si erkek ogrencilerden olusrnaktadrr.
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Ya~
Arastrrma kapsarruna alman ogrencilerin yaslanna yonelik frekans (f)
ve yuzdelik (%) deqerleri Tabla 4.2'de sunulrnustur.

Tablo 4.2. Ogrencilerin Yaslanna Gore Dag1hmlan
Ogrenci
O/o

34.1
58.7

297

12-14 yas arasi
15-18 yas arast
19 ve uzeri

511
63

7.2

Tabla 4.2'de goruldugu gibi, arastrrmaya katrlan ogrencilerin % 34.1 'i
12-14 yas arahqma sahip olup, % 58.7'si 15-18 yas arahq: ve % 7.2'si de 19
ve uzeri yas arahqma sahiptir. Eide edilen bulgulardan arastrrmaya katrlan
ogrencilerin

buyuk

~agunlugunun

15-18

yas

arahqrna

sahip

olduqu

qorulmektedir.

Sm1f Duzeyleri
Arastrrmaya katilan ogrencilerin siruf duzeylerine yonelik frekans (f) ve
yuzdelik (%) degerleri Tabla 4.3'te sunulrnustur.

Tablo 4.3. Ogrencilerin Sm1f Duzeylerine Yonelik Dag1hmlan
Ogrenci

Sm1f Duzeyleri
Orta okul 3. strut
Lise 3. strut
Meslek
lisesi
3.
Slnlf

299

%
44.0
34.3

189

21.7

383
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Tabla 4.3. lnoalendiqtnde, arastirmaya kanlan ogrencilerin % 44'0nun
orta okul son strut ogrencisi olup, % 34.3'0nun lise son strut ogrencisi ve %
21.?'sinin de meslek lisesi son strut ogrencisi olduqu qorulmektedir.

Annenin Egitim Durumu
Arastirmaya kanlan ogrencilerin annelerinin egitim durumlanna yonelik
frekans (f) ve yuzdelik (%) degerleri Tabla 4.4'te sunulrnustur.

Tablo 4.4. Ogrencilerin
Dag1hmlari

Annelerinin

Egitim Durumlarma Yonellk
Ogrenci

Annenin Egitim Durumu
ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri

Tabla

%
25.8
17.7
43.1
13.4

225
154
375
117

4.4'te

goruldugu

gibi,

arastirmaya

kanlan

ogrencilerin

annelerinin % 25.B'i ilkokul mezunu olup, % 17.7'si ortaokul mezunu, % 43.1 'i
lise mezunu ve % 13.4'0 lisans ve uzeri mezunudur.
edilen bulgular, ogrencilerin

annelerinin

Arastrrmadan

buyuk 9ogunlugunun

elde

lise mezunu

olurken, lisans ve uzeri egitim durumuna sahip olan annelerin ise sayrca
azinhkta olduqunu qostermektedir,

Lisans ve Ozeri egitim durumuna sahip

olan

olrnasi

annelerin

du~Onulmektedir.

sayrca

daha

az

ise

uzucu

bir

durum

olarak
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Babanm Egitim Durumu
Arastrrma

kapsarnma

alman

6grencilerin

durumlanna yonelik frekans (f) ve yuzdelik

babalarirun

egitim

(%) degerleri Tabla 4.5'te

sunulrnustur.

Tablo 4.5. Ogrencilerin
Dag1hmlan

Babalarmm Egitim

Durumlarma Yonelik
Ogrenci

Babanm Egitim Durumu
llkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri

210
182
326
153

O/o
24.1
20.9
37.4
17.6

Tabla 4.5'teki analiz sonuclarian gore, arastrrmaya katrlan 6grencilerin
nabalanrun % 24.1 'i ilkakul mezunu olup, % 20.9'u artaakul mezunu, %
37.4'0 lise mezunu ve % 17.6's1 lisans ve uzeri egitim durumuna sahiptir.
Ara~t1rmadan elde edilen bulgular, anneler gibi babalann da 9agunlugunun
lise mezunu olup, lisans ve uzeri egitim durumuna sahip clan babalann da
yine annelerde olduqu gibi sayrca azmhkta olduqunu gostermektedir.

Televizyon izleme S1khklan
Arastirma kapsamma alman 6grencilerin televizyan izleme sikhklanna
yonellk frekans (f) ve yuzdelik (%) deqerleri Tabla 4.6'da sunutmustur.
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Table

4.6.

Ogrencilerin

Televizyen

izleme

Siklrklanna

Yonelik

Dag1hmlan
Ogrenci

Televizyon lzleme
S1khklan

%
111
136
230
196
144
54

saatten az
saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hie

12.7
15.6
26.4
22.5
16.5
6.2

Tabla 4.6'da goruldugu Ozere , arastirmaya katrlan ogrencilerin qunluk
televizyan izleme sikhklan 1 saatten az izleyenler icin % 12.7 olup, % 15.6's1
qunde 1 saat televizyan

izlemektedir.

Arastrrrnaya

katrlan ogrencilerin

%

26.4'0 ise 2 saat, % 22.5'i 3 saat, % 16.5'i 4 saat ve uzeri televizyan izleyip,
% 6.2'si ise hie televizyan izlememektedir. Arastrrrnadan elde edilen bulgular,
ogrencilerin genellikle qunde 2 saat televizyan izlediqini qostermektedir. Vine
elde edilen bulgulardan arastrrmaya katilan bgrencilerin

eek azrrun da hie

televizyan izlemediqi qorulrnektedir.

internet Kullamm Srklrklan
Arastrrma kapsarruna ahnan bgrencilerin internet kullarurn srkhklanna
yonelik frekans (f) ve yuzdelik (%) degerleri Tabla 4.7'de sunulrnustur,

Table 4.7. Ogrencilerin internet Kullamm Srkhklarrna Yonelik Dag1hmlan
Internet Kullamm
Siklrklan
1
1
2
3
4

saatten az
saat
saat
saat
saat ve uzeri

Hie

Qgrenci
f

%

118
144
203
128
227
51

13.5
16.5
23.3
14.7
26.1
5.9
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Tablo

4.7'den

anlasrlacaqt

gibi, arastrrrnaya katilan ogrencilerin

· ternet kullarurn sikhklan 1 saatten az kullananlar icin % 13.5 olup, % 16.S'i
gCmde 1 saat internet kullanmaktadrr, Arastrrrnaya katilan ogrencilerin %
23.3'0 ise 2 saat, % 14.7'si 3 saat, % 26.1 'i 4 saat ve uzeri internet kullarup,
o

5.9'u ise interneti hlc kullanmarnaktadrr. Arastrrrnadan elde edilen bulgular,

ogrencilerin gogunlugunun internet kullarurn sikhklanrun qunde 4 saat ve
uzerinde olduqunu qostermektecir. Yine elde edilen bulgulardan, arastrrrnaya
atrlan ogrencilerin eek azinm da interneti hie kullanrnadrqt saptanrrustrr,

Sosyal Paylasrm Aglarim Kullamm Siklrklan
Arastrrma

kapsamma alman ogrencilerin sosyal paylasrrn aglanrn

ullarurn sikhklanna yonelik frekans (f) ve yuzdellk (%) degerleri Tablo 4.8'de
sunulrnustur.

Tablo 4.8. Ogrencilerin Sosyal Paylasrm Aglanm Kullamm Srklrklanna
Yonelik Dag1hmlan
Ogrenci

Sosyal Paylastm
Aglanm Kullamm
S1khklan

%
saatten az
saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9

150
171
161
121
175
93

17.2
19.6
18.5
13.9
20.1
10.7

Tablo 4.8'de qorulen analiz sonuclanna gore, arastirmaya katrlan
ogrencilerin sosyal paylasim aglanrn kullarurn sikhklan 1

saatten az

kullananlar icln % 17.2 olup, % 19.6's1 qunde 1 saat sosyal paylasrm aqlanru
kullanrnaktadrr. Arastrrrnaya katrlan ogrencilerin % 18.S'i ise 2 saat, % 13.9'u
3 saat, % 20.1'i 4 saat ve uzeri sosyal paylasim aglanrn kullarup, % 10.7'si
ise sosyal paylasim aglanrn hie kullanrnarnaktadrr. Arastrrrnadan elde edilen
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ulgular, ogrencilerin gagunlugunun 1 saat ile 4 saat ve uzerinde sosyal
aylasrrn aglanni kullarurken, arastrrrnaya katilan ogrencilerin cok azrrun da
sosyal paylasim aglanni hlc kullanrnadrqt qorulmektedir.

Ogrencilerin Genel Olarak Smav Kayg1larmaYonelik Bulgular
Ogrencilerin genel olarak srnav kayqrlarina yonelik elde edilen
ulgular ve yarumlar asaqrda srrasryla acrklanrrustrr, Ogrencilerin genel
larak srnav kayqilanru belirlemeye yonelik Ogrencilerin Genel Srnav
ayqilan Olgegi (OGSKO)'ne -iliskin betimsel istatistikler Tabla 4.9'da
erilmistir,

Tabla 4.9. Ogrencilerin genel smav kayg1larmm betimsel istatistik
sonuclan
Genel smav kayqilan

N

Madde
Sayrsi

Toplam

Tabla

871

4.9.

incelendiqinde,

Min
Puan

41

OGSKO'nin

Mak
Pua
n
5

Ortalama

s

3.51

.77600

genel

olarak

puan

ortalamasrrun "Nadiren" ( x =3.51, S=.776) srrurlan icerisinde olduqu
qorulmektedlr. Eide edilen bu bulgudan, ogrencilerin srnav kayqilarrmn genel
olarak yuksek olmadiq: qorulrnektedir. Literatur qozden gegirildiginde,
ogrencilerin srnav kayg, duzeylerinin yukseldikce, okul basan durumlan ile
srnav perfarmanslannrn dul?tugu gorulmul?tur (Yrldrnrn, 2000; Kapikrran,
2002; Ozan ve Yuksel, 2003; Yrldmrn ve Ergene, 2003; Aydrn, 201 Oa). Bu
arastrrrnanm bulgulanna gore ogrencilerin srnav kayqrlanrun dusuk crkrnasr,
sevindirici bir durum olarak dusunulmektedir.

73

Ogrencilerin

Cinsiyetlerine

Gore

Smav

Kayg1

Duzeylerinin

Kar!}1la!}tmlmas1

Ogrencilerin cinsiyetleri ile smav kayqt duzeyleri arasmda anlarnh bir
arkrn

olup

olrnadrqrru belirlemek

arnacryla baqrrnsrz t-testi

analizi

ullarulrrustir. Tablo 4.1 O.'da, ogrencilerin cinsiyetleri ile smav kayg1 duzeyleri
arsrlastmlrna sonuclan sunulrnustur,

Tablo 4.10. Ogrencilerin

Cinsiyetlerine

Gore Smav Kayg1 Diizeylerinin

Kar!}1la!}tmlma Sonuclan
Cinsiye
t

Smav Kayg1
Duzeyleri

K1z
Erkek

N

X

462 3.49
409 3.54

s

Sd

T

.76916
. 78345

869

1.102

p

.271

Acrklarna
p>0.05 Fark
anlarnsiz

Tablo 4.1 O.'da goruldugu uzere, k12 ogrencilerin smav kayqi duzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ( X =3.49, S=.769) ile erkek
ogrencilerin smav kayg1 puanlan ( x =3.54, S=.783) arasmda anlarnh bir
tarklihk bulunrnarmstrr (t=-1.102, p>0.05 ).
Arastrrrnadan elde edilen bulgular, cinsiyet degi§keninin; ogrencilerin
smav kayq: duzeylerlnde etkili olrnadrqrru qosterrnektedir. Ancak literatur
qozden qecirildlqlnde, benzer calisrnalarda cinsiyet degi!?keninin smav kayq:
duzeyinde anlarnh bir fark yarattiq: gorulmu!?tur(Kaprkrran, 2002; Bacanll ve
Surucu, 2006 ; Tooranposhti, 2011). Eide edilen bu sonuc, cinsiyet faktorune
yonelik bu konuda daha fazla arastirma qerceklestirilerek sonuclann daha
detayh karsrlastmlmasi qerekliliqini ortaya koyrnaktadrr,
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Ogrencilerin Yaslan ile Smav Kayg1 Duzeylerlnin Karsrlastmlmast
Ogrencilerin
farkm

yaslan

ile smav kayq: duzeyleri

olup olrnadrqrru belirlemek

arnacryla

arasmda

Tek Yonlu

anlamll

Varyans

bir

Analizi

uyqulanrrustrr. Tablo 4.11.'de, ogrencilerin yaslan ile smav kayqi duzeylerinin
betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur.

Tablo 4.11. Farkh Ya~ Gruplarma Sahip Olan Ogrencilerin Smav
Kayg1larmaYonelik Puanlannm Betimsel istatistik Sonuclan

Srnav Kayg1
Duzeyl

-

N

Yas
12-14 yas arasi
15-18 yas arasi
19 ve uzeri
Toplam

Tablo 4.11.'de goruldugu

X

297
511
63
871

3.42
3.60
3.30
3.51

gibi, ogrencilerin

s
.71402
.79562
.81271
.77600

smav kayq: duzeylerine

yonelik aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; 12-14 yas arasi i9in

( X =3.42, S=.714) olup, 15-18 yas arasi icin ( X =3.60, S=.795) ve 19 ve
uzeri yas aral1g1 lcln ( X =3.30, S=.812) olarak saptanrrustrr.
Eide edilen bulgudan, farkll yas gruplanna
smav

kayq:

duzeylerinin

genel

olarak

dO§Ok

sahip olan ogrencilerin
olduqu

qorulmektedir.

Ogrencilerin yaslanna gore smav kayq: duzeyleri arasinda anlarnh bir fark
olup olmadrqrru belirlemek arnaciyla yapilan Varyans Analizi sonuclan
tablo 4.12.'de verilrnistir.

ise
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Tablo 4.12. Farkh Ya~ Arahgma Sahip Olan Ogrencilerin

Smav Kayg1

Puanlarmm ANOV A Sonuclan

Sinav Kayg1
DOzeyleri

Varyansin
Kaynag1

Kareler
Toplarru

Sd

Karel er
Ortalamasi

Gruplararasi

9.196
514.694

2

4.598

Gruplarici

868
870

523.890

Toplarn

p

F

7.754

.593

.000

1-2, 2-3
fark anlamli

Tabla 4.12.'de inceteneceqi gibi, ogrencilerin yaslan ile sinav kayg1
~

duzeyleri

(F(2;868i=7.754, , p<0.05) arasmda anlarnh bir farklihk saptanrrustrr,

Eide edilen bu bulgudan,

ogrencilerin

yaslanrun

smav kayq: duzeylerini

etkilediqi qorulrnektedir.
Gruplar

arasi

farkm

hangi

gruplar

arasrnda

arnacryla LSD testi kullarulrmstrr. Gerceklestirilen

olduqunu

belirlemek

LSD test sonuclanna gore,

12-14 yas arahqrna sahip olan ogrenciler ile 15-18 yas araliqma sahip olan
ogrenciler

arasmda,

15-18 yas arahqrna sahip olan ogrencilerin

lehine

anlarnli bir farkhhk saptanrmstrr. Vine arastrrmadan elde edilen bulgular 1518 yas araliqma sahip olan ogrenciler ile 19 yas ve uzerl yas araliqma sahip
olan ogrenciler arasmda da 15-18 yas ve uzeri yas arahqma sahip olanlann
lehine anlarnh bir tarklihk bulunrnustur,
Arasnrrnadan

elde edilen bulgular,

15-18 yas arahqina sahip olan

ogrencilerin smav kayq: duzeylerinin diger yas gruplanna oranla daha dusuk
olduqunu

qosterrnekteoir.

