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ÖZ 
 

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve piyano 

performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Düzeylerinin 
cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi 

çalışmanın ikinci amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim ve 

öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, 

Atatürk Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında okumakta olan 524 lisans 

öğrencisi (n=524) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kenny müzik performans kaygısı 

envanteri ve piyano performans öz yeterlik ölçeği ile toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının 
müzik performans kaygıları ve piyano performans öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin 

performans kaygılarının ve piyano performans öz yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenleri 

açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise bağımsız gruplar t-testi, varyans 
analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis H Testi analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, öğrencilerin müzik performans kaygıları ve piyano performans öz yeterlik düzeyleri 

arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Müzik performans kaygıları 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermiş ve kadın müzik öğretmeni adayları, erkeklere kıyasla 
daha yüksek düzeyde müzik performans kaygısı sergilemiştir. Piyano performans öz yeterlik 

düzeylerinde ise cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınıf değişkeniyle ilgili olarak, 

1. sınıflardaki öğrencilerin müzik performans kaygıları 2. ve 4. sınıflardaki öğrencilerden daha 

düşük olarak tespit edilmiş, 1. ve 2.  sınıflardaki öğrencilerin piyano performans öz yeterlikle ri 
ise 4. sınıf öğrencilere göre daha düşük olarak tespit edilmiştir. 
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THE CORRELATION BETWEEN MUSIC 

PERFORMANCE ANXIETIES AND PIANO 

PERFORMANCE SELF EFFICACY LEVELS OF PRE 

SERVICE MUSIC TEACHERS 

  
ABSTRACT 

 

 This research was conducted to determine the relationship between musical 

performance anxiety and piano performance self-efficacy levels of music teacher candidates. 

The working group of the study was established from 524 undergraduate students (n = 524) 
studying in Music Education Branches at Gazi University, Muğla Sıtkı Koçman University, 

Harran University, Atatürk Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart University, Karadeniz Teknik 

University and Mehmet Akif Ersoy University in 2015-2016 education year. The data of the 

study was collected with Kenny’s musical performance anxiety inventory and piano 
performance self-efficacy scale. The Pearson Moments Correlation Coefficient was used in 

determining the relationships between the musical performance anxiety and the piano 

performance self- efficacy levels of the music teacher candidates. To determine whether 

musical performance anxieties of students and piano performance self-efficacy differ in terms 
of gender and class variables independent samples t-test, variance analysis (ANOVA) and 

Kruskal Wallis H test analyzes were used. According to the results of the research, there was a 

negative moderately significant relation between students' musical performance anxiety and 

piano performance self-efficacy levels. Regarding gender variable, the musical performance 
anxieties were significantly different; female participants showed higher level of musical 

performance anxiety than male participants. There was no significant difference in piano 

performance self-efficacy levels according to gender. Regarding the class variable, the music 

performance anxiety of the students in the first grade was found to be lower than the students in 
the second and fourth grades. Piano performance self-efficacy of students in first and second 

grades was lower than that of fourth grade students. 

 

Keywords: Piano education, music teacher candidates, music performance anxiety, 
piano performance self-efficacy 
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GİRİŞ 

Müzik Öğretmeni Adaylarında Performans Kaygısı 
Tüm çalgı icracıları gibi, müzik öğretmeni adayları da, çalgıdaki 

hâkimiyetlerini geliştirmek için piyano çalışmalarına saatler ayırmaktadırlar. Ne var ki 

bu çabalar, dinleyici önünde çalarken, performans kaygısının neden olduğu bilişsel ve 

devinişsel hataları ve ayrıca fizyolojik sorunlarla karşılaşılmasını engellemeye 

yetmemektedir. Kenny ve diğerlerine göre (2004:760) müzik preformansı ince motor 

becerileri, koordinasyon, hafıza, estetik ve yorum gibi iyi eğitilmiş becerileri içeren 

karmaşık bir süreç olması nedeniyle; yüksek düzeyde müzik performans kaygısı, 

performans sergileyen kişinin başarısına zarar verebilmektedir.  

