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ÇOCUK-SINAV-AİLE ÜÇGENİ 

Öğrenci başarısında annenin ve babanın rolü inkar edilemez bir gerçektir. Çocuğun moralini 

bozan, kaygılanmasına yol açan, motivasyonunu düşüren ve öfkelendiren anne-baba davranışları 

öğrencinin başarısız olmasına yol açar. 

Normalin üzerinde gözlemlenen kaygı öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın önündeki en 

önemli engeldir. Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlamlar veren öğrenciler için her sınav bir 

"Kriz"dir. Kendisini ispatlaması gereken, değerli olduğunu herkesin görmesi gereken ve mutlaka 

kazanılması gereken bir savaştır. Bu duygularla sınava hazırlanan genç, her bir sınavı, hatta her bir 

çalışma testini, kazanılması gereken bir savaş olarak görecek, yapamadığı her bir soruyu 

kaybedilmiş bir savaş olarak yorumlayacaktır. 

Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza 

yansır. Bu nedenle öncelikle aileler kaygılarını azaltmaya çalışmalıdırlar. Yoğun kaygı yaşayan kişiler 

geleceği düşünmekten bugünü kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, 

çocuğunuzun da bu yönde meşguliyetini arttıracaktır.  

Çocuğunuza yardımcı olmak için; 

 Çocuğunuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.  

 

 Beden dili ve ses tonu ile verdiğiniz mesajlara dikkat edin.  Sözlerinizi, beden 

diliniz ve ses tonunuz desteklemiyorsa - yani ağzınızdan çıkan ile ile bedeninizin 

söylediği çelişiyorsa emin olun öğrenci beden dilinize ve yüz ifadenize dikkat 

edecektir. 

 

 Meli-malı kelimeleri dikkatle kullanılmalıdır. “En az şu kadar net yapmalısın. Fen ve 

Matematikten şu kadar net yapmalı, sınavlardan 85!in üstünde almalısın. Dikkatli 

olmalısın. Kendini dersine vermelisin. Bu yıl mutlaka takdir almalı, LGS’yi 

kazanmalısın” türünden zorunluluk ifade eden cümleler öğrencinin kaygısının artmasına 

neden olmaktadır. Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün olduğunca az 

kullanmaya çalışın. 

  



 Çocuğun henüz çocuk veya ergenlik sürecinde olduğunu unutulmamalıdır.  

Çocuğunuzun yerine sorun çözmek istediğinizde ya da ona önerilerde bulunmak 

istediğinizde onun sizinle aynı şeyleri göremeyeceğini bilin. Örneğin güneşli güzel 

bir günde siz istememenize rağmen işlerinizi yapabilirken, çocuğunuz böyle 

havalarda ders çalışmakta güçlük çekecektir. 

 

 Ders çalış demeyin. Sorumluluğunu bilen ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için 

ailelerin uyarılarına ihtiyaç yoktur. Öğrenci ne kadar ders çalışacağına ve ne zaman ders 

çalışacağına kendisi karar verebilir. Anne babaların iyi niyetli olarak verdikleri ders çalış 

mesajları öğrencinin kaygısını artırabilir. Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil 

ailesi için ders çalışması gerektiği düşüncesine kapılıp, daha yoğun kaygı hissedebilir. 

Ya da ailesine tepki göstererek ders çalışmayı aksatabilir. 

 

 

 Negatif motivasyondan uzak durun. Bazı anne babalar çocuklarının 

motivasyonunu artırmak için; “bu gidişle sen asla kazanamazsın, yata yata sınav 

kazanılmaz” gibi sözler söyler. Ancak negatif motivasyon pek az öğrencide başarılı 

olur. Hatta öğrencinin kendisini başarısız görmesine neden olarak kaygısını 

artırabilir. 

 

 Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Bazı ebeveynler 

çocukları sınavlara hazırlanırken çok fazla fedakarlıkta bulunmaktadırlar. Örneğin bir yıl 

boyunca eve misafir çağırmamak, evde televizyonu açmamak gibi… Aileler bu sayede 

çocuklarına fedakarlık yaptıklarını düşünürken öğrenci bu durumu ‘ailemin bu 

fedakarlıklarına yanıt vermek zorundayım’ biçiminde düşünerek daha fazla 

kaygılanabilir. Özellikle de yapılan bu fedakarlıkların tekrarlanarak hatırlatılması 

öğrenciyi ders çalışamaz hale getirebilir. 