Bunun

geleceklerini sekillendirecekleri

sebebinin,

bu yaslardaki

ogrencilerin,

universite smavma hazirlandrklanndan

dolayi

derslerine ve smavlarina daha bilincll ve sistematik bir sekilde yaklastrklan
olduu

dusunulrnektedir.

yaslardaki
donemlndeki

ogrencilerin

Fakat
ergenlik

ilgili

literatur

donerni

bazi mantrk dl$1 inanclann

mevcuttur (Boyacioqlu ve Kucuk, 2011 ).

qozden

icerisinde

ge9irildiginde,

olduklan

bu

ve ergenlik

smav kayqrs: yarattiq:

gor0$0
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Ogrencilerin

Srruf

Duzeyleri

ile

Smav

Kayg1

Duzeylerinin

Karerlastmlmast
Ogrencilerin strut duzeyleri ile smav kayqi duzeyleri arasmda anlarnh
bir farkm olup olmadrqiru belirlemek arnaciyla Tek Yonlu Varyans Analizi
uyqulanrmstrr.

Tablo 4.13.'de,

ogrencilerin

srruf duzeyleri

ile srnav kayqi

duzeylerinin betimsel istatistik sonuclan sunulmustur.

Tabla 4.13. Ogrencilerin Sm1f Duzeylerine Gore Smav Kayg1 Puanlarmm
Betimsel istatistik Sonuclan
S1n1f DOzeyi
Ortaokul son strut
Lise son strut
Meslek lisesi son strut
Toplam

Srnav Kayg1
DOzeyi

Tablo

N

4.13.'den

anlasrlacaq:

s

X

383
299
189
871

3.39
3.72
3.45
3.51

uzere,

ogrencilerin

.70524
.78603
.83132
.77600

smav

kayq:

duzeylerina yonellk aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarr; ortaokul
son srmf ogrencileri icm ( x =3.39, S=. 705) olup, lise son strut ogrencileri icin
( X =3. 72, S=. 786) ve meslek

lisesi son strut ogrencileri

icin ( x =3.45,

S=.831) olarak saptanrmstir.
Eide edilen bulgular, farkh ogretim kademelerinde
olan ogrencilerin

smav kayq: duzeylerinin

ogrenim qormekte

genel olarak yuksek olmadrqrru

qosterrnektedir. Ogrencilerin srruf duzeyleri ile smav kayg1 duzeyleri arasmda
anlarnh bir fark olup olrnadrqrrn belirlemek amaciyla yapilan Varyans Analizi
sonuclan ise tablo 4.14.'de verilrnistir.
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Tablo 4.14. Farkh Srruf Duzeylerine Sahip Olan Ogrencilerin Smav Kayg1
Puanlarmm ANOVA Sonuclan

Smav Kayg1
DOzeyleri

Varyansin

Kareler

Kaynag1

Toplarru

Gruplararasi

19.857
504.034

Gruplarici

523.890

ToE>_lam

Sd

Kareler
Ortalamasi

2
868
870

9.928

p

F

1-2, 2-3
fark
anlarnh

.00
0

17.098

.581

Aciklarn

Tablo 4.14. incelendiqinde, ogrencilerin strut dOzeyleri ile srnav kayqi
dOzeyleri

(F(2;s6s)=17.098, , p<Q.05) arasmda anlamll bir tarklrhk saptandrq:

gorulmektedir. Eide edilen bu bulgudan, ogrencilerin srruf duzeylerinin smav
kayg1 dOzeylerini etkilediqi qorulrnektedir.
Gruplar

arasi

farkm

hangi

gruplar

arasmda

arnaciyla LSD testi kullarulrrustrr. Gerceklestirilen
ortaokul

son strut ogrencileri

ogrencilerinin

olduqunu

belirlemek

LSD test sonuclanna gore,

ile lise son strut ogrencileri

arasmda

lise

lehine anlarnh bir farkhhk saptanrrustrr. Aynca lise son strut

ogrencileri ile meslek lisesi son strut ogrencileri arasmda da, lise son suut
ogrencilerinin

lehine anlamll bir farkhhk bulunrnustur. Fakat, Guler ve Cakrr

(2013) cahsrnalannda
yonlendirecekleri
sOrecinin

lise son strut ogrencilerinin

Oniversite smavma hazirlandrklan

sikmtrh

bir

ogrencilerinin

ya!;,ad191

belirtmislerdir.

Zengin

ogrencilerin

ozellikle

srnav

surec

olduqunu

sorunlardan
(2008)

de

kayqrlanrun,

ve

bu

birinin

icin, smava hazrrlanrna
surecte

srnav

cahsmasinda,

dusuk

geleceklerini

srruflardaki

lise

kayqis:
yOksek

son

srruf

olduqunu
srruflardaki

ogrencilerin

smav

kayqilanndan daha yOksek olduqu sonucuna ulasrrustrr.

Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumlan ile Smav Kayg1 Duzeylerinin
Kar~1la~tmlmas1
Ogrencilerin

annelerinin

egitim durumlan

ile smav kayqt duzeyleri

arasmda anlamh bir farkm olup olrnadrqrru belirlemek arnaciyla Tek Yonlu
Varyans Analizi uyqulanrrustrr. Tablo 4.15.'de, ogrencilerin annelerinin egitim
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durumlan

ile

smav

kayg1

duzeylerinin

betimsel

istatistik

sonuclan

sunulrnustur.

Tablo 4.15. Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumlarma Gore Smav
Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan

Sinav Kayg1 Duzeyi

Tablo

Annelerin Egitim
Durum Ian
llkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri mezunu
Toe_lam

4.15.'de

goruldugu

N

225
154
375
117
871

gibi,

ogrencilerin

-

X

s

3.41
-3.44
3.55
3.70
3.51

.74438
.73292
.79443
.79766
.77600

annelerinin

egitim

durumlanna gore smav kayq: duzeyleri aritmetik ortalama ve standart sapma
puanlan; ilkokul mezunu olan annelerin cocuklan icin ( X =3.41, S=.744)
olup, ortaokul mezunu olan annelerin cocuklan icin ( X =3.44, S=.732), lise
mezunu olan annelerin cocuklan icin ( X =3.55, S=.794) olup, lisans ve uzeri
mezunu olan annelerin cocuklan icin ( X =3.70, S=.797) olarak saptanrrustrr,
Eide edilen bulgular, annelerin egitim durumlannm cocuklann smav
kayqi duzeylerlnde etkili olduqunu qostermektedir. Annelerinin egitim
durumlan ile cocuklanrun srnav kayq: duzeyleri arasrnda anlamll bir fark olup
olrnadrqrm belirlemek arnacryla yapilan Varyans Analizi sonuclan ise tablo
4.16.'da verilrnistir.

Tablo 4.16. Annelerin Egitim Durumlarma Gore Ogrencilerin Smav
Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclan

Smav Kayg1

Varyanstn
Kaynaq:

Kareler
Toplarru

Sd

Karel er
Ortalamasi

Gruplararasi
Gruplarici

7.735
516.156

3
867
870

2.578

DDzeyleri
Toplarn

523.890

.595

F

4.331

p

.005

Aciklarn

1-3, 1-4, 24
fark an/am/1
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Tablo

4.16.

incelendiqinde,

ogrencilerin smav kayqt duzeyleri
bir tarkhlrk saptandrqi
egitim

dururnlanrun

annelerinin

(F(2;867)=2.578,

qorulrnektedir,
cocuklarinm

egitim

durumlan

ile

p<0.05) arasmda anlamll

Eide edilen bu bulgudan, annelerin

smav

kayq: duzeylerinde

etkili olduqu

gorulmektedir.
Gruplar

arasi

tarkm

hangi

gruplar

arasmda

olduqunu

belirlemek

arnaciyla LSD testi kullarulrrustrr. Gerceklestirtlen LSD test sonuclanna gore,
ilkokul mezunu

olan annelerin

cocuklan

ile lise mezunu

olan annelerin

cocuklan arasmda, lise mezunu olan annelerin cocuklanrun lehine anlamll bir
farkhhk saptanrrustrr. Vine ilkokul mezunu olan annelerin cocuklan ile lisans
ve uzeri mezunu

olan annelerin

cocuklan

arasinda

da, lisans ve uzeri

mezunu olan annelerin cocuklanrun lehine anlarnh bir Iarkhhk bulunrnustur,
Aynca ortaokul mezunu olan annelerin cocuklan ile lisans ve uzeri mezunu
olan annelerin cocuklan arasmda da, lisans ve uzeri mezunu olan annelerin
cocuklanrun lehine anlamll bir farkhhk saptanrmstrr.
Arastirmadan

elde edilen

bulgulardan,

annelerin

egitim durumlan

dustukce, cocuklanrun smav kayqilanrun yukseldiqi qorulmektedir.
ilkokul

egitim

durumuna

sahip olan annelerin

cocuklanrun

Ozellikle

smav

duzeyleri diger cocuklara oranla daha yuksek olarak belirlenmlstir,
(2008)

da

dustukce,
Bunun

benzer

sekilde,

arastrrmasmda

annenin

cocuqun smav kayq: duzeyinin yukseldigi

sebebinin,

annenin

olduqu dusunulmektedir,

cocuqa

sonucuna

fazla

Bu arastrrmarun bulgulanndan

ve YOksel (2003) arastrrmalannda
cocuklanrun

derslerinde

egitim

da smav kayqilanrun

destek

kayg1
Duman

seviyesinin
ulasmrsnr.
verernediqi

farkll olarak, Ozan

annelerin egitim durumunun yukseldikcs
yukseldiqi

sonucuna

ulasrruslardrr.

yonde daha detayll cahsmalann yaprlrnasi gerektigi dusunulrnektedir,

Bu
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Ogrencilerin Babalarmm Egitim Dururnlan ile Smav Kayg1 Duzeylerinin
Kar~1la~tmlmas1
Ogrencilerin

babalanmn

egitim durumlan

ile smav kayg1 duzeyleri

arasrnda anlarnh bir farkrn olup olrnadiqm: belirlemek arnacryla Tek Yonlu
Varyans Analizi uyqulanrmstrr. Tablo 4.17.'de, ogrencilerin babalanrun egitim
durumlan

ile

srnav

kayq:

duzeylerinln

betimsel

istatistik

sonuclan

sunulrnustur,

Tablo 4.17. Ogrencilerin Babalarmm Egitim Durumlarma Gore Smav
Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan

Smav Kayg1 Duzeyi

Babalann Egitim
DurumIan
ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri mezunu
Toelam

N

-

s

210
182
326
153
871

3.41
3.42
3.55
3.68
3.51

.72812
.75397
.77085
.84573
.77600

X

Tablo 4.17. incelendlqlnds, ogrencilerin babalanrun egitim durumlanna
gore srnav kayqt duzeyleri aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan;
ilkokul mezunu olan babalann cocuklan icin ( X =3.41, S=.728) olup, ortaokul
mezunu olan annelerin cocuklan icin {X =3.42, S=.753), lise mezunu olan
annelerin cocuklan icin ( x =3.55, S=. 770) olup, lisans ve uzeri mezunu olan
annelerin cocuklan icin ( x =3.68, S=.845) olarak saptandrqi gorulmektedir.
Eide edilen bulgular, babalann egitim durumlannm
kayg1

duzeylerinds

etkili

olduqunu

qosterrnektedir,

cocuklann smav

Babalanrun

egitim

durumlan ile cocuklann smav kayq: duzeyleri arasinda anlarnh bir fark olup
olrnadrqrm belirlemek arnacryla yapilan Varyans Analizi sonuclan ise tablo
4.18.'de verilmrstir.
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Tablo 4.18. Babalarm Egitim Durumlarma Gore Ogrencilerin Smav Kayg1
Puanlarmm ANOV A Sonuclan
Varyansm

Kaynag1
Gruplararasi

Smav Kayg1

Gruplarici

Duzeyleri

8.358
515.532

3
867
870

523.890

ToQ_lam

Tabla

Sd

4.18.'de

goruldugu

bir

tarkhhk

saptanrrustrr.

durumlanrun

cocuklanrun

edilen

smav

1-3, 1-4, 24
fark
anlarnh

babalann

bu

kayg1

.00
3

4.685

.595

(F(3;aB7)=2.786,

Eide

Aciklam

2. 786

gibi,

ogrencilerin sinav kayq: duzeyleri

p

F

Karel er
Ortalarnast

Kareler
Toplarru

egitim

durumlan

ile

p<0.05) arasinda anlamh

bulgudan,

babalann

duzevlerinde

etkili

egitim
olduqu

qorulmektedir.
Gruplar

arasi

tarkm

hangi

gruplar

arasmda

amacryla LSD testi kullamlrmsnr. Gerceklestirilen
ilkokul mezunu

olan babalann

cocuklan

olduqunu

belirlemek

LSD test sonuclanna gore,

ile lise mezunu

olan babalann

cocuklan arasmda, lise mezunu olan babalann cocuklanrun lehine anlamll bir
farklihk saptanrrustir. Yine ilkokul mezunu olan babalann cocuklan ile lisans
ve uzeri mezunu

olan babalann

cocuklan

arasmda

da, lisans ve uzeri

mezunu olan babalann cocuklanrun lehine anlarnh bir farklihk bulunmustur.
Aynca ortaokul mezunu olan babalann cocuklan ile lisans ve uzeri mezunu
olan babalann cocuklan arasmda da, lisans ve uzeri rnezunu olan babalann
cocuklanrun

lehine anlarnh bir tarkhhk saptanrmstrr, Arastrrma bulgulanna

benzer bir sekilde, Duman (2008) da cahsrnasmda dusuk egitim seviyesine
sahip babalann

cocuklannm

sahip babalann cocuklanndan
durumun sebebinin,

smav kayqrlanrun,

yuksek egitim seviyesine

daha yuksek olduqu sonucuna ulasrmstrr, Bu

egitim seviyesi yuksek babalann

konusunda daha biiincli yaklastrklan ve cocuklanna
yardtmci

olabildiklerinden

dusunulrnektedir.

dolayi smav kayqilarm!

cocuklanna

dersleri

derslerinde daha fazla
dusuruyor

olabilecekleri

Bu arastrrrnadan elde edilen bulgular, anne ve babalann

egitim duzeyleri dustukce cocuklanrun smav kayg1 duzeyterlnln yukseldigini
qosterrnektedir.
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Ogrencilerin Televizyon izleme Srkliklan ile Smav Kayg1 Duzeylerinln
Kar~1la~tmlmas1
Ogrencilerin

televizyan

izleme

sikhklan

ile srnav kayq: duzeyleri

arasmda anlamll bir farkm olup olmadrqim belirlemek arnacryla Tek Yonlu
Varyans Analizi uyqulanrmstrr, Tabla 4.19.'da, ogrencilerin televizyan izleme
sikhklan ile smav kayq: duzeylerinin betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur.