 
Müzik performans kaygısı psikolog Paul Salmon tarafından dinleyici 

karşısında performansın bozulması ve/veya performansın bozulacağına 

dair süreklilik gösteren ve stres yaratan, kişinin yetenek, eğitim ve 

hazırlık süresi göz önünde bulundurularak açıklanamayacak ölçüde bir 

endişe duyulması hali olarak tanımlanmaktadır.(Valentine, 2003:168-

182. Akt: Tokinan, 2013) 

 

Kafadar’a göre, bir tür sosyal kaygı bozukluğu olan performans kaygısı, 

müzisyenlerde sıklıkla görülmektedir. Aşırı kaygı, iyi odaklanamamaktan oluşan 

dikkat dağınıklarına, sinirliliğe, bellek hatalarına, huzursuz bir duygu durumuna, 

bedensel gerginliğe ve sonuçta sahneye/konsere çıkmaktan korkmaya neden 

olabilmektedir (Kafadar, 2009:13). Performans kaygısının belirtilerinden fizyolojik 

olanların en yaygınları, kalp çarpıntısı, kas gerilimi, ağız kuruluğu, titreme, terleme, 

nefes alamama, göğüste sıkışma, karın ağrısı veya şişkinliğidir. Bilişsel belirtiler ise 

özgüven kaybı, performansa dair endişeli düşüncelerin doğurduğu konsantrasyon 

kaybı, hata yapma korkusu ve bellek  hataları, hatanın sonuçları ile ilgili endişeler, 

bilinç kaybı, felaketleştirme düşünceleri, performanstan kopma hissi, performansı 

gerçekleştiren ve kendini izleyen şeklinde benlik bölünmesi gibi sıralanabilir. 

Davranışsal belirtilere örnek olarak ise, performans hataları, yardım arama davranışı, 
kaçınma, motor huzursuzluk, kalkık omuzlar, panik, dikkat dağınıklığı ve 

odaklanamama sayılabilir (Kafadar, 2009; Tokinan 2013). Bu belirtiler literatürde 

‘performans kaygısı olarak’ bilinmektedir ve gerek amatör, gerek profesyonel 

icracıların az ya da çok yaşadığı bir durumdur (Steptoe ve Fidler, 1987; Kenny, Davis, 

ve Oates, 2004; Tokinan, 2013; Palancı ve vd., 2015). Kafadar (2009:28)'ın da altını 

çizdiği gibi, müzik performansının not ile belirlendiği bir sınava giren öğrencinin 

dikkati; kendi performansına ilişkin yorum ve değerlendirmeleri arasında bölünebilir. 

Bu yorum ve değerlendirmeler olumsuz ise (yapamayacağım, beceremeyeceğim gibi); 

başarısından duyduğu kuşku, diğer arkadaşları kadar iyi çalamam korkusu gibi 

olumsuz duygular doğurur. Sınava odaklanması gereken zihinsel enerji, hedefinden 
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uzaklaşıp dağılır ve öğrenci gerçek performansından çok daha düşük bir sunum 

sergileyebilir. Baltaş (1988)’ın da belirttiği gibi ‘yüksek sınav kaygısı zihnin çalışma 

sürecini, akılcılığı, duruma adapte olmayı güçleştirir ve dolayısıyla sınav 

performansını düşürür.’ (Aktr: Sazak ve Ece, 2004: 105). Ayrıca müziğin belirli bir 
zamanda belirli bir tempoda sürüyor olması da öğrenciye hatalarını düzeltme olanağı 

vermez ve bu durum zaten duyduğu durum bozukluğuna sürüklenmiş olan öğrencinin  

kaygısını iyice arttırır. 

 

Öz yeterlik ve Piyano Performans Öz yeterliği 
Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisinde öne çıkardığı ve bu teorinin 

merkezini oluşturan öz yeterlik kavramı, bireyin belli bir performansı sergileyebilmek 

için gerekli etkinliği organize edip, başarılı bir şekilde yapma kapasitesine duyduğu 

inanç olarak ifade edilmektedir. Bandura (1977:191–215), öz yeterlik algısının bireyin 

faaliyetlerinin seçimini, güçlükler karşısındaki sebatını, çabalarının düzeyini ve 

performansını etkilediği görüşünü savunmuştur. Bu görüşü destekleyen birçok 

araştırma, öz yeterlik algısı yüksek olan bireylerin, bir görevi başarmak için büyük 

çaba gösterdiklerini, olumsuzluklar karşısında ısrarlı ve sabırlı olduklarını 

göstermektedir (Schunk, 1985; Knaus, 1998). Öz yeterliğe yeterince sahip olmayan 

bireyler olayların göründüğünden zor olduğunu düşünür ve her şeye daha dar bir görüş 

açısından bakabilirler, dolayısıyla karşılaştıkları problemleri çözemeyebilirler. Öz 

yeterliği yüksek olan bireylerin ise zor işlerde ve olaylarda rahatlık duygusu içinde 
daha güvenli ve güçlü hareket etmeleri beklenmektedir (Kesgin, 2006). Konuyla ilgili 

olarak Multon ve ark. (1991) tarafından   
 

39 araştırma üzerinde yapılan meta-analitik çalışmada değişik tipte 

öğrenci örneklemleri ve araştırma tasarılarından oluşan çalışmalar 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öz yeterlik, öğrenci 

başarısındaki değişkenliğin (varyansın) % 14’ünü açıklamaktayken, öz 

yeterlik inancı ile akademik performans ve sebat arasında pozitif ve 

anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. (Akt: Saracaloğlu, 

2010:266) 