 

 

 Kendi hayatınızı unutmayın. Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi 

yaşamlarını bir kenara bırakarak çocukları için uğraşmaya başlamaktadırlar. Çocuğuna 

daha fazla yardımcı olmak için annenin işinden ayrılması, annenin çocuğunu sınav 

salonlarının kapısında beklemesi, öğretmenlerle her gün sonuçları konuşması sık 

görülen  tablolardır. Bu görüntüler çocuğa sınavın çok önemli olduğunu ve kazanamama 

durumunda ailenin çok üzüleceği düşüncesini hatırlatmaktadır. Sizler kendi hayatınız 

olduğunu, sizin de kendi planlarınız olması gerektiğini unutmayın. Böylece hem 

kendinize hem de çocuğunuza daha fazla yardımcı olabilirsiniz. 



 Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Her anne baba kendi 

çocuğunun daha özel olduğunu düşünür. Oysa her insanın objektif bakıldığında belli 

alanlarda kuvvetli yönleri olabildiği gibi belli alanlarda da zayıf özellikleri olabilir. 

Beklentileriniz ile  

çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı 

yaşayabilir. 

 

 Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve destekleyici davranın. Kaygının 

yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz ve çözümsüz 

hissedebilirler. Bu nedenle daha tepkili olabilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere 

şimdilerde daha sert tepkiler gösterebilirler. Bu durumun geçici olduğunu düşünerek 

çocuğunuza karşı anlayışlı olmaya çalışın. 

 

 Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. “Kuzenin  çok başarılı 

takdir getirdi, Robert’e girdi, sen de oraya girmelisin” türünden yaklaşımlar çocuğunuza 

zarar verebilir. Her birey ayrı bir kişiliktir. Çocuğunuzu ancak gereken durumlarda 

sadece kendisiyle kıyaslayabilirsiniz. Yani önceki davranış biçimleriyle, şimdiki 

davranış biçimlerini karşılaştırarak aradaki gözlenmiş olan değişimleri aradaki 

gözlediğiniz değişimleri ortaya koyabilirsiniz. 

 

 Ders çalışma davranışını önemseyin: Az sayıda da olsa bazı öğrencilerimiz ders 

çalışırken evdekilerin yeterli özeni göstermediğini belirtmektedirler. Öğrenci ders 

çalışırken televizyonun sesini kısmak, daha alçak sesle konuşmaya özen göstermek, 

onun ders çalışma davranışını önemsemek anlamına gelmektedir. 

 

 Yasaklamak yerine kısıtlayın. Çocuğunuzun tüm yaşamını sadece ders çalışma 

davranışıyla doldurmasını gelmesini beklemeyin. Dersin dışında her şeyi 

yasaklamak, başarıyı getirmeyecektir. Ders dışı etkinliklerin bir kısmını öğrenci 

kendi isteğiyle kısıtlamalıdır. 

 

 Anlaşma yapın. Son yıllarda sınava hazırlık sürecinde cep telefonu ve özellikle 

bilgisayarın bilinçli kullanılmamasının sorun haline geldiğini görmekteyiz. Bu 

konuda aile bireylerinin yazılı bir anlaşma yapıp uyulacak kuralları beklide esprili bir 

dille maddeler halinde sıralaması ve imzalaması iyi bir yöntem olabilir. 

 



 Güven ifadesini doğru kullanın. Anne ve babaların “sana güveniyorum” ifadesini 

öğrenciler genelde “senden bekliyorum” şeklinde algıladıklarından bu ifadeyi sıkça 

kullanmak olumlu bir etki yaratmamaktadır. Hatta kaygıyı artırabilmektedir. Eğer 

çocuğunuzun gerçekten çalıştığını gözleyebiliyorsanız “ne kadar emek harcadığını 

görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz” demek daha etkili olabilir. 

 

 Sınavı stresini kullanmasına izin vermeyin…Birçok öğrencinin sınava kısa bir 

süre kala tepkiselleşebildiğini veya alıngan olduğunu söylemiştik. Kolaylıkla sesini 

yükseltmek, gereksiz yere ağlamak, kapıları biraz sertçe vurmak olağan 

karşılanabilir. Ancak öğrenci negatif duygularını bu şekilde yansıtırken bile belirli 

sınırların içinde kalabileceğinin farkında olmalıdır.  

 

 Bazı öğrencilerin “ne yapayım stresim var, iki üç ay çekin beni” gibi ifadeleri 

sonunda, aşırılığa varan kapris türü olumsuz davranışlara sınır koymakta yarar 

vardır. Ama olağan sayabileceğimiz türden olumsuzluklara katlanırken de “sana 

şimdilik bir şey demiyorum, şu sınav geçsin sen ondan sonra görürsün” türünde 

tehditkar ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 

              Aylin ALTINTOPUZ 

Psikolojik Dan. Ve Rehber Öğr. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