Tablo 4.19. Ogrencilerin Televizyon izleme Srklrklanna Gore Smav Kayg1
Puanlarmm Betimsel lstatlstikSonuclan

Sinav Kayg1 Duzeyi

Tabla

N

Televizyon izleme
S1kl1g1
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hie
Toe_lam

4.19.'da

goruldugu

s

3.42
3.60
3.51
3.59
3.49
3.26
3.51

.82888
.74132
.77309
.74836
.74841
.88132
.77600

X

111
136
230
196
144
54
871

uzere,

-

ogrencilerin

televizyan

izleme

sikhklanna gore smav kayg1 duzeyleri aritmetik ortalarna ve standart sapma
puanlan; 1 saatten az izleyenler icin ( X =3.42, S=.828) olup, 1 saat izleyenler
icln (X=3.60, S=.741), 2 saat izleyenler icin (X =3.51, S=.773) olup, 3 saat
izleyenler icin ( X =3.59, S=.748), 4 saat ve uzeri izleyenler icln (X =3.49,
S=.748) ve hi9 izlemeyenler icin ( X =3.26, S=.881) olarak saptanmrstrr,
Ogrencilerin
arasmda

anlarnh

televizyan

izleme

sikhklan

bir fark olup olmadrqrru

ile smav

belirlemek

Varyans Analizi sonuclan ise tabla 4.20.'de verilmistir.

kayg1
arnacryla

dOzeyleri
yapilan
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Tablo 4.20. Ogrencilerin Televizyon izleme Siklrklan ile Smav Kayg1
Puanlarmm ANOV A Sonuclan

Smav Kayg1
Duzeyleri

Varyansm
Kaynag1

Kareler
Toplarm

Sd

G ruplararas 1

6.788
517.103

5

Gruplarici

F

p

Acrklam

1.358

865
870

523.890

To12.lam

Kareler
Ortalamasi

2.271

.598

2-6, 3-6, 4-E
fark
anlamll

.046

Tabla 4.20.'de qorulen analiz sonuclanna gore, ogrencilerin televizyon
izleme sikhklan ile sinav kayg1 duzeyleri
anlamli

bir farklilrk

televizyon

izleme

saptanrrustrr.
srkhklanrun

(F(s;a6s)=1.358, p<0.05) arasmda

Eide edilen
smav

kayq:

bu bulgudan,
duzeylerinde

ogrencilerin
etkili

olduqu

qorulrnektedir.
Gruplar

arast tarkm

hangi

gruplar

arasmda

arnacryla LSD testi kullarulrrustrr. Gercekiestirilen
gunde

1 saat televizyon

arasmda,

izleyen ogrenciler

1 saat izleyenler

olduqunu

belirlemek

LSD test sonuclanna gore,

ile hi9 izlemeyen

ogrenciler

lehine anlarnh bir tarkhhk saptanmrstrr,

Yine

gunde 2 ve 3 saat televizyon izleyen ogrenciler ile hi9 izlemeyen ogrenciler
arasmda da 2 ve 3 saat televizyon
bulunmustur,

izleyenlerin

Eide edilen sonuclar, televizyonun

duzeylerinde etkili olduqunu qosterrnektedir.
bu arastrrrnanm bulgulanndan

lehine anlamh bir farkhhk
ogrencilerin

smav kayqt

Literatur qozden ge9irildiginde,

farkll olarak, televizyon

izleyen ogrencilerin

daha yuksek srnav kayqrsma sahip olduklan goru~O savunulrnustur, Orneqln,
yapilan bir "akademik

basanyi

arttrrma ve kayqt duzeyini

norrnallestirrne

becerileri qelistirrne modeli" isimli cahsrnada televizyon izleme gibi ogrenciler
i9in bazi zaman ogutuculerinin,

ogrencilerin smav kayqrlanrun altmda yatan

etmenlerden biri olduqu belirtilrnistir (Sahin, Batrr ve Goktepe, 2013).
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Ogrencilerin internet Kullamm Srkhklan ile Smav Kayg1 Duzeylerinin
Kar!}1la!}tmlmas1
Ogrencilerin

internet

kullarurn

sikhklan

ile smav

kayq:

duzeyleri

arasinda anlarnh bir farkrn olup olrnadrqrru belirlemek amaciyla Tek Yonhl
Varyans Analizi uyqulanrrustrr. Tablo 4.21.'de, ogrencilerin internet kullarnrn
sikhklan ile smav kayg1 duzeylerinin betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur.

Tablo 4.21. Ogrencilerin Internet Kullamm Srklrklanna Gore Smav Kayg1
Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan
internet Kullarurn
S1k1i"1
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri

Smav Kayg1
DOzeyi

Hie;:
Toe.lam

s

-

N

X

.81462
.76772
.74908
.77342
.76760
.86426
.77600

3.47
3.57
3.56
3.55
3.46
3.45
3.51

118
144
203
128
227
51
871

Tablo 4.21.'de goruldugu gibi, ogrencilerin internet kullarurn srkliklanna
gore smav kayqi duzeyleri aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; 1
saatten az kullananlar icin ( X =3.47, S=.814) olup, 1 saat kullananlar lcln
(X =3.57, S=.767), 2 saat kullananlar

lcln (X =3.56, S=.749) olup, 3 saat

kullananlar lcln (X =3.55, S=.773), 4 saat ve uzeri kullananlar icln (X =3.46,
S=.767) ve hie kullanmayanlar icin (X =3.45, S=.864) olarak saptanrrustrr.
Ogrencilerin
arasmda

anlamll

internet
bir fark

kullarurn

sikhkian

olup olrnadrqrru

ile smav

belirlemek

Varyans Analizi sonuclan ise tablo 4.22.'de verilrnistir.

kayq:

duzeylerl

amaciyla yapilan
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Tabla 4.22. Ogrencilerin internet Kullamm Srkhklan ile Smav Kayg1
Puanlarmm ANOVA Sonuclan

Srnav Kayg,
DOzeyleri

Varyansin
Kaynag,

Karel er
Toplam,

Gruplararasi

2.141
521.749

Gruplarici
To12_lam

523.890

Sd

Kareler
Ortalamasi

5

saptanmarmstrr.
sikhklanmn
literatur

.603

.710

.61
6

Acrklam

p>0.05
Fark
anlarnsiz

internet kullarurn srkhklan

(F(s;sGsJ=.428, p>0.05) arasmda anlarnh bir farkhhk

Eide edilen bu bulgudan,

smav kayq: duzeylerlnds

qozden

p

.428

865
870

Tabla 4.22.'de goruldugu gibi, ogrencilerin
ile srnav kayg1 duzeylsn

F

gec;irildiginde,

ogrencilerin

internet

kullarurn

etkili olrnadrqi gorulmektedir.

internet

kullanan

ogrencilerin

yuksek olduqunu qosteren cahsrnalara rastlanmaktadrr

Ancak,

kayqrtanrun

(Razieh ve digerleri,

2012). Vine benzer bir cahsmada internet kullarurm gibi ogrenciler icin baz:
zaman

ogutuculerinin,

ogrencilerin

srnav

kayqilannm

altmda

yatan

etmenlerden biri aldugu belirtilmistlr (Sahin ve digerleri, 2013).

Ogrencilerin Sosyal Paylasun Aglarm1 Kullamm Sikhklan ile Smav Kayg1
Duzeylerinin Kar~1la~tmlmas1
Ogrencilerin sasyal paylasrrn aglanni kullanrrn sikhklan ile smav kayq:
duzeylen arasmda anlarnh bir farkrn olup olmadrqm: belirlemek arnacryla Tek
Yonlu Varyans

Analizi

paylasrrn aglanni

uyqulanrrustrr.

kullarurn sikhklan

istatistik sonuclan sunulmustur,

Tabla 4.23.'de,

ogrencilerin

ile smav kayg1 duzeylerinln

sosyal
betimsel
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Tablo 4.23. Ogrencilerin Sosyal Paylasrrn Aglarm1 Kullamm Siklrklanna
Gore Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan

Smav Kayg1 Duzeyi

Sosyal Paylasrrn
Aglanni Kullarurn S1kllg1
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hi9
To12_lam

N

-

s

150
171
161
121
175
93
871

3.59
3.60
3.51
3.45
3.43
3.46
3.51

.83242
.77522
.76660
.76524
.76502
.72355
.77600

X

Tabla 4.23. incelendiqlnde; - bgrencilerin sasyal paylasrrn aglanni
kullarurn sikhklanna gore smav kayqt duzeyleri aritmetik artalama ve standart
sapma puanlan; 1 saatten az kullananlar icin ( X =3.59, S=.832) olup, 1 saat
kullananlar icln ( X =3.60, S=.775), 2 saat kullananlar icin ( X =3.51, S=.766)
olup, 3 saat kullananlar icin ( X =3.45,S=.765), 4 saat ve uzeri kullananlar icln
( X =3.43, S=.765) ve hie kullanmayanlar icin ( X =3.46, S=.723) olarak

saptanm 1 st Ir.
Ogrencilerin sasyal paylasim aglanni kullarurn srkhklan ile srnav kayg1
duzeyleri arasrnda anlamll bir fark olup olmadrqrru belirlemek arnacryla
yapilan Varyans Analizi sonuclan ise tabla 4.24.'de verilrnistir.

Tablo 4.24. Ogrencilerin Sosyal Paylasrrn Aglarm1 Kullamm Srklrklan ile
Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclan

Sinav Kayg1
Duzeyleri

Varyansm
Kaynag1

Kareler
Toplarm

Sd

G ruplararas 1

4.182
519.708

5

Gruplarici
Toplam

523.890

865
870

Kareler
Ortalamasi

F

p

.836
.601

1.392

.22
5

Aciklarn

p>0.05
Fark
anlarnsiz

Tabla 4.24.'de goruldugu gibi, ogrencilerin sasyal paylasrrn aglanni
kullarurn srkliklan ile smav kayg1 duzeyleri (F(s;s6si=1.392, p>0.05) arasrnda
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anlarnh bir farkhlik saptanrnarrustrr, Bunun nedeninin, ogrencilerin sosyal
paylasrrn sitelerinde derslerle ilgili paylasrrnlarda bulunduklan ve baskalanyla
bilgi ahs verisinde bulunduklan olduqu dusunulrnektedir.

Ogrencilerin ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1larmalllskln Bulgular
Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik srnav kayqrlarina iliskin elde
edilen bulgular ve yarumlar asaqrda sirasryla acrklanrmstrr, Ogrencilerin
ingilizce dersine yonelik smav kayqrlanru belirlemek arnaciyla qelistirilen
ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1 Olgegi (iDY8KO) betimsel istatistikler
Tabla 4.25'te verilrnistir.

Tablo 4.25. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik smav kayqrlannm
betimsel istatistik sonuclan
Min
Puan

Mak
Puan

Ortalama

s

14

1

5

3.45

.94688

871

7

1

5

3.36

1.01257

Konusabilrne becerisi

871

7

1

5

3.24

1.14892

Dinleme becerisi

871

6

1

5

3.16

1.05277

Toplam

871

34

1

5

3.34

.90503

lngilizce dersine y6nelik smav
ka~g1lan
Yazabilme becerisi

871

Sozcuk bilgisi

l

N

Madde
Sa~ISI

Tabla 4.25'te gorulen analiz sonuclarma gore, iDY8KO'nin gene! __
olarak puan ortalamasi "Bazen" ( X =3.34, 8=.905) srrurlan icerisindedir. Eide
edilen bu bulgudan, ogrencilerin ingilizce dersine yonelik smav kayqrlanrun
orta duzeyde olduqu qorulmektedir. Yine tabla 4.25'te goruldugu gibi
ogrencilerin ingilizce dersinde yazabilme becerilerine yonelik smav kayq:
puan ortalarnalan "81k 81k" ( X =3.45, 8=.946) srrurlan icerislnde olup,
sozcuk bilgisine yonelik smav kayg1 puan ortalarnalan "Bazen" ( X =3.36,
8=1.012) srrurlan icerlsindedir. Aynca ogrencilerin konusabilrne becerisini
olcrneye yonelik smav kayq: puan ortalarnalan "Bazen"( X =3.24, 8=1.148)

- ---·-·--

·-···- ----···-·---·--

-·
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olup,

dinleme

becerisine

yonellk

smav

kayq:

puan

ortalamalan

"Bazen"( X =3. 16, 8=1.052) olarak saptanrmstrr.
Arastrrrnadan
becerisini

elde edilen bulgular,

olcrneye yonelik

sinavlarda

dinlerne ve konusrna becerilerine
daha

dusuk

olduqu

ogrencilerin

ingilizce yazabilme

kayg1 duzeylerinln,

yonelik qerceklestirilen

qorulrnektedir.

Ogrencilerin

yonelik

kayqt

duzeyleri

dusuk

olarak

sozcuk

bilgisi,

smavlara yonelik

ingilizce yazabilme
saptanrmstrr.

bilgisi,

smavlara oranla

ingilizce

dinleme ve konusrna becerilerine yonellk qerceklestirilen
kayq: duzeyteri orta duzeyde belirlenirken,

sozcuk

becerisine

Literatur

qozden

ge9irildiginde, Zhang (2011,b) ve ·Al Sawalha ve Chow (2012) cahsmalannda
yabanci dilde yazma kayqrsrrun yayg1n bir kayg1 olduqunu
Literaturde,

ingilizce

dersine yonelik

du§Ordugu belirtildiqinden
gore ogrencilerin

ingilizce

smav kayqrsrmn

belirtmislerdir.

ogrenci

basansiru

dolayi (Onem, 2011 ), bu arastrrmarun bulgulanna
smavlanna

yonelik

smav kayqrlanrun

yuksek

crkmamasi ise sevindirici bir durum olarak dusunulrnektedir.

Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1
Duzeylerinin Karsrlastmlmast
Ogrencilerin

cinsiyetleri

ile ingilizce

dersine

duzeyleri arasrnda anlarnh bir farkm olup olmadiquu

yonelik

smav

belirlemek

kayq:

arnacryla

baqimstz t-testi analizi kullarulrrustrr. Tabla 4.26.'da, ogrencilerin cinsiyetleri
ile ingilizce dersine yonelik smav kayq: duzeyleri karsrlastmlma
sunulrnustur.

sonuclan
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Table 4.26. Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore ingilizce Dersine Yonelik
Smav Kayg1 Di.izeylerinin Karstlastmlma Sonuclan
Boyut

Cinsiyet
Krz

Yazabilme becerisi

Sozcuk bilgisi

Konusabilrne
becerisi

Dinleme becerisi

Gene! Puan

-

X

s

3.42

.97488

N
462

Erkek

409

3.49

.91371

Krz

462

3.31

1.03972

Erkek

409

3.43

.97829

Krz

462

3.07

1.19275

Erkek

409

3.42

1.06925

Krz

462

3.06

1.05576

Erkek

409

3.29

1.03743

Krz

462

3.26

.92425

Erkek

409

3.43

.87538

Sd

T

p

869

-1.197

.232

869

-1.766

.078

869

-4.497

.000

P<0.05
Fark
an lam Ir

869

-3.209

.001

P<0.05
Fark
an lam Ir

869

-2.750

.006

P<0.05
Fark
anlamlr

Aciklarna
P>0.05
Fark
anlamsrz
P>0.05
Fark
anlamsrz

Tabla 4.26.'dan anlasrlacaq: gibi, krz ogrencilerin ingilizce yazabilme
becerisine yonelik smav kayq: duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma
puanlan

( X =3.42,

(X =3.49, 8=.913)

8=.974)
arasmda

ile erkek

ogrencilerin

smav

kayqi

anlarnh bir tarkhhk bulunrnarrustrr

puanlan
(t=-1.197,

p>0.05 ). Aynca krz ogrencilerin ingilizce sozcuk bilgisine yonelik srnav kayq:
duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ( X =3.31, 8=1.039) ile
erkek ogrencilerin

smav kayq: puanlan

( X =3.43,

8=.978)

arasinda

da

anlarnh bir farkhlik bulunrnarmstrr (t=-1.766, p>0.05 ). Ancak krz ogrencilerin
ingilizce

konusabilrne

ortalama
ogrencilerin

ve

becerisine

standart
smav

sapma

kayq:

yonelik
puanlan

puanlan

sinav

kayq:

( X =3.07,

( X =3.42,

duzeyi

8=1.192)

8=1.069)

aritmetik
ile

erkek

arasmda,

erkek

ogrencilerin lehine anlamll bir farklihk bulunmustur (t=-4.497, P<0.05). Vine
krz ogrencilerin

ingilizce

dinleme

becerisine

yonelik

smav kayq: duzeyi

aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ( X =3.06, 8=1.055) ile erkek
ogrencilerin

srnav kayg1 puanlan

( X =3.29, 8=1.037)

arasrnda da, erkek

ogrencilerin lehine anlamll bir farklihk saptanrrustrr (t=-3.209, P<0.05).
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Son olarak, krz ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik srnav
kayq: duzeyi
S=.924)

aritmetik

ile erkek

ortalama

ogrencilerin

ve standart
smav

kayq:

sapma
puanlan

puanlan

( X =3.26,

( X =3.43,

S=.875)

arasmda da, yine erkek ogrencilerin lehine anlarnh bir farklihk bulunrnustur
(t=-2.750,

P<0.05).

cinsiyetlerinin

Arastrrrnadan

ingilizce

qostermektedir.

elde

edilen

bulgular,

dersine yonelik smav kayqrlannda

etkili olduqunu

ilgili literatur qozden ge9irildiginde de arastirma bulgulanyla

benzer sekilde, yabanci dil ogreniminde

krz ogrencilerin

gore

sahip

daha

ogrencilerin

yuksek

sinav

kayqisma

olduqu

erkek ogrencilere
sonucuna

ulasan

calismalara rastlanrrustrr ( Aydin ve digerleri, 2006; Rezazadeh ve Tavakoli,
2009; Onern, 2011; Shanini

ve Trifoni,

2011 ). Bunun sebebinin,

erkek

cocuklarm toplumda krzlara gore genellikle daha rahat yetisrnelerinden delay:
olduqu dusunulrnektedir,