 

Gün ve Yıldız da (2014:1055) müzik öğretmeni adaylarının bir problemi 

çözmelerinin, örneğin performans zorluklarının üstesinden gelmelerinin,  kendilerine 

güven duymalarıyla mümkün olabileceği görüşündedirler. Onlara göre performans, 

müzik eğitiminin geliştirilmesinde işin merkezini oluşturmaktadır. Müzik eğitiminde 

performansın gösterilmesi, öğrenmenin ne derecede gerçekleştiğinin belirlenmesi ve 

öğrenmedeki eksikliklerin ve güçlüklerin zaman geçirilmeden giderilmesi için gerekli 

görülmektedir. 

 

Gün ve Yıldız'ın da (2014:1055) belirttiği gibi, müzik öğretmeni adayları, 

mesleki alan dersleri kapsamında almakta oldukları piyano eğitiminin sınav ve konser 
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süreçlerinde performans sergilemek durumundadırlar. Müzikal ve teknik güçlüklerin 

bir arada bulunduğu karmaşık bir yapısı olan piyano performansında başarıya 

ulaşabilmek, bu güçlüklerin yıllar içerisinde sistematik biçimde aşılmasıyla 

mümkündür. Piyano performansı fiziksel olduğu kadar zihinsel bir eylemdir.  Bu 

nedenle, başarılı bir performansın ön koşullarından biri de öğrencinin kendine çalgı 

çalmaya yönelik güveni ve yeterlik inancıdır. Bu güven ve inançtan yoksun 
öğrenciler; gösterilenleri tam olarak yapamadıklarından kaygılanmakta ve seyirci 

karşısında piyano çalarken gerginlik yaşamaktadırlar. McCormick ve McPherson da 

(2003:40) bu konuya eğilmiş; performans sınavlarının diğer akademik (yazılı) 

sınavlardan önemli derecede farklı olduğunu vurgulamışlardır: gerek piyano, gerek 

diğer müzik performansı sınavlarında öğrencilerin ellerinden gelenin en iyisini 

yapmak için yalnızca bir fırsatları olduğunun, geri dönme ve hatayı düzeltme fırsatları 

olmadığının altını çizmişlerdir.  

 

Gün ve Yıldız (2014:1055)’a göre performans düzeylerini olduğundan daha 

yeterli algılayan öğrenciler daha başarılı performans sergilemeye eğilimlidirler. 

Dolayısıyla performans, öz yeterlik inancı yüksekse daha üst düzeylere ulaşabilirken, 

öz yeterlik inancının düşük olması halinde mevcut kapasitenin de altına 

düşebilmektedir. Bu doğrultuda, müzik öğretmeni adaylarının lisans eğitimi süresince 

karşılaşabilecekleri problemlere karşı etkili çözüm yolları aramalarında ve bu çözüm 

yolları ile karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilmelerinde öz yeterlik önemli 

etken olarak göz önüne alınabilir. 

 
Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve 

piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesi çalışmanın ikinci amacını oluşturmaktadır. 

 

Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

1. Müzik performans kaygı düzeyleri ile piyano performans öz yeterlik düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Müzik performans kaygı düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından farklılık 

göstermekte midir? 

3. Piyano performans öz yeterlik düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından farklılık 

göstermekte midir? 

4. Müzik performans kaygı düzeyleri sınıf değişkeni açısından farklılık göstermekte 

midir? 

5. Piyano performans öz yeterlik düzeyleri sınıf değişkeni açısından farklılık 

göstermekte midir? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve piyano 

performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha 

çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2002:81).  

 

Çalışma Grubu 
Araştırma grubunu Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 

Harran Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Karadeniz 

Teknik Üniersitesi ve Mehmet Akf Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim 

Dallarında’nda 2015-2016 öğretim yılında öğrenim gören (336 (%64) kız ve 186 

(%36) erkek) toplam 524 lisans öğrencisinden oluşmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada  Kişisel Bilgi Formu, Kenny Müzik Performans Kaygısı 

Envanteri ve Piyano Performansi Öz Yeterlik Ölçeği veri toplama araçları olarak 

kullanılmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu  
Araştırma kapsamında müzik öğretmeni adaylarının demografik özelliklerini 

belirlemek amacı ile 10 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş ve öğretmen adaylarına uygulanmış; araştırma için gerekli görülenler 

seçilerek kullanılmıştır. 