Ogrencilerin

Yaslan

ile

ingilizce

Dersine

Yonelik

Smav

Kayg1

Duzeylerinin Karsrlastmlmesr
Ogrencilerin yaslan ile ingilizce dersine yonelik smav kayq: duzeyleri
arasmda anlamli bir farkm olup olrnadrqrm belirlemek arnaciyla Tek Yonlu
Varyans Analizi uyqulanrmstrr. Tablo 4.27.'de, ogrencilerin yaslan ile ingilizce
srnav kayq: duzeylerinin betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur.
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Tablo 4.27. Farkh Ya!} Gruplarma Sahip Olan Ogrencilerin ingilizce
Dersine Yonelik Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan
Boyut
Yazabilme becerisi

Sozcuk bilgisi

Konusabilrne
becerisi

Dinleme becerisi

Genel Puan

Yas

N

12-14 yas
15-18 yas
19 ve uzeri
Toglam
12-14 yas
15-18 yas
19 ve uzeri
Toglam
12-14 yas
15-18 yas
19 ve uzeri
Toglam
12-14 yas
15-18 yas
19 ve uzeri
Toglam
12-14 yas
15-18 yas
19 ve uzeri
Toglam

297
511
63
871
297
511
63
871
297
511
63
871
297
511
63
871
297
511
63
871

s

X
3.41
3.51
3.11
3.45
3.38
3.40
3.00
3.36
3.24
3.26
3.07
3.24
3.09
3.25
2.88
3.16
3.31
3.39
3.04
3.34

.88993
.95960
1.02993
.94688
.94077
1.03824
1.07150
1.01257
1.19345
1.12883
1.09937
1.14892
1.03666
1.04885
1.09848
1.05277
.87672
.90725
.96648
.90503

Tablo 4.27.'de goruldugu gibi, ogrencilerin yazi yazabilme becerisine
yonellk smav kayqi duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; 1214 yas arasi lcln ( X =3.41, 8=.889) olup, 15-18 yas arasi igin ( X =3.51,
8=.959)

ve

saptanrmstrr.
ogrenciler

19 ve Ozeri yas arallg1 icin ( X =3.11,
Eide

edilen

bulgulardan,

ile 15-18 yas araliqma

12-14

yas

8=1.029)
arasma

sahip olan ogrencilerin

olarak

sahip

olan

ingilizce

yazi

yazabilme becerisine yonelik qerceklestirilen sinavlarda kayq: duzeylerinin 19
ve Ozeri yasa sahip olanlara gore daha dusuk olduqu qorulrnektedir.
Ogrencilerin
aritmetik

ingilizce

sozcuk

bilgisine

yonelik

ortalama ve standart sapma puanlan

smav kayqi

duzeyi

ise; 12-14 yas arasi icin

( X =3.38, 8=.940) olup, 15-18 yas arasi icln ( X =3.40, 8=1.038) ve 19 ve
uzeri yas arallg1 icin ( X =3.00, 8=1.071)
18 yas araliqma sahip olan ogrencilerin,

olarak belirlenmistir. Bu durum, 15ingilizce sozcuk bilgisine yonelik

srnav kayq: duzeylerinin diger yas gruplanna oranla daha dusuk olduqunu
ortaya koymaktadrr,
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6grencilerin ingilizce konusabilrne becerisine yonelik smav kayg1
duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; 12-14 yas arasi
icin ( X =3.24, 8=1.193) olup, 15-18 yas arasi icin ( X =3.26, 8=1.128) ve 19
ve uzeri yas arallg1 icin ( X =3.07, 8=1.099)

olarak saptanrmstir. Vine

ogrencilerin ingilizce dinleme becerisine yonelik aritmetik ortalama ve
standart sapma puanlan; 12-14 yas arasi i9in (X =3.09, 8=1.036) olup, 1518 yas arasi i9in ( X =3.25, 8=1.048) ve 19 ve uzeri yas arallg1 i9in ( X =2.88,
8=1.098) olarak belirlenmi~tir.
6grencilerin genel olarak_ingilizce dersine yonstlk sinav kayg1 duzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; 12-14 ya~ arasi icin
( X =3.31, 8=.876) olup, 15-18 yas arasi icin ( X =3.39, 8=.907) ve 19 ve
uzeri ya~ aral1g1 icin ( X =3.04, 8=.966) olarak saptanrrustrr. Arasturnadan
elde edilen bu bulgu, ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik smav
kayg1 duzeylerlnin orta duzeyde olduqunu gostermektedir.
6grencilerin ya~lanna gore ingilizce dersine yonelik

smav kayg1

duzeyleri arasrnda anlamli bir fark olup olmad1g1rn belirlemek arnaciyla
yaprlan Varyans Analizi sonuclari ise tablo 4.28.'de verilmi~tir.
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Tabla 4.28. Farkh Ya~ Arahgma Sahip Olan Ogrencilerin ingilizce
Dersine Yonelik Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclan
Boyut

Varyansm
Kaynaq:
Gruplararasi
Gruplarici

Yazabilme
becerisi

Toplam
S6zcuk
bilgisi

Gruplararasi
Gruplarici

Konusabil

Toplam
Gruplararasi

me becerisi

Gruplarici

Toplam
Dinleme
becerisi

Gruplararasi
Gruplarlci

Gene! puan

Toplam
Gruplararasi
Gruplarici

Toplam

Kareler

Sd

Toplarn:

2
868
870

10.215
769.819
780.034

2
868
870
2
868
870
_2~
868
870
2
868
870

9.117
882.901
892.017
2.024
1146.40
1148.42
10.283
953.960
964.243
7.392
705.206
712.599

F

p

Aciklarna

1.306

.003

1-3, 2-3
Fark anlarnh

4.558
1.017

1.022

.012

1-3, 2-3
Fark anlarnh

1.012
1.321

.604

.465

P>0.05 Fark
anlamsiz

5.141
1.099

1.477

.010

1-2, 2-3
Fark anlarnh

3.696
.812

1.544

.011

1-3, 2-3
Fark anlarnh

Kareler
Ortalamasi
5.107
.887

Table 4.28.'den anlasilacaqi gibi, bgrencilerin yaslan ile ingilizce yazi
yazabilme becerisine yonelik smav kayq: duzeyleri
arasmda

anlarnh

bgrencilerin

bir

yaslanrun

kayq: duzeylerine

farkhhk

saptanrrustrr.

Eide

ingilizce yazi yazabilme

etki ettigi

gbrulmektedir.

(F(2;s6sJ=1.306, p<0.05)
edilen

becerilerine

Aynca

sozcuk bilgisine yonelik smav kayqt duzeyleri

bu

bulgudan,

ybnelik srnav

6grencilerin

ingilizce

(F(2;86aJ=1.022, p<0.05) ile

dinlerne becerisi (F(2;s6s)=1.477, p<0.05) ve genel olarak ingilizce dersine
yonelik sinav kayg1 duzeyleri (F(2;s6s)=1.544, p<0.05) arasmda anlamll bir
farkhhk saptanrmstrr,
Gruplar

arasi

farkm

hangi

gruplar

arasmda

arnaciyla LSD testi kullarulrrustrr. Gerceklestirilen

olduqunu

belirlemek

LSD test sonuclanna gore,

12-14 yas araliqma sahip olan 6grenciler ile 15-18 yas aral1g1 ve 19 yas ve
uzerine sahip olan 6grencilerin yazi yazabilme, sozcuk bilgisi ve genel olarak
ingilizce dersine yonelik smav kayg1 duzeyleri arasmda, 15-18 yas arahqma
sahip

olan

bgrencilerin

lehine

anlarnh

bir tarkhhk

saptanrrustrr,

Vine

arastrrrnadan elde edilen bulgular, 12-14 yas araliqma sahip olan bgrenciler
ile 15-18 ve 19 yas ve uzeri yas arahqrna sahip olan bgrencilerin dinleme
becerilerine yonelik sinav kayq: duzeyleri arasmda, 15-18 yas arasma sahip
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olanlann lehine anlarnli bir farklihk bulunrnustur, Bunun sebebinin, 15-18 yas
arahqrndaki ogrencilerin geleceklerini dusunerek, derslere ve smavlara daha
bilincll bir sekilde yaklastrklan ve yonlendirildikleri ve farkrndahklanrun daha
yuksek olduqu ve bu yuzden de smav kayqrlanrun du§tugu dusunulmektedir.
Ancak, literatur tararnasmda, ingilizce ogreniminde srnav kayqrsrru ele alan
cahsrnalarda genellikle yasca buyuk ogrencilerin, ku9uk ogrencilere gore
daha yuksek srnav kayqis: tasidrklan sonucuna rastlanrnaktadir (Aydin,
201 Ob; Yesilel, 2012; Aydin, 2013). Bu sonuclardan dolayr, yas faktorune
yonelik bu konuda daha fazla arastrrrnarun qerceklestirilerek sonuclanrun
daha detayll karsilastmlrnasi qerektiqi dusunulrnektedir.

Ogrencilerin Srruf Duzeyleri ile ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1
Durumlarmm Karsrlastmlrnast
Ogrencilerin strut duzeyleri ile ingilizce dersine yonelik smav kayq:
durumlan arasmda anlamll bir farkm olup olrnadrqrru belirlemek arnaciyla Tek
Yonlu Varyans Analizi uyqulanrrustrr. Tablo 4.29.'da, ogrencilerin strut
duzeyleri ile ingilizce smav kayqt durumlanrnn betimsel istatistik sonuclan
sunulmustur,
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Tablo 4.29. Ogrencilerin Sm1f Duzeyleri ile ingilizce Dersine Yonelik
Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan
N

S1n1f DOzeyi

Boyut
Yazabilme becerisi

Sozcuk bilgisi

Konusabilrne
becerisi

Dinleme becerisi

GenelPuan

Tablo

383
299
189
871
383
299
189
871
383
299
189
871
383
299
189
871
383
299
189
871

Ortaokul son strut
Lise son strut
Meslek lisesi son strut
To12lam
Ortaokul son simt
Lise son strut
Meslek lisesi son strut
To12lam
Ortaokul son strut
Lise son strut
Meslek lisesi son strut
To12lam
Ortaokul son srrut
Lise son strut
Meslek lisesi son srruf
To12lam
Ortaokul son strut
Lise son srruf
Meslek lisesi son strut
To12_lam

4.29.'da

X

s

3.41
3.56
3.38
3.45
3.39
3.36
3.31
3.36
3.25
3.19
3.28
3.24
3.13
3.20
3.18
3.16
3.29
3.38
3.31
3.34

.88853
1.02643
.92136
.94688
.94950
1.11369
.97102
1.01257
1.20225
1.17335
.99215
1.14892
1.01443
1.11465
1.03149
1.05277
.87261
.97461
.85662
.90503

-

goruldOgO Ozere, ogrencilerin

yazi

yazabilme

becerisine yonelik sinav kayg1 dOzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma
puanlanna gore; en yOksek srnav kayqrs: meslek lisesi son strut ogrencileri
icln ( X =3.38, 8=.921) iken, en dusuk smav kayqis: lise son strut ogrencileri
icin ( X =3.56, 8=1.026) saptanrrustrr.
Ogrencilerin ingilizce sozcuk bilgisine yonelik srnav kayqi dOzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlanna gore ise; en yOksek puan
meslek lisesi ogrencilerinde ( X =3.31, 8=.971 ), en dO~uk puan ise ortaokul
son strut ogrencilerinde qorulrnustur ( X =3.39, 8=.949). Vine ogrencilerin
ingilizce konusabilrne becerisine yonelik smav kayg1 dOzeyi aritmetik
ortalama ve standart sapma puanlannda; en yOksek puan, lise son srrut
ogrencilerinde ( X =3.19, 8=1.173), en dusuk puan ise meslek lisesi son strut
ogrencilerinde ( X =3.28, 8=.992)
dinleme

becerisine

yonelik

saptanmrstrr, Vine ogrencilerin ingilizce

aritmetik

ortalama

ve

standart

sapma

puanlannda; en yuksek puan ortaokul son srrut ogrencileri icin ( X =3.13,
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8=1.014) olup, en di.i§i.ik puan lise son strut ogrencilerinde ( X =3.20,
8=1.114) beltrtenmistir.
Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine vonelik smav kayq: di.izeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlannda ise; en yi.iksek puan
ortaokul son strut ogrencilerinde ( X =3.29, 8=.872), en dusuk puan ise lise
son strut ogrencilerinde saptanrrustm X =3.38, 8=.974) Arastirmadan elde
edilen bulgular, ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik smav kayq:
di.izeylerinin orta di.izeyde olduqunu qostermektedir.
Ogrencilerin strut duzeylerine gore ingilizce dersine yonelik srnav
kayg1 di.izeyleri arasmda anlamll bir fark olup olmadiqrru belirlemek arnacryla
yapilan Varyans Analizi sonuclan ise tabla 4.30.'da verilrnistir.

Table 4.30. Ogrencilerin Sm1f Duzeylerine Gore ingilizce Dersi Smav
Kayg1 Puanlarmm ANOV A Sonuclan
Boyut
Yazabilme
becerisi

varyansm
Kaynag1
Gruplararas1
Gruplaric;:i
Toplam
Gruplararas1
Gruplaric;:i
Toplam

Sozcuk
bilgisi
Konusabi'
me becerisi
Dinleme
becerisi
Genel puan

Kareler
Toplarru

4.896
775.138
780.034

.754
891.263
892.017
Gruplararas1
.946
1147.478
Gruplaric;:i
1148.424
Toplam
.869
Gruplararas1
963.376
Gruplaric;:i
964.243
Toplam
Gruplararast .712
711.887
Gruplarici
712.599
Toplam

Sd

Kareler
Ortalarnast

F

p

Aciklama

2
868
870

2.448
.893

2.741

.065

P>0.05 Fark

2
868
870
2
868
870
2
868
870
2
868
870

.377
1.027

.367

.473
1.322

.358

.434
1.110

.391

.356
.820

.434

anlarnsiz

.693

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.699

P>0.05 Fark
anlamsiz

.677

P>0.05 Fark
anlarnsrz

.648

P>0.05 Fark
anlarnsiz

Tabla 4.30.'daki analiz sonuclarma gore, ogrencilerin strut di.izeyleri ile
ingilizce

yazt

yazabilme

becerisine

yonelik

smav

kayq:

di.izeyleri

(F(2;a6a)=2.741, P>0.05) arasinda anlarnh bir tarkhhk saptanrnarmstrr. Eide

97

edilen bu bulgudan, ogrencilerin strut di..izeylerinin ingilizce yazt yazabilme
becerilerine yonelik smav kayq: di..izeylerine etki etrnediqi gori..ilmektedir.
Aynca

ogrencilerin

ingilizce

sozcuk

bilgisine

yonelik

smav

kayg1

di..izeyleri (F(2;a6a)=.367, P>0.05), konusabilrne becerisi (F(2;a6a)=.358, P>0.05),
ile dinleme becerisi (F(2;86aJ=.391, P>0.05) ve genel olarak ingilizce dersine
yonelik smav kayq: di..izeyleri (F(2;a6aJ=.434, P>0.05) arasmda anlamll
farkhhk

saptanmarrustrr,

Eide

edilen

bulgulardan,

ogrencilerin

bir
strut

di..izeylerinin ingilizce dersine yonelik sinav kayg1 di..izeylerinde etkili olrnadrq:
gori..ilmi..i§ti..ir. Ancak literati..ir gozden ge9irildiginde,

tarkh srruf di..izeyindeki

ogrencilerin farkh seviyede smav kayqisma sahip olduklan ve yi..iksek srruftaki
ogrencilerin dusuk srrutlardaki ogrencilere gore daha yi..iksek smav kayqrsma
sahip olduklan qorulrnektedir (Afzal ve digerleri, 2012; Ye§ilel, 2012).

Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumlan ile ingilizce Dersine Yonellk
Smav Kayg1 Durumlarmm Karsrlastmlmasr
Ogrencilerin

annelerinin egitim durumlan ile ingilizce dersine yonelik

smav kayqi durumlan arasmda anlamh bir farkm olup olrnadrqrm belirlemek
arnaciyla

Tek

Yonlu

Varyans

Analizi

uyqulanrrustrr.

Tabla

4.31.'de,

ogrencilerin annelerinin egitim durumlan ile ingilizce smav kayq: durumlannm
betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur,
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Tablo

4.31.

Ogrencilerin

Annelerinin

Egitim

Durumlan

ile ingilizce

Dersine Yonelik Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan
Boyut

Annelerin Egitim
Durumu
llkokul mezunu
Yazabilme becerisi Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
ToQ_lam
ilkokul mezunu
Sozcuk bilgisi
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
ToQ_lam
ilkokul mezunu
Konusabilrne
Ortaokul mezunu
becerisi
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
ToQ_lam
ilkokul mezunu
Dinleme becerisi
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
ToQ_lam
llkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Genel Puan
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
Toelam

Tabla 4.31.'den

N
225
154
375
117
871
225
154
375
117
871
225
154
375
117
871
225
154
375
117
871
225
154
375
117
871

X
3.31
3.40
3.49
3.68
3.45
3.26
3.34
3.36
3.62
3.36
3.16
3.17
3.28
3.34
3.24
2.98
3.10
3.24
3.38
3.16
3.21
3.29
3.38
3.54
3.34

s
.96371
.87271
.96596
.90362
.94688
.98810
.94002
1.02490
1.07818
1.01257
1.29022
1.07166
1.09601
1.12320
1.14892
1.07816
.98446
1.01433
1.15587
1.05277
.91721
.83694
.90770
.92388
.90503

anla~1ld191 gibi, 6grencilerin annelerinin egitim

durumlan ile ingilizce yaz: yazabilme becerisine yonelik sinav kayq: duzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlannda; en yuksek puan ilkokul
mezunu olan annelerin cocuklan icln ( x =3.31, S=.963) qorulurken, en dusuk
puan lisans ve uzeri mezunu olan annelerin cocuklan icin ( x =3.68, S=.903)
gorulmu~tur.
Arastrrrnadan elde edilen bulgular; ortaokul, lise ve lisans ve uzeri
egitim durumuna sahip olan annelerin cocuklanrun, ilkokul mezunu olan
annelerin cocuklanna oranla ingilizce yazi yazabilme becerisine yonelik smav
kayq: duzeylerinin daha dusuk olduqunu qostermektedir. Aynca elde edilen

bulgulardan annelerin egitim durumu dustukce cocuklann smav kayg1
duzeylerinln de arttrqrrn qostermektedlr.
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Ogrencilerin

ingilizce

sozcuk

bilgisine

yonelik

sinav

kayqt duzeyi

aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; en yuksek ilkokul mezunu
olan annelerin cocuklan icln ( X =3.26, 8=.988) olup, en dusuk lisans ve uzeri
mezunu olan annelerin cocuklan icin ( X =3.62, 8=1.078)

saptanrmstrr. Vine

arastrrrnadan

duzeyi

elde

edilen

bulgular,

annelerin

cocuklann sinav kayq: duzeylerinln
egitim duzeyine

egitim

artt191 qorulrnektedir.

sahip olan annelerin

cocuklanrun

dustukce,

Ozellikle

ingilizce

ilkokul

smav kayq:

duzevleri de diger ogrencilere oranla artrnaktadrr.
Aynca

ogrencilerin

ingilizce

konusabilrne

becerisine

yonelik smav

kayq: duzeyi aritmetik ortalarna ve standart sapma puanlannda

da; en

yuksek puan ilkokul mezunu olan annelerin cocuklan icln ( X =3.16, 8=1.290)
olup, en dusuk puan lisans ve uzeri mezunu olan annelerin cocuklarmda
( X =3.34,

8=1.123)

ogrencilerin

gorulm0$t0r.

ingilizce

Arastrrrnadan

konusabilrne

elde

becerisine

edilen

yonelik

bulgular,

srnav

kayq:

durumlanrun orta duzeyde olduqu qorulrnektedir.
Vine

ogrencilerin

ingilizce

dinleme

becerisine

yonelik

aritmetik

ortalama ve standart sapma puanlannda ise; en yuksek puan ilkokul mezunu
olan annelerin cocuklan icln ( X =2.98, 8=1 .078) olup, en dusuk puan lisans
ve

uzeri

mezunu

olan

annelerin

cocuklarmda

( X =3.38,

8=1.155)

gorulm0$t0r. Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik smav kayq:
duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlannda da; en yuksek puan
ilkokul mezunu olan annelerin

cocuklan

lcin ( X =:=3.21, 8=.917) olup, en

dusuk puan lisans ve uzeri mezunu olan annelerin cocuklarinda
8=.923)
ilkokul

gorulm0$t0r.
olan

annelerin

Arastirrnadan

( X =3.54,

elde edilen bu bulgu, egitim duzeyi

cocuklarinm

ingilizce

sinav

kayqrlanrun

diger

ogrencilere oranla daha yuksek olduqunu qosterrnektedir.
Ogrencilerin
yonelik

annelerinin

smav kayg1 duzeyleri

belirlemek
veritrnistir.

arnaciyla yapilan

egitim

duzeylertne

arasmda

gore

ingilizce

dersine

anlarnh bir fark olup olmadiqrru

Varyans Analizi sonuclan

ise tabla 4.32.'de
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Tablo 4.32. Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumlarma Gore ingilizce
Dersi Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA sonuclan
Boyut
Yazabilme
becerisi

Varyansin
Kaynag1
Gruplararasi
Gruplarici
Toplam
Grupiararasi

Sozcuk

Gruplarici
Toplam
Gruplararasi
Konusabil
me becerisi Gruplarici
Toplam
Gruplararast
Dinleme
Gruplarici
becerisi
Toplam
Gene! puan Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

bilgisi

Sd

Kareler
Ortalamasi

F

p

3
862
870

3.925
.886

4.430

.004

10.422
881.596
892.017

3
862
870

3.474
1.017

3.416

4.221
1144.203
1148.424
15.803
948.439
964.243
9.822
702.777
712.599

3
862
870
3
862
870
3
862
870

1.407
1.320

1.066

5.268
1.094

4.815

3.274
.811

4.039

Kareler
Toplarru
11.776
768.258
780.034

Aciklama
1-3, 1-4, 2-4

Fark anlarnh

1-4, 2-4, 3-4

.017

Fark anlarnh
P>0.05 Fark

.363

anlamsiz
1-3, 1-4, 2-4

.002

Fark anlarnh
1-3, 1-4, 2-4

.007

Fark anlarnh

Tablo 4.32.'de g6ruldug0 gibi, ilkokul mezunu olan annelerin cocuklan
ile lise ve lisans ve uzeri mezunu olan annelerin cocuklan arasmda, ilkokul
mezunu

olan

annelerin

cocuklanrun

alehine

anlarnh

bir

farklihk

(F(3;s62)=4.430, p<0.05) saptanrrustrr, Yine ortaokul mezunu olan annelerin
cocuklan ile lisans ve uzeri egitime sahip olan annelerin cocuklannm smav
kayq: duzeyleri arasmda da, ortaokul mezunu olan annelerin cocuklanrun
alehine anlarnh bir tarklrhk bulunrnustur.
Aynca

ilkokul mezunu olan annelerin

mezunu olan annelerin cocuklan

arasinda,

cocuklan

ile lisans ve uzeri

ilkokul mezunu olan annelerin

cocuklanrun alehine anlarnh bir tarklrhk saptanrmstrr (F(3;s62)=3.416, p<0.05).
Aynca ilkokul mezunu ve ortaokul mezunu olan annelerin cocuklan ile lise,
lisans ve Ozeri egitime sahip olan annelerin cocuklan
becerisi

arasmda,

dinleme

(F(3;s62)=4.815, p<0.05) ve genel olarak ingilizce dersine y6nelik

smav kayq: duzeyleri (F(3;B62)=4.039, p<0.05) arasmda, ilkokul ve ortaokul
mezunu

olan

saptanrnarrnstrr,

annelerin
Eide edilen

cocuklannm
bulgulardan,

alehine

anlamll

6grencilerin

bir

annelerinin

farkhhk
egitim

duzeyi dustukce cocuklannda smav kayq: duzeylerinin artt1g1 g6rulmektedir.
Bunun sebebi olarak, annenin egitim seviyesinin du~Ok olduqu i9in cocuquna
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ingilizce derslerinde
benzer

sekilde,

kayqrsmm
(Kayapinar,
cocuqun

pek yardrmci olarnadrqt dusunulrnektedir.

annenin

arttiqtru

egitim

belirten

seviyesinin

baska

cahsrnalar

dustukce

cocuqun

da bulunrnasma

2006; Duman, 2008), annenin egitim seviyesinin
sinav

kayqrsrrun

da

Literaturde,

yukseldiqini

belirten

sinav
raqrnen

yukseldikce

cahsrnalar

da

bulunrnaktadrr (Ozan ve Yuksel, 2003).

Ogrencilerin Babalarmm Egitim Durumlan ile ingilizce Dersine Yonelik
Smav Kayg1 Durumlarmm Karsuastmlmasr
Ogrencilerin babalanrun egitim durumlan ile ingilizce dersine yonelik
smav kayq: durumlan arasmda anlamh bir farkrn olup olmadrqrru belirlemek
amaciyla
ogrencilerin

Tek

Yonhl

babalanrun

Varyans
egitim

Analizi

uyqulanrmstrr.

durumlan

ile

durumlanrun betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur,

Tablo

ingilizce

4.33.'de,

smav

kayq:
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Tablo 4.33. Ogrencilerin Babalarmm Egitim DurumIan ile ingilizce
Dersine Yonelik Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan
Boyut

Babalann Egitim
Durumu
llkokul mezunu
Yazabilme becerisi Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
To~lam
, ilkokul mezunu
Sozcuk bilgisi
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
To~lam
ilkokul mezunu
Konusabilrne
Ortaokul mezunu
becerisi
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
To~lam
ilkokul mezunu
Dinleme becerisi
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
To~lam
ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Genel Puan
Lise mezunu
Lisans ve uzeri
Toelam

Tablo 4.33.'den anlasrtacaqi

-

N
210
182
326
153
871
210
182
326
153
871
210
182
326
153
871
210
182
326
153
871
210
182
326
153
871

X

s

3.31
3.32
3.53
3.65
3.45
3.26
3.34
3.39
3.47
3.36
3.09
3.23
3.34
3.21
3.24
3.04
3.09
3.26
3.23
3.16
3.21
3.26
3.42
3.45
3.34

.95795
.87407
.92182
1.02115
.94688
1.00262
.93444
.99328
1.14432
1.01257
1.00122
1.29061
1.09311
1.18938
1.14892
1.08172
.93275
1.00952
1.21191
1.05277
.89119
.84430
.88515
1.00874
.90503

gibi, ogrencilerin babalannrn egitim

durumlan ile ingilizce yazi yazabilme becerisine yonellk sinav kaygr duzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlanna gore; en yuksek puan
ilkokul mezunu olan babalann cocuklan icin ( X =3.31, 8=.957) olup, en
dusuk puan lisans ve uzeri mezunu olan babalann cocuklarmda

( X =3.65,

8=1.021) qorulrnustur.
Ogrencilerin ingilizce sozcuk bilgisine yonelik srnav kaygr duzeyi
aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; en yuksek ilkokul mezunu
olan babalann cocuklan icln ( x =3.26, 8=1.002) gorulurken, en dusuk lisans
ve uzeri mezunu olan babalann cocuklan
saptanrmstrr.

icin

( X =3.47, 8=1.144)
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Aynca

ogrencilerin

kayg1 duzeyi aritmetik

ingilizce

ortalama

konusabilme

ve standart

becerisine

sapma

yonelik

puanlannda

smav
ise; en

yuksek puan ilkokul mezunu olan babalann cocuklan icin ( x =3.09, 8=1.001)
olup, en dusuk puan lise mezunu olan babalann

cocuklan icin ( X =3.34,

8=1.093) saptanrrustrr.
Yine

ogrencilerin

ingilizce

dinleme

becerisine

yonelik

aritmetik

ortalama ve standart sapma puanlannda da benzer sekilde: en yuksek puan
ilkokul mezunu olan babalann cocuklarmda qorulurken ( X =3.04, 8=1.081 ),
en dusuk puan, lise mezunu olan babalann cocuklarmda ( X =3.26, 8=1.009)
saptanrrustrr. Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik srnav kayg1
duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; en yuksek ilkokul
mezunu olan babalann

cocuklan

icin ( X =3.21, 8=.891)

lisans ve uzeri mezunu olan babalann

cocuklannda

olup, en dusuk

( X =3.45, 8=1.008)

saptanrrustrr.
Ogrencilerin
yonelik

sinav

belirlemek
verilrnistir.

babalanmn

kayqi duzeyleri

egitim
arasinda

duzeylerine

gore

ingilizce

dersine

anlarnh bir fark olup olrnadrqrm

arnacryla yapilan Varyans Analizi sonuclan

ise tablo 4.34.'de
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Tablo 4.34. Ogrencilerin Babalarmm Egitim Durumlarma Gore ingilizce
Dersi Smav Kayg1 Puanlarmm ANOV A Sonuclan
Boyut
Yazabilme
becerisi

Varyansin
Kaynag1
Gruplararasi
Gruplarici

15.290
764.744
780.034

Toplam
Sozcuk
bilgisi

Gruplararas:
Gruplarici
Toplam

Konusabil
me becerisi

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Dinleme
becerisi

G ruplararas
Gruplarici
Toplam
Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Genel puan

Sd

Kareler
Ortalamasi

F

p

Acrklarna

3
867
870

5.097
.882

5.778

.001

1-3, 1-4, 23, 2-4 Fark

3
867
870
3
867
870
3
867
870
3
867
870

1.391
1.024

1.358

2.734
1.315

2.079

2.584
1.103

2.342

2.760
.811

3.398

Kareler
Toplarm

1

4.173
881.844
892.017
8.203
1144.221
1148.424
7.753
956.490
964.243
8.280
704.318
712.599

anlarnh

Tabla 4.34.'de qorulen analiz sonuclanna

.254

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.101

P>0.05 Fark
anlarnsrz

.072

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.017

1-3, 1-4
Fark anlarnh

gore, ilkokul mezunu olan

babalann cocuklan ile lise ve lisans ve uzeri mezunu olan babalann cocuklan
arasmda,

ilkokul mezunu olan babalann

tarkhlrk (F(3;B6?)=5.778,
babalann

cocuklan

babalann

cocuklanrun

cocuklanrun

p<0.05) saptanrmstrr.

alehine anlarnh bir

Yine ortaokul

mezunu

ile lise, lisans ve uzeri egitim duzeyine
yazi

yazabilme

becerisine

yonelik

olan

sahip olan
smav

kayq:

duzeyleri arasmda da, ortaokul mezunu olan babalann cocuklanrun alehine
anlarnh bir tarklrhk bulunrnustur.
Aynca

ilkokul mezunu

olan babalann

cocuklan

ile lise. ve lisans

mezunu olan babalann cocuklan arasmda, genel olarak ingilizce srnav kayq:
duzeylerine yonelik lise ve lisans mezunu olan babalann cocuklanrun lehine
anlamll bir tarklrhk saptanrrustrr (F(3;s67)=3.398,
edilen

bulgular,

babalann

egitim

dururnlanrun,

p<0.05). Arastrrrnadan elde
ozellikle

cocuklann

yaz:

yazabilme becerisine yonelik sinav kayq: duzeyleri ile genel olarak ingilizce
dersine yonelik srnav kayg1 duzeylerinda
Ayraprak

(2006) da cahsrnasmda

etkili olduqunu qostermektedir.

benzer bir sonuca ulasrrus ve yuksek

egitim seviyesine sahip babalann cocuklarmm, daha dusuk egitim seviyesine
sahip babalann cocuklanndan

daha dusuk olduqunu saptarrustrr.