 

Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri: 
Kenny Muzik Performans Kaygısı Envanteri Kenny ve vd. (2004: 757-777) 

tarafından geliştirilmiştir. Envanterin orijinal formu 12 alt faktöre dağılan 40 

maddeden oluşmaktadır. Bu 12 faktör üç başlık altında kategorilendirilmiştir. (i) erken 

ilişki durumu [kaygının nesilden nesile aktarımı; ailevi empati] (ii) psikolojik 

savunmasızlık [depresyon/umutsuzluk; kontrol edebilirlik; güven; sürekli performans 

kaygısı] (iii) bağlantılı performans durumları [bağlantılı somatik endişe; korku/dehşet 

(negatif algı); performans öncesi ve sonrası düşünüşler; kişisel denetim/başkalarınca 
denetim; fırsat bedeli; hafıza güvenirliği]. Dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarının yapılarak envanterin Türk kültürüne adaptasyonu çalışması ise Tokinan 

(2013:53-65) tarafından yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 

envanterin Türkçe’ye uyarlamış şeklinin negatif performans algısı, psikolojik 

savunmasızlık, somatik kaygı, kişisel denetim ve fizyolojik savunmasızlık olarak 

toplam beş faktörde dağılan 25 maddeden oluştuğu saptanmıştır. Ayrıca güvenilirlik 
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çalışması sonucu ölçeğin toplam Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak 

bulunmuştur. Maddelerin madde toplam korelasyonları .34 ile .65 arasında değiştiği 

saptanmıştır. 

 

Piyano Performans Öz Yeterlik Ölçeği: 
Piyano performans öz yeterlik ölçeği Gün ve Yıldız (2014:1053-1065) 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 25 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci 

boyutu öğrencinin kendi piyano tekniğini ne düzeyde yeterli gördüğünü yansıtan 

“teknik düzey algısı”, ikinci boyutu öğrencinin, topluluk karşısında çalarken kendi 

piyano performansına ilişkin  hissettiklerini yansıtan“sahne kaygısı algısı” ve üçüncü 

boyutu da öğrencinin kendi piyano performansına yönelik görüşlerini yansıtan 

“performans düzeyi algısı” adı altında ele alınmıştır. Piyano performansı öz yeterlik 

ölçeğinin iç tutarlığının ve güvenirliğinin oldukça yüksek bir ölçme aracı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Geliştirilen ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri 0.95’tir. Bu 

değer, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 

Veri toplamak amacıyla kullanılan Kenny Müzik Performans Kaygısı Ölçeği 

ve Piyano Performans Öz yeterlik ölçeklerinden elde edilen verilere göre hesaplanan 

Cronbach alfa değeri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Veri Toplamada Kullanılan Ölçeklerden Elde Edilen Verilere Ait 

Cronbach Alfa Katsayıları 

 Cronbach Alfa 

Kenny Müzik Performans Kaygısı 

Envanteri 

0,940 

Piyano Performans Öz yeterlik Ölçeği 0,838 

  

Tablo 1 incelendiğinde Kenny Müzik Performans Kaygısı Ölçeği ile Piyano 
Performans Öz yeterlik Ölçeğinin Cronbach alfa katsayıları yüksek güvenirlik  

değerini gösterirmektedir. 

 

Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri Mayıs 2016’da toplanarak SPSS 21 paket programı ile 

analiz edilmiştir.  Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve piyano 

performans öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson momentler 

çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Pearson Korelasyon katsayısı (r), ölçümle 

belirtilen iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin kuvveti ve yönü hakkında bilgi 

verir. Pearson korelasyon katsayısı -1ile +1 arasında değişir. Korelasyon katsayısı, her 
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iki yönde 0’a yaklaşırken ilişkinin kuvveti azalır. Her iki yönde 1’e yaklaşırken 

ilişkinin kuvveti artar. (Alpar, 2016:419). 

 

Analizler yapılmadan önce normallik ve doğrusallık varsayımları incelenmiş 
(Tablo 2) ve varsayımların sağlandığı tespit edildikten sonra korelasyon analizine 

geçilmiştir.   