Bunun
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sebebi olarak, babarun egitim seviyesi dusuk olduqu icin cocuqunu doqru
sekilde yonlendirernediqi ve derslerinde yardrrnci olarnadrq: dusunulmektedir,

Ogrencilerin Televizyon izleme Siklrklan ile ingilizce Dersine Yonelik
Smav Kayg1 Durumlarmm Karstlastmlmast
Ogrencilerin

televizyon

izleme sikhklan

ile ingilizce dersine yonelik

smav kayq: durumlan arasmda anlamh bir farkm olup olrnadrqm: belirlemek
amacryla

Tek

Yonlu

Varyans . Analizi

uyqulanrmstrr,

Tablo

4.35.'de,

ogrencilerin televizyon izleme sikhklan ile ingilizce sinav kayg1 durumlanrun
betimsel istatistik sonuclan sunulmustur,
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Tablo 4.35. Ogrencilerin Televizyon izleme Sikhklan ile ingilizce Dersine
Yonellk Smav Kayg1 Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuc;lan
Boyut

Yazabilme becerisi

Sozcuk bilgisi

Konusabilrne
becerisi

Dinleme becerisi

Genel Puan

Televizyon lzleme
S1kllg1
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
"
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
Toe_lam

-

N

111
136
230
196
144
54
871
111
136
230
196
144
54
871
111
136
230
196
144
54
871
111
136
230
196
144
54
871
111
136
230
196
144
54
871

~-

X

s

3.36
3.47
3.49
3.59
3.36
3.21
3.45
3.28
3.29
3.42
3.59
3.25
3.18
3.36
3.09
3.34
3.26
3.37
3.07
3.16
3.24
3.04
3.14
3.21
3.22
3.12
3.21
3.16
3.23
3.35
3.38
3.47
3.23
3.19
3.34

.88400
.85924
.96659
.89929
1.02375
1.09141
.94688
.91968
.95928
1.01464
.95917
1.11559
1.14710
1.01257
1.11716
1.20088
1.15985
1.14035
1.13068
1.06112
1.14892
.97685
.95432
1.05859
1.02900
1.17496
1.17121
1.05277
.80307
.82575
.92855
87502
.98485
1.03101
.90503

Tabla 4.35.'de goruldugu gibi, ogrencilerin televizyon izleme srkliklan
ile ingilizce yazi yazabilme becerisine yonelik srnav kayq: duzeyi aritmetik
ortalama

ve standart

sapma

puanlan;

en yuksek

hie izlemeyenler

icin

( x =3.2_1,

8=1.091) olup, en dusuk 3 saat izleyenler icin ( x =3.59, S=.899),

saptanm 1~t1 r.
Ogrencilerin

ingilizce

sozcuk

bilgisine

yonelik

srnav kayg1 duzeyi

aritmetik ortalama ve standart sapma puanlanna gore ise; en yuksek smav
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kayqtsi hie izlemeyenlerde ( x =3.18, 8=1.147), en dusuk srnav kayqrsi ise

3 saat izleyenlerde ( x =3.59, 8=.959) gorulmO!?tur.
Aynca ogrencilerin ingilizce konusabilrne becerisine yonelik sinav
kayg, duzey' aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat
ve uzeri izleyenler icln ( X =3.07, 8=1.130) icin olup, en dusuk 3 saat
izleyenler icin ( X =3.37, 8=1.140) belirlenmistir.
Yine ogrencilerin ingilizce dinleme becerisine yonelik

aritmetik

ortalama ve standart sapma puanlanna gore ise; en yuksak puan 1 saatten
az icin ( X =3.04, 8=.976) olup, en dusuk puan ise 3 saat izleyenler i9indir
( X =3.22, 8=1.029). Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik smav
kayg, duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlannda ise; en
yuksek puan hi9 izlemeyenlerde ( X =3.19, 8=1.031 ), en dO§Ok puan ise 3

saat izleyenlerde ( x =3.47, 8=.875), gorulmO§tur.
Ogrencilerin televizyon izleme sikliklanna gore ingilizce dersine
yonelik smav kayg, duzeylari arasrnda anlamll bir fark olup olrnadrqrm
belirlemek amacryla yapilan Varyans Analizi sonuclan
verllrnistlr,

ise tablo 4.36.'da
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Tablo 4.36. Ogrencilerin Televizyon izleme Siklrklanna Gore ingilizce
Dersi Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclan
Boyut
Yazabilme

Varyansin
Kaynag1
G ruplararas 1

becerisi

Gruplari<;;i
Toplam

Sozcuk
bilgisi

Grup'araras:
Gruplarici
Toplam

Konusabil
me becerisi

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Dinleme
becerisi

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Genel puan

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Kareler
Toplarm

9.745
770.289
780.034
11.883
880.134
892.017
12.324
1136.100
1148.424
3.118
961.125
964.243
7.818
704.780
712.599

Sd

Kareler
Ortalarnast

F

p

Acrklarna

1.949
.891

2.18
9

.054

P>0.05 Fark

5
865
870
5
865
870
5
865
870
5
865
870
5
865
870

anlarnsrz

2.377
1.017

2.33
6

.040

1-4, 2-4, 45, 4-6 Fark

2.465
1.313

1.87
7

.096

P>0.05 Fark

.624
1 .111

.561

.730

1.564
.815

1.91
9

anlarnh
anlarnsrz

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.089

P>0.05 Fark
anlarnsiz

Tablo 4.36. incelendiqinde, Ogrencilerin televizyon izleme srkhklan ile
sadece sozcuk bilgisine yonelik smav kayq: duzeyleri arasmda anlarnh bir
tarklrhk (F(s;assJ=2.336, p<0.05) saptandiqi qorulrnektedir. Arastirrnadan

elde

edilen bulgular, ogrencilerin televizyon izleme srkhklan ile ingilizce dersine
yonelik

smav

qostermektedir.
baska

kayqrlan

anlamh

Literatur incelendiqinde

cahsrnada,

zarnanlanru

arasmda

ogrencilerin

televizyon

zaman ayrrarnadrklan,

izlemeye

ders

bir

farkhlik

olrnadrqrm

ise, bu konuda qerceklestirilen

cahsrnaya

ayirdrklan

ayrrrnalan

gereken

ve ders cahsrnaya

bu nedenle de fazla televizyon

bes

pek fazla

izleyen ogrencilerin

smav kayqrlanrun daha yuksek olduqu goru~u savunulrnaktadrr
digerleri, 2013).

bir

(Sahin ve
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Ogrencilerin internet Kullamrn Siklrklan ile ingilizce Dersine Yonelik
Smav Kayg1 Durumlarmm Karsrlastmlmast
Ogrencilerin

internet kullarum srkhklan ile ingilizce dersine ybnelik

smav kayqi durumlan arasrnda anlamh bir tarkm olup olmadrqrru belirlemek
arnaciyla

Tek

Yonlu

Varyans

Analizi

uyqutanrmstrr.

Table

4.37.'de,

bgrencilerin internet kullarurn sikhklan ile ingilizce smav kayq: dururnlanrun
betimsel istatistik sonuclan sunulrnustur.

Tablo 4.37. Ogrencilerin internet Kullamrn Srklrklan ile ingilizce Dersine
Yonelik Smav Kayg1 Puanlannm Betimsel istatistik sonuclan
Boyut

Yazabilme becerisi

Sozcuk bilgisi

Konusabilrne
becerisi

Dinleme becerisi

Genel Puan

Internet Kullarurn
S1kli'1
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hi9
To~lam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
To~lam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hi9
To~lam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve Ozeri
Hi9
To~lam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hi9
To.e,lam

N

118
144
203
128
277
51
871
118
144
203
128
277
51
871
118
144
203
128
277
51
871
118
144
203
128
277
51
871
118
144
203
128
277
51
871

-

X

3.44
3.51
3.50
3.51
3.36
3.31
3.45
3.36
3.30
3.45
3.43
3.29
3.37
3.36
3.31
3.23
3.23
3.38
3.13
3.26
3.24
3.10
3.17
3.22
3.25
3.09
3.24
3.16
3.34
3.35
3.38
3.42
3.26
3.30
3.34

s
.92683
.86595
.93087
.97326
.98012
1.06217
.94688
1.00595
.99041
.97642
1.00220
1.04016
1.13787
1.01257
1.14173
1.09481
1.18653
1.24666
1.08634
1.18438
1.14892
1.03478
1.08021
1.06400
1.03650
.99840
1.24917
1.05277
.87837
.84625
.89260
.94427
.90821
1.02084
.90503
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Tabla 4.37.'de goruldugu gibi, ogrencilerin internet kullarurn siklrklan
ile ingilizce yazt yazabilme becerisine yonelik smav kayq: duzeyi aritmetik
ortalarna ve standart sapma puanlan; en yuksek hi9 kullanmayanlar icln
( X =3.31, 8=1.062) olup, en dusuk 1 saat ( X =3.51, 8=.865) ve 3 saat icin

( x =3.51,

8=.973) saptanrmstrr. Ogrencilerin ingilizce sozcuk bilgisine

yonellk smav kayq: duzeyi aritmetik ortalarna ve standart sapma puanlan ise;
en yuksek 4 saat ve uzeri icin ( x =3.29, 8=1.040) olup, en du~Ok 2 saat icin
(X

=3.45, 8=.976) saptanrmstrr,
Aynca ogrencilerin ingilizce konusabilrne becerisine yonelik smav

kayqi duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat
ve uzeri kullananlar icin ( X =3.13, 8=1.086), en dusuk ise 3 saat kullananlar
icln ( X =3.38, 8=1.246) saptanrrustir.
Vine ogrencilerin ingilizce dinleme becerisine yonelik aritmetik
ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat ve uzeri kullananlar
icin ( x =3.09, 8=.998) olup, en dusuk 3 saat kullananlar icin ( x =3.25,
8=1.036) saptanrrustrr, Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik
smav kayqi duzeyi aritmetik ortalarna ve standart sapma puanlan ise; en
yuksek 4 saat ve uzeri kullananlar icln ( X =3.26, 8=.908), en dusuk ise 3
saat kullananlar icindir ( X =3.42, 8=.944).
Ogrencilerin internet kullarurn srkhklanna gore ingilizce dersine yonelik
smav kayq: duzeyleri arasinda anlamh bir fark olup olmadrqtm belirlemek
arnacryla yapilan Varyans Analizi sonuclarr ise tabla 4.38.'de verilrnistir.
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Tablo 4.38. Ogrencilerin internet Kulamm Srklrklanna Gore ingilizce
Dersi Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclan

Yazabilme
becerisi

3.452
776.582
780.034

Toplam
Sozcuk
bilgisi

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Konusabil
me becerisi

Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Dinleme
becerisi

G ruplararas 1
Gruplarici
Toplam
Gruplararasi
Gruplarici
Toplam

Genel puan

Kareler
Ortalamasi

Sd

Kareler
Toplarru

Varyansm
Kaynag1
Gruplararasi
Gruplarici

Boyut

3.950
888.067
892.017
5.892
1142.532
1148.424
3.681
960.562
964.243
2.820
709.779
712.599

Tablo 4.38. incelendiqinde,

konusabilrne

(F(s;s6si=.663,
arasmda

sikhklannm
gorulmu~tur.
ogrencilerin

bir

Eide
smav

bu

kayqilanrun

.790
1.027

.770

1.1178
1.321

.892

.736
1.110

.663

.564
.821

.687

anlarnsrz

.572

P>0.05 Fark
anlarnsrz

.486

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.652

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.633

P>0.05 Fark
anlarnsiz

Ogrencilerin internet kullarurn sikhklan ile
P>0.05), sozcuk bilgisi (F(s;s6sJ=.770,

(F(s;865i=.890,

P>0.05),

(F(s;s6si=.687,

sonucun

dinleme

becerisi

dersine yonelik srnav kayq: duzeyleri

bulgulardan,

yuksek

P>0.05 Fark

5
865
870
5
865
870
5
865
870
5
865
870

aksine,

olduqunu

P>0.05)

ogrencilerin

kayq: duzeylerinde anlamll

Vanlan

.572

.769

farklihk

edilen

Aciklama

.690
.898

P>0.05) ve ingilizce

anlamli

qorulrnektedlr.

becerisi

p

5
865
870

yazi yazabilme becerisi (F(s;865i=.769,
P>0.05),

F

internet

bir farkhhk

literaturde
belirten

saptanmadigi
kullarurn

yaratrnadrq:

internet

cahsrnalara

kullanan
rastlamak

murnkundur (Razieh ve digerleri, 2012). Daha once de belirtilrnis olduqu gibi,
$ahin ve digerleri (2013) de, internet kuilarurm gibi ogrenciler i9in bazi zaman
ogutuculerinin, ogrencilerin smav kayqrlanmn altmda yatan etmenlerden biri
olduqu belirtilrnislerdir (s. 85).
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Ogrencilerin Sosyal Paylasrm Aglanm Kullamm Srklrklan ile ingilizce
Dersine Yonelik Smav Kayg, Durumlanmn Karsrtaetmlmasr
Ogrencilerin sosyal paylasim aglanni kullarum srkhklan ile ingilizce
dersine yonellk smav kayq: durumlan arasmda anlamll bir farkrn olup
olrnadrqrru belirlemek arnacryla Tek Yonlu Varyans Analizi uyqulanrrustrr,
Tablo 4.39.'da, ogrencilerin sosyal paylasrrn aglanni kullarurn sikhklan ile
ingilizce smav kayg1 durumlanrun betimsel istatistik sonuclan sunulmustur,
Tablo 4.39. Ogrencilerin Sosyal Paylasim Aglarm, Kullamm Siklrklan ile
ingilizce Dersine Yonellk Smav Kayg, Puanlarmm Betimsel istatistik
Sonuclan
Sosyal Paylasim
Aglarini Kullarum
S1k1i~1
1 saatten az
Yazabilme becerisi 1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri

Boyut

Hie

Sozcuk bilgisi

Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3saat
4 saat ve uzeri
Hie

Konusabilrne
becerisi

Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hie

Dinleme becerisi

Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hie

Genel Puan

Toelam
1 saatten az
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat ve uzeri
Hie;:
ToQ_lam

N

150
171
161
121
175
93
871
150
171
161
121
175
93
871
150
171
161
121
175
93
871
150
171
161
121
175
93
871
150
171
161
121
175
93
871

-

X

3.62
3.57
3.40
3.42
3.33
3.34
3.45
3.48
3.39
3.45
3.34
3.24
3.28
3.36
3.44
3.20
3.26
3.21
3.08
3.26
3.24
3.26
3.18
3.19
3.15
3.07
3.14
3.16
3.49
3.39
3.34
3.31
3.21
3.27
3.34

s
.96111
.82746
.93688
1.05004
.96774
.92952
.94688
1.06358
.93091
.99110
1.04073
1.04153
1.00839
1.01257
1.12043
1.06721
1.31197
1.18366
1.06625
1.12024
1.14892
1.09609
1.04447
1.06386
1.07685
.99558
1.06197
1.05277
.92577
.81964
.91100
.99337
.90000
.88190
.90503
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Tablo 4.39.'da gorOldOgO gibi, ogrencilerin sosyal paylasrrn aqlanru
kullarurn sikhklan ile ingilizce yazi yazabilme becerisine yonelik smav kayqt
duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat ve
Ozeri icin ( X =3.33, S=.967) olup, en dusuk 1 saatten az kullananlar icin
( X =3.62, S=.961) saptanrrustir. Ogrencilerin ingilizce sozcuk bilgisine

yonelik smav kayg1 duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise;
en yuksek, 4 saat ve uzeri i9in ( x =3.24, S=1.041), en dusuk ise 1 saatten az
icin ( X =3.48, S=1.063) saptanrmstir.
Aynca ogrencilerin ingilizce konusabilme becerisine yonelik smav
kayqt duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat

ve Ozeri kullananlar icln ( X =3.08, S=1.066) olup, en dusuk 1 saatten az
kullananlar icindir ( X =3.44, S=1.120).
Vine ogrencilerin ingilizce dinleme becerisine yonelik aritmetik
ortalama ve standart sapma puanlan; en yuksek 4 saat ve uzeri kullananlar
icin ( X =3.07, S=.995) olup, en dusuk 1 saatten az kullananlar i9in ( X =3.26,
S=1.096) saptanrmstrr. Ogrencilerin genel olarak ingilizce dersine yonelik
smav kayq: duzeyi aritmetik ortalama ve standart sapma puanlan ise; en
yuksek 4 saat ve uzeri kullananlar icin ( x =3.21, S=.900), en dusuk ise 1
saatten az kullananlar icln ( X =3.49, S=.925) saptanrrustrr.
Ogrencilerin sosyal paylasrrn aqlanru kullarurn srkhklarina gore
ingilizce dersine yonelik smav kayq: duzeyleri arasmda anlarnh bir fark olup
olrnadrqrru belirlemek amaciyla yapilan Varyans Analizi sonuclan ise tablo
4.40.'da verilmistlr.
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Tablo 4.40. Ogrencilerin Sosyal Payla~,m Aglarm1 Kulamm S1khklarma
Gore ingilizce Dersi Smav Kayg1 Puanlarmm ANOVA Sonuclari
Boyut
Yazabilme
becerisi

Varyansin
Kaynag1
Gruplararas:
Gruplarici

Toplam
Gruplararast
Sozcuk
Gruplarici
bilgisi
Toplam
Gruplararasi
Konusabf
me becerisi Gruplarici
Toplam
Gruplararas1
Dinleme
Gruplarici
becerisi
Toplam
Genel puan Gruplararas1
Gruplarici
Toplam

Kareler
Toplarm
10.810
769.224
780.034
6.705
885.315
892.017
10.954
1137.470
1148.424
3.318
960.925
964.243
6.996
705.603
712.599

Sd

5
865
870
5
865
870
5
865
870
5
865
870
5
865
870

F

p

Aciklama

2.431

.034

1-3, 1-5, 16, 2-5 Fark
anlarnh

1.341
1.023

1.310

.257

P>0.05 Fark
anlarnsiz

2.191
1.315

1.666

.140

P>0.05 Fark
anlarnsiz

.664
1 .111

.597

.702

P>0.05 Fark
anlamsiz

1.399
.816

1.715

.128

P>0.05 Fark
anlarnsrz

Kareler
Ortalarnast
2.162
.898

Tablo 4.40.'da gorOldOgO Ozere, Ogrencilerin sosyal paylasrrn aglanni
kullarum srkliklan ile yazi yazabilme becerisi arasinda, sosyal paylasim
aglanni az kullanan ogrencilerin lehine anlarnh bir farklrhk saptanrmstrr
(F(s;s6sJ=2.431, P<0.05). Ancak Ogrencilerin sosyal paylasrrn aglanni
kullanma sikhklan ile sozcuk bilgisi (F(s;s6sJ=1.310, P>0.05), konusabilrne
becerisi (F(s;s6s)=1.666, P>0.05), dinleme becerisi (F(s;s6s)=.597, P>0.05) ve
ingilizce dersine yonellk sinav kayq: dOzeyleri arasmda anlarnh bir farkllllk
(F(s;s6sJ=1.715, P>0.05) saptanrnarrustrr.
Arastrrrnadan elde edilen bulgulardan, ogrencilerin sosyal paylasim
aglanni kullanma sikhklannm, yazi yazabilme becerisine yonelik smavlar
haric, smav kayg1 dOzeylerinde etkili olrnadrqt gorOlmO~tOr. Bunun sebebinin
ogrencilerin arkadaslariyla bilgi alts verisinde bulunmalan ve ingilizce
dersiyle ilgili paylasim sitelerini takip etmeleri olarak dusunulrnektedir.
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Ogrencilerin Genel Smav Kayg1lan ile ingilizce Dersine Yonelik Smav
Kayg1 Duzeyleri Arasmdaki ili~ki
Ogrencilerin genel smav kayqilan ile ingilizce dersine yonelik smav
kayqilan arasmda anlarnh bir iliski olup olrnadrquu belirlemek icin pearson
analiz tekniqi kullarulrmstrr.
Ogrencilerin genel smav kayqilan ile ingilizce dersine yonelik smav
kaygllan arasmda yuksek duzeyde pozitif yonde ve anlarnh bir illski
bulunrnustur (r=.722, r2=.s21, p<0.01). Eide edilen bulgulardan, iki deqiskenin
birbirlerini yuksek duzeyde etkilernekte ve birbirlerinden yuksek duzeyde
etkilenmekte olduqu gorulmektedir.

BOLOM V

SONU«;: VE ONERiLER
Arastrrrnarun
ulasilan

bu bolumunde,

sonuclara

ve

sonuclara

arastrrrna
bagl1

bulgulanna

olarak

dayah

qelistirilen

olarak

onerilere

yer

verilrnlstir.

SONU«;:LAR
Arastrrrnadan

elde edilen sonuclar, alt amaclar ve bulgularla tutarli

olacak sekilde acrklanrmstir.
1. Arastrrrnaya

katrlan

bgrencilerin,

"nadiren"

smav

kayqrs:

yasadrklan belirlenrnistir.
2. Ogrencilerin cinsiyetlerine

gore, smav kayg1 duzeylerinde

anlarnh

bir farklihk bulunrnarrustrr.
3. Ogrencilerin yaslan ile srnav kayqt duzeyleri arasmda, 12-14 yas
ile 15-18 yas ve 19 ve uzeri yasa sahip olan ogrenciler arasmda,
15-18 yasa sahip olan ogrencilerin

lehine anlarnh bir farklrhk

saptanrrustrr.
4. Ogrencilerin

siruf duzeyleri

ile smav kayq: duzeyleri

anlamll bir farklrhk bulunrnustur.
lise son strut ve meslek
kayqrlannda,

lise

arasmda

Ortaokul son smit ogrencileri ile

lisesi son strut ogrencilerinin

ogrencilerinin

lehine

anlamli

bir

smav
farklrhk

saptanrrustrr.
5. Ogrencilerin, annelerinin egitim durumlan ile smav kayq: duzeyleri
arasmda
duzeyi

.-------------~---------

da anlarnh bir farkhlik
dustukce,

--

ogrencilerin

gorulmO§tur. Annelerin
smav

kayqi

duzeyleri

egitim
de
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yukselmektedir.

Bu durumda,

egitim

duzeyi

daha

dO§Ok olan

annelerin, cocuklanrun alehine anlarnh bir farklihk saptanrrustrr.
6. Aynca, ogrencilerin

babalanrun

egitim durumlan

ile smav kayq:

duzeyleri arasmda da anlarnh bir farklrhk gorulmO§tur. Annelerin
egitim duzeyinde

olduqu gibi babalann

egitim duzeyi dustukce,

cocuklann da smav kayqilan artrnaktadrr.
7. Ogrencilerin,

televizyon izleme sikhklan ile smav kayqi duzeyleri

arasinda da hie izlemeyen veya 1 saatten az izleyen ogrencilerin
alehine anlamll bir farkhhk saptanrrustrr.
8. Ogrencilerin,

internet kullarurn
sikhklan ile smav kayqt duzeyleri
_,,

arasinda ise anlarnn bir farklihk saptanrnarmstrr,
9. Ogrencilerin sosyal paylasrrn aglanni kullanma sikhklan ile smav
kayq: duzeyleri arasmda anlarnh bir tarkhhk saptanmarrustrr.
10. Arastrrmaya katilan ogrencilerin, ingilizce dersine yonelik "bazen"
sinav kayqrs: yasadrklan belirlenrnistir. Aynca ogrenciler, sozcuk
bilgisi,

konusabilme

becerisi

"bazen"

srnav

ve

dinleme

kayqrs:

becerisine

yonelik

yasamaktadrrlar.

Ancak

srnavlarda

da

ogrenciler,

ingilizce yazi yazabilme becerisine yonelik sinavlarda

"nadiren" smav kayqrs: yasamaktadrrtar.

11. Ogrencilerin

cinsiyetlerine

gore, gene! olarak

ingilizce

dersine

yonelik smav kayq: duzeyleri arasmda erkek ogrencilerin
anlamll

bir farkhhk

konusabilrne
arasrnda

da,

becerisi
erkek

saptanrrustir.
ve dinleme
ogrencilerin

Aynca,
becerisi
lehine

lehine

ogrencilerin

ingilizce

ile smav

kayqilan

anlarnh

bir farkhhk

bulunmustur,
12. Ogrencilerin

yaslan

ile

ingilizce

dersine

yonelik

smav

kayqi

duzeyleri arasmda, 12-14 yas ile 15-18 yas ve 19 ve uzeri yasa
sahip olan ogrenciler arasmda, 15-18 yasa sahip olan ogrencilerin
lehine anlamll bir farkhlik saptanrmstrr, Aynca ogrencilerin, ingilizce
yazi yazabilme becerisine, sozcuk bilgisine ve dinleme becerisine
yonellk smav kayq: duzeylerinde de, 15-18 yas gruplannm lehine
anlarnh bir farkhhk bulunrnustur.
13. Ogrencilerin strut duzeyleri ile ingilizce dersine yonelik smav kayg1
duzeyleri arasmda anlamll bir farklihk bulunrnarrustrr.
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14. Ogrencilerin,
yonelik

annelerinin

smav

kayg1

egitim

durumlan

ile ingilizce

dersine

duzeyleri

arasmda

anlamh

farkhhk

bir

qorulmustur. Annelerin egitim duzeyi dustukce, ogrencilerin sinav
kayg1 duzeyleri de yukselmektedir.

Aynca, ogrencilerin

ingilizce

yazt yazabilme becerisine, sozcuk bilgisine ve dinleme becerisine
yonelik

sinav

durumu

kayqt duzeyleri

dusuk

olan

arasmda

ogrencilerin

da, annelerinin

alehine

anlarnh

egitim

bir tarkhhk

bulunrnustur.
15.Aynca,

ogrencilerin

dersine yonelik

babalanrun

egitim

smav kayg1 duzeylerl

durumlan
arasmda

ile

ingilizce

da anlarnh bir

farkllltk gorulmu~tur. Babalann egitim duzeyt dustukce, cocuktann
da smav kayqilan artmaktadrr.
16. Ogrencilerin,

televizyon izleme srkhklan ile genel olarak ingilizce

dersine yonelik sinav kayg1 duzeyleri arasrnda anlamh bir tarklihk
saptanrnarrusttr.
izleyen

Ancak

ogrencilerin,

duzeylerinde,

hie televizyon
sozcuk

hie televizyon

izlemeyen

bilgisine
izlemeyen

yonelik
veya

veya 90k az
sinav

90k

az

kayg1
izleyen

ogrencilerin alehine anlarnh bir farkhhk saptanrrusttr.
17. Ogrencilerin,

internet kullarurn sikhklan ile genel olarak ingilizce

dersine yonelik sinav kayg1 duzeyleri arasmda anlamh bir farklrhk
saptanrnarrustrr.
18. Ogrencilerin, sosyal paylasim aglanni kullanma sikhklan ile genel
olarak

ingilizce

dersine yonelik smav kayg1 duzeyleri

anlamh bir tarkhhk saptanrnarmstrr.
yazi

yazabilme

paylasrrn aglanni

becerisine

yonelik

kultarurn sikhklan

arasmda

Ancak, ogrencilerin
smav

kayqilan

arasmda,

sosyal

ingilizce

ile sosyal
paylasrrn

aqlanru az kullananlann lehine anlarnh bir farkhhk saptanrrustrr.
19. Ogrencilerin,

genel smav kayqrlan

ile ingilizce

dersine yonelik

smav kayqrlan arasmda yuksek duzeyde pozitif yonde ve anlamh
bir ili~ki bulunrnustur
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ONERiLER
Arestirmeden

elde edilen bulgular ve van/an sonuclere deyeu olarak

geli§tirilen 6neriler:
1. Psikolojik

Darusrnanhk

isbirlikli calismalar

ve Rehberlik

qerceklestirerek,

birimi anne ve babalarla

ogrencilerin

srnav kayqrlanru

kontrol altma alrnahdrr.
2. Ogrencilerin,

okul

hissedebilmeleri

basansina
arnaciyla,

yonelik
anne

kendilerini

ve

daha

babalara

rahat

seminerler

verilmelidir.
3. Ogrencilere,

internet ve sosyal paylasrrn aglannm egitim arnach

kullarurruna yonelik farkmdahk yaratacak kurslar dOzenlenmelidir.
4. Ogretmenler,

smav

oncesinde

ogrencileri

cesaretlendirecek

pekistirecler kullanmahdrr.
5. Ogretmenler,

smav

hissedebilecekleri
6. Arastrrmacrlar,

esnasmda

ogrencilerin

kendilerini

rahat

bir ortam yaratmaya ozen qostermelidlr.

qerceklestirecekleri

cahsrnalarda, diger disiplinlere

yonelik de ogrencilerin smav kayqrlanru degerlendirmelidir.
7. Arastrrmacilar,
ogrencilerin
sonuclar,

diger srruf dOzeylerinde ogrenim
smav

bu

kayqrlanru
arastrrmadan

da

arastrrmah

elde

qormekte
ve

edilen

elde

olan
edilen

sonuclar

ile

karstlastmlmahdrr.
8. Arastrrrnacrlar,
ogrencilerin

gelecekte

smav

qerceklestirecekleri

kayqilanru

etkileyen

faktorleri

calrsrnalarda
daha

detayll

incelemelidir.
9. Egitim seviyesi dusuk olan anne ve babalann cocuklanru doqru
yonlendirebilrnelerine

yonelik

farkrndahk

yaratacak

kurslar

dOzenlenmelidir.
10. Egitim seviyesi dusuk olan anne ve babalara, cocuklanrun
cahsrna saatlerini etkili kullanabilmeleri
yonlendireceklerini
11. Egitim

seviyesi

ders

icin cocuklan nasil doqru

ogreten seminelerler verilmelidir.
dusuk

olan

anne

ve

babalara,

cocuklann

televizyon veya internet gibi zaman ogOtOcOleri derslerini olumsuz
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ONERiLER
Arestumeden elde edilen bulgular ve van/an sonuctere deyeh olarak
geli§tirilen orienter:
1. Psikolojik

Darusmanhk

ve Rehberlik

i~birlikli calrsrnalar ger9ekle~tirerek,

birimi anne ve babalarla

ogrencilerin

srnav kayqrlanru

kontrol altma alrnahdrr.
2. Ogrencilerin,

okul

basansma

hissedebilmeleri

arnacryla,

yonelik
anne

kendilerini

ve

daha

babalara

rahat

seminerler

verilmelidir.
3. Ogrencilere,

internet ve sosyal paylasim aglann1n egitim amach

kullarurruna yonetik farkmdalrk yaratacak kurslar duzenlenmelidir.
4. Ogretmenler,

smav

oncesinds

ogrencileri

cesaretlendirecek

peklstireclsr kullanmahdrr.
5. Ogretmenler,

smav

hissedebilecekleri
6. Arastrrmacrlar,

esnasrnda

ogrencilerin

kendilerini

rahat

bir ortam yaratmaya ozen qostermelldlr.

gergekle~tirecekleri

cahsrnatarda, diger disiplinlere

yonelik de ogrencilerin srnav kayqrlanrn degerlendirmelidir.
7. Arastrrrnacrlar,
ogrencilerin
sonuclar,

diger strut dOzeylerinde

sinav
bu

kayq.lanru
arastirmadan

da

ogrenim

arastirmah

elde

qormekte
ve

edilen

elde

olan
edilen

sonuclar

ile

karsrlastmlmahdrr,
8. Arastrrrnacrlar,
ogrencilerin

gelecekte

smav

qerceklestlrecsklarl

kayqrlanru

etkileyen

taktorlerl

cahsrnatarda
daha

detayh

incelemelidir.
9. Egitim seviyesi dO~Ok olan anne ve babalann cocuklanru
yonlendirebilmelerine

yonelik

farkrndahk

yaratacak

dcqru
kurslar

dOzenlenmelidir.

10. Egitim seviyesi dusuk olan anne ve babalara, cocuklannm ders
cahsrna saatlerini etkili kullanabilmeleri
yonlendireceklerini

11. Egitim

seviyesi

lcin cocuklan nasrl dogru

ogreten seminelerler verilmelidir.
dO~Ok

olan

anne

ve

babalara,

cocuklann

televizyon veya internet gibi zaman ogOtOcOleri derslerini olumsuz

120

yonde etkilemeyecek sekilde izlemelerine ve kullanmalanna
yonelik kurslar verilmelidir.
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EK 3. Ogrenci Genel Smav Kayg1s1 Oh;egi

Sevgili Ogrenciler,
Bu veri toplama aracrrun arnaci Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'ndeki

orta

okul ve lise ogrencilerinin genel smav kayqrlanru incelemektir.
Bu olcek iki bolurnden

olusmaktadrr,

kisilerin kisisel ozellikleriyle

Birinci bolurn anketi cevaplayacak

ilgilidir. ikinci bolurn ise anketi cevaplayacak

kisilerin genel srnav kayqrlan ile ilgilidir.
Cahsmarun
qercek

doqru ve saqhkh bulgulara

goru§ ve dusuncelerinizle

vereceqiniz

cevaplar

ulasabilrnesi

ve ictenlikle

icin lutten sorulara

cevap

veriniz.

Sorulara

sadece bu cahsmarun amaci icin kullarulacaktrr

ve

arastrrrnaci drsmda hicbir kimse tarafmdan incelenmeyecektir.
ilginiz ve katkilanruz icln tesekkur ederim.

ibrahim Tekman
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Bolum I
Ogrenci Klstsel Bilgi Formu
1.

Cinsiyetiniz

2. Yasrruz

a) K1z

b) Erkek

a) 12-14 arast

b) 15-18 arasi

c) 19 ve ustu

3. Srrufmrz
4. Annenizin Egitim Durumu
a.

ilkokul Mezunu

b. Orta Okul Mezunu
C.

Lise Mezunu

d.

Oniversite (Lisans) Mezunu

e. Diger

5. Babaruzin Egitim Durumu
a.

ilkokul Mezunu

b. Orta Okul Mezunu
C.

Lise Mezunu

d.

Oniversite (Lisans) Mezunu

e. Dig er
6. GOnde Hangi Sikhkla Televizyon izliyorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat c) 2 saat d) 3 saat e) 4 saat ve Ozeri
f) izlemiyorum
7. interneti GOnde Hangi Srklrkla Kullan,yorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat
c) 2 saat
d) 3 saat
f) Kullanm,yorum

e) 4 saat ve Ozeri

8. GOnde Hangi Srkhkla Sosyal Paylasrrn Sitelerini Kullan,yorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat
c) 2 saat
d) 3 saat
e) 4 saat ve Ozeri
f) Kullanm,yorum
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Solum II
Ogrenci Genel Smav Kayg1s1 Olc;egi (OGSKO)

Sevgili Ogrenciler,
Bu bolurnde "Genel smav kayg1 durumunuz"un
belirlenmesi
amaciyla degerlendirmeleriniz
alrnacaktrr. Lutfen her maddeye
iliskin deqerlendirrnenizi yanda verilen: "Hicbir Zaman", "Nadiren",
"Bazen", "S1k S1k", ve "Her Zaman"
yazan kutucuklardan
goru§unuze en uygun seceneqe "X" isareti koyarak, hicbir maddeyi
BO$ BIRAKMAYINIZ.

1. Smavlarda ailemin benden her zaman yuksek basan beklemesi
basanrm olumsuz etkiler
2. Smavda basansrz olduqurn takdirde bunun doguracag, olumsuz
sonuclan dusunrnek bende strese neden olur
3. Sinava qireceqirnde ders hakkinda yeterli bilgiye sahip degilsem
oanioe kaprhnm
4. Srnav icin yeteri kadar hazrrlanrnazsarn smavda korkuya
kapihnm
5. S1n1f arkadaslanrnla
rekabet
icerisinde
olmak
sin av
oertormansrrru olumsuz etkiler
6. Smavlardaki sorulara doqru cevap verememe dusuncesi paniqe
kaprlrnarna neden olur
7. Ders ii;:eriginin zorluqu srnav esnasindaki hislerimi olumsuz
vonde etkiler
8. Basansrz olma ihtimalimi dusunrnek kendime olan quvenirni
olumsuz y6nde etkiler
9. Smavlardaki
sure srrurtarnasr,
srnav esnasinda
telasa
kaprlrnama neden olur
1 O. Smavlarda yuksek not almak istemem sinav suresinde panik
olmama neden olur
11. Srnava girmeden once mide bulantrsi, bas agns1, istahsizhk gibi
bedensel olarak kendimi rahatsiz hissederim
12. Smav sonucundaki olast bir basansrzhk durumunu dusunrnek
sinav haztrhouru olumsuz etkiler
13. Sinavlarda bazen o kadar cok heyecanlanmm ki bildiklerimi de
unuturum
14. Asm rekabetci ortamlarda qerceklesen smavlar benim icin
stresli olur
15. Bir srnavda basansrz olursam, sonraki srnavlarda da basansiz
olacaqrrn vonunde paniqe kaorlmrn
16. · Dersi
iyice
anlamazsam
smavlarda
heyecanlanarak,
kararnsarhqa kaorhnrn
17. Derse gunluk cahsmadrqrrn zaman smavlar benim icin
endiselendirici olur
18. Sinavdaki testin uzunluqu srnava karsi olumsuz dusuncelere
kaorlrnama neden olur
19. Oqretrnenimin smavrrndaki basan beklentilerinin yuksek olrnasr,
beni strese sokar
20. Qevremdeki kisilerin bana ders cahsrna konusunda bask,
vapmalan qirecegim smavm stresini artrnr
21. Uykusuzluk, yorgunluk gibi durumlar smav esnasmdaki
hislerimi olumsuz vonde etkiler
22. Ogretmenime karsi olumsuz tutumlar ta§1d1g1m surece srnavda
da rahat olmam
23. Smavlarda sorulara odaklanarnadrqrrn surece stresim de artar
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Sevgili Ogrenciler,
Bu bolurnde "Genel smav kayg1 durumunuz"un belirlenmesi
arnaciyla degerlendirmeleriniz
ahnacaktrr. l.utten her maddeye
iliskin degerlendirmenizi yanda verilen: "Hicbir Zaman", "Nadiren",
"Bazen", "S1k S1k", ve "Her Zaman" yazan kutucuklardan
g6r0$0nuze en uygun seceneqe "X" isareti koyarak, hicbir maddeyi
BO$ BIRAKMAYINIZ.

24. Derse karst olumsuz dusuncelerirn smavtarda da rahatsiz
olmama neden olur
25. Smavlarda strut arkadaslanrrun
benden daha yuksek not
alabileceqini dusunmek, kavqi duzevirni artrnr
26. Oqretrnenirnin bana karsi serqilediqi kati tutum, smavdaki
basan durumuma olumsuz etki eder
27. Smav suresi uzadrkca bas aqnlanrn, mide bulantrrn da artar
28. Sinavlarda
basanh
olarnayip
ailemi
hayal
kmkhqrna
ugratmaktan cok korkanm
29. Smavlar hakkmda arkadaslanrrun huzursuz halleri benim de
smav hakkrnda karamsarhqa kaprlrnarna vol acar
30. Sinav basladrktan sonra arkadaslanrna baktrqrrnda onlann
zorlandrklanru hissedersem ben de smavm zor ge<;:ecegi hissine
kaorhnrn
31. Srnava hazrrlamrken bilqilerimi unutmaktan cok korkanm
32. Srnavdaki
basansrzhqtrrun,
arkadaslan m In ban a kars:
dusuncelerini etkilsyeceqini d0$0ndugumden
dolayi
kendimi
rahatsiz hissederim
33. Smav oncesinde tum bilgilerimi unuttuqurn hissine kaprlmrn
34. Srnavda . zor sorular gordugumde eek terleyerek kendimi
rahatsiz hissederim
35. Smavda 6gretmenimin kati bir tutum icinde olrnasi srnav
esnasmda panik olmama neden olur
36. Smavi esnasmda bas agns1, nefes alamama gibi fiziksel
rahatsizhklar bildiklerimi unutmama neden olur
37. Sinava qirsceqimde bilgilerimin smav icin yeterli olrnadrq:
hissine kaoihnrn
38. Kendimi srnava hazir hissetmezsem
basansiz olacaqirn
dusuncesine kaprlmrn
39. Smava qireceqirn zaman korku, mutsuzluk gibi sorunlanm
olusur
40. Smava oireceqirn qunun 6ncesinde uyku uyumakta zorlarunrn
41. Smavlar benim mutsuz olmama neden olur
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EK 4. ingilizce Dersine Yonelik Smav Kayg1s1 Olc;egi (iDYSKO)

Sevgili Ogrenciler,
Bu veri toplama aracrmn amaci Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'ndeki orta
okul ve lise ogrencilerinin ingilizce dersine yorielik smav kayqrlanru
incelemektir.
Bu olcek iki bolumdsn olusrnaktadrr. Birinci bolurn anketi cevaplayacak
kisilerin kisise' ozellikleriyle ilgilidir. ikinci bolurn ise anketi cevaplayacak
kisilerin ingilizce dersine yonelik srnav kayqila« ile ilgilidir.
Cahsmarun dogru ve sagllkll bulgulara ulasabilmesi igin lutten sorulara
qercsk goru~ ve dusuncelerinizla ve ictenlikle cevap veriniz. Sorulara
vereceqiniz cevaplar sadece bu cahsrnarun arnact icin kuliarulacaktrr ve
arastrrmaci drsinda hicblr kimse tarafrndan incelenmeyecektir.
ilginiz ve katkilanruz igin tesekkur ederim.

Ibrahim Tekman
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Bolum 1
Ogrenci Kil?isel Bilgi Formu
1.

Cinsiyetiniz

a) K1z

b) Erkek

a) 12-14 arasi

b) 15-18 arasi

c) 19 ve ustu

3. Strufrruz
4. Annenizin Egitim Durumu
a.

ilkokul Mezunu

b. Orta Okul Mezunu

c. Lise Mezunu
d.

Oniversite (Lisans) Mezunu

e.

Diger

_

5. Babaruzrn Egitim Durumu
a.

ilkokul Mezunu

b. Orta Okul Mezunu

c. Lise Mezunu
d. Oniversite (Lisans) Mezunu
e.

Diger

_

6. Gunde Hangi Sikhkla Televizyon izliyorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat c) 2 saat d) 3 saat e) 4 saat ve uzeri
f) izlemiyorum
7. interneti Gunde Hangi Sikhkla Kullaruyorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat
c) 2 saat
d) 3 saat
f) Kullanrruyorurn

e) 4 saat ve uzeri

8. Gunde Hangi Sikhkla Sosyal Paylasirn Sitelerini Kullaruyorsunuz?
a) 1 saatten az b) 1 saat
c) 2 saat
d) 3 saat
e) 4 saat ve uzerl
f) Kullanrruyorum
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Bolum 11
ingilizce Dersine Yonellk Smav Kayg1s1 Olgegi (iDYSKO)
Sevgili Ogrenciler,.
Bu bolurnde "lngilizce dersinize yonelik smav kayg1
durumunuz"un
belirlenmesi
amacryla degerlendirmeleriniz
alrnacaktrr. l.utten her maddeye iliskir: degerlendirmenizi yanda
verilen: "Hicblr Zaman", "Nadiren", "Bazen", "S1k S1k" ve "Her
Zaman" yazan kutucuklardan g6r0~0nuze en uygun ssceneqe "X"
isareti koyarak, hicbir maddeyi BO$ BIRAKMAYINIZ.
lngilizce Yaz1 Yazabilme Becerisi
1. ingilizce yazma becerisine y6nelik srnavlarda, hangi konuda
yazacaqrrm anlarnayacaqrrn olasihqrru dusunrnek bende kaygrya
yol acar
2. Srnavda yazma b610m0 icin fazla sure verilmezse srkrntrya
girerim
3. Yazma becerisine y6nelik srnavlarda kelimleri yanhs yazrp hata
yapacaqrrm dusunerek kaygrlanrrrm
4. Yazma bolurrumde kelime dagarcrgrmrn yetersiz olacaqrru
dusunup strese girerim
5. Srnavdaki yazma bolurnunde kendimi istediqirn sekilde ifade
edememekten korkarrm
6. Yazma becerilerine yonelik srnavlarda istenildigi uzunlukta
kompozisvon yazemayacaqrmr dusunup kavorlarunm
7. Oqretrnenirnin srnavda yazacaqrrmz konu hakkrnda net bir
aciklama yapmamasr srnav performansrmr dusurur
8. Okuma parc;:alarrylailgili sorularrn cevaplarrnr bilmeme raqrnen
yanhs yazacaqrrndan kaygrlanrrrm
9. Srnavda yazacaqirn kompozisyon konusu ilgili c;:ekmezse
kararnsarhqa kaprlrrrm
10. Dilbilgisi (grammar) sorularrnda, curnleleri devrik yazacaqrrn
hissine kaprhp kaygrlanrrrm
11. Srnavda kelimeleri yanhs yazmaktan korkarrm
12. Yazma becerisine yonelik srnavlarda birden fazla zaman
fiillerini kullanarak kompozisyon yazmak bende strese neden olur
13. Yazma becerisine y6nelik srnavlarda curnleleri yanhs
kurmaktan tedirgin olurum
14. Yazma becerisine yonelik srnavlarda cok uzun paragraflar
yazmaktan korkarrm
Kelime (Sozcuk) Bilgisi
15. ingilizce srnavrndaki kelime sorularr bolumunda bilrnediqirn bir
kelimeyle karsilasrnaktan korkarrm
16. Srnavda kelimelerin e~ anlamlarr sorulduqunda hata yapmaktan
korkarrm
17. ingilizce srnavrndaki kelime sorularr bolumunde kelimelerin
anlamlarrnr birbirleriyle bansti rmaktan korkarrm
18. Kelime bilgisine y6nelik srnavlarda kelimelerin anlamlarrnr
hat1rlayamayacag1mhissine kaorhnm
19. Kelime bilgisini olcen sorularda kelime dagarc191mrnyetersiz
olmasrndan korkarrm
20. Kelime smavlannda zor kelimelerin sorulacaqtru du~Onup
strese qirerirn
21. Kelime bilgisine y6nelik srnavlar test olmazsa rahatsrz olurum
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Sevgili Ogrenciler,.
Bu bolurnde "lngilizce dersinize yonelik smav kayg1
durumunuz"un
belirlenmesi
arnacryla deqerlendirrneleriniz
almacaktrr. l.utten her maddeye ili§kin degerlendirmenizi yanda
verilen: "Hicbir Zaman", "Nadiren", "Bazen", "S1k S1k", ve "Her
Zaman" yazan kutucuklardan gorO§Onuzeen uygun seceneqe "X"
isareti koyarak, hicbir maddeyi BO$ BIRAKMAYINIZ.

lngilizce Konusrna Becerisi
22. ingilizce konusrna srnavi kalabalik bir grup onunde yapihrsa
kendimi rahatsiz hissederim
23. Konusrna smavlannda kendimi istediqirn sekilde ifade
edememekten korkanm
24. Konusrna smavlannda, yanhs bir sey soylersern arkadaslanrrun
bunu duvup bana quleceqini dusunduqum icin tedirgin olurum
25. ingilizce derslerinde az sayrda konusrna aktivitesi yaparsak,
konusrna smavlannda strese girerim
26. Sinavlarda konusurken uygun kelimeleri bulamamaktan
cekinirim
27. Konusrna smavlannda kelimeleri doqru bir sekilde telafuz
ederneveceuimden korkanm
28. Oqretrnenirnin sozlu sinavlarda benden uzun konusrnalar
vaprnarru istemesi beni hevecanlandmr
lngilizce Dinleme Becerisi
29. lngilizce dinleme smavlannda srrut ortarru gurultulu ise
dinleveceklerimi anlamayacaqirru dusunururn
30. Srnavlarda, ogretmenim dinleyeceqim bolurnun ne ile ilgili
olduqunu aciklarnazsa paniqe kaprlmrn
31. Dinlemeye baslarnadan once sorulann ne hakkmda olduquna
bakmazsam rahatsiz olurum
32. Dinleme smavlannda CD calann sesi 90k dusukse
dinlediklerimi anlarnavacaqrrru dusunuo strese qirerim
33. Dinleme becerisine yonelik srnavlarda, dinlediqirn bolurnlerde
bilmediqirn kelimeleri duvarsarn oaniqe kapilmrn
34. Dinleme becerisine yonelik sinavlarda, cevaplan sadece bir kez
dinlemek korkuva kaorlrnarna neden olur
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