 

Tablo2.  Müzik Performans  Kaygısı ve Piyano Performans Özyeterliği 

Değişkenlerinin Normallik Açısından İncelenmesine Yönelik İstatistikler 
 

 Çarpıklık 
(sh) 

Basıklık 
(sh) 

Kolmogorov-
Smirnov (p) 

Shapiro-Wilk
 

 (p) 

Müzik Performans 

Kaygısı 

-0,271  -0,251  0,071  

(0,000) 

0,987  

(0,000) 

Piyano Performans 

Özyeterliği 

0,403 

 

0,170 

 

0,052  

(0,002) 

0,990  

(0,001) 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin performans kaygıları ve piyano 

performans öz yeterlik değişkenlerinin  normallik varsayımların sağlandığı 

görülmektedir. 

 

Müzik öğretmeni adaylarının performans kaygılarının ve piyano performans 

öz yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi, varyans analizi (ANOVA) 

ve Kruskal Wallis H Testi analizleri kullanılmıştır.  

 

Analizler yapılmadan önce incelenmesi gerekli olan normallik ve homojenlik 

varsayımlarının olup olmadığı araştırılmış (Tablo 3 ve Tablo 4) ve bu varsayımların 

sağlanıp sağlanmamasına göre uygun analiz yöntemleri seçilerek analizlere devam 

edilmiştir. Ayrıca analizler yapılmadan önce veri kayıp değer olup olmadığı açısından 
incelenmiş ve maddelerde kayıp değer oranının %0,2-%0,8 değiştiği belirlenmiştir. 

Kayıp değerlerle baş etme yöntemlerinden EM (Beklenti maksimizasyonu-Expection 

Maximization) yöntemi kullanılarak kayıp değerlerin yerine en uygun değerler 

atanarak analiz yapılmıştır.  
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Tablo 3. Performans Kaygıları ve Piyano Performans Öz yeterlik Düzeylerinin 

Cinsiyete Göre Normallik ve Varyansların Homojenliği Varsayımlarının 

İncelenmesi 

  Çarpıklık 

(sh) 

Basıklık 

(sh) 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Shapiro-

Wilk (p) 

Levene 

F Testi 

(p) 

Performans 

Kaygısı 

K  -0,159  -0,414  0,053 

(0,023) 

0,990 

(0,021) 

 

1,423 

(0,233) E -0,596 -0,058 0,117 

(0,000) 

0,957 

(0,000) 

Piyano 

Performans 

Öz yeterlik 

K 0,458 

 

0,268 

 

0,058  

(0,009) 

0,987  

(0,004) 

 

0,333 

(0,564) E 0,300 0,033 0,047 

(0,200) 

0,992 

(0,414) 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin performans kaygıları ve piyano 

performans öz yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre normallik ve varyansların 

homojenliği varsayımların sağlandığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 4. Performans Kaygıları ve  Piyano Performans Öz yeterlik Düzeylerinin 

Sınıf  Değişkenine Göre Normallik ve Varyansların Homojenliği Varsayımlarının 

İncelenmesi 

  Çarpıklık 

(sh) 

Basıklık 

(sh) 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Shapiro-

Wilk (p) 

Levene 

F Testi 

(p) 

Performans 

Kaygısı 

Lisans1 -0,156 -0,568  0,048 

(0,200) 

0,986 

(0,066) 

 

 

 

5,239 

(0,001) 

 

Lisans2 -0,149 -0,251 0,070 

(0,079) 

0,985 

(0,105) 

Lisans3 -0,127 -0,708 0,077 

(0,200) 

0,977 

(0,096) 

Lisans4 -0,982 1,568 0,155 

(0,000) 

0,918 

(0,000) 

Piyano 

Performans 

Öz yeterlik 

Lisans1 0,534 

 

0,224 

 

0,077 

(0,012) 

0,979  

(0,010) 

 

 

 

1,074 

(0,360) 

Lisans2 0,146 -0,187 0,039    

(0,200) 

0,991 

(0,486) 

Lisans3 0,102 -0,107 0,076 0,989 
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(0,200) (0,592) 

Lisans4 0,483 0,155 0,088 

(0,041) 

0,981 

(0,122) 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin piyano performans öz yeterlik 

düzeylerinin sınıfa göre normallik ve varyansların homojenliği varsayımların 

sağlandığı görülmektedir. Performans kaygıları düzeylerinin sınıfa göre normallik ve 
varyansların homojenliği varsayımlarının ise sağlanmadığı  görülmektedir. 

 
BULGULAR VE YORUM 

 
Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygısı düzeyleri ile  piyano 

performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı 
korelasyon katsayısı ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı Düzeyleri ve 

Piyano Performans Öz yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 

  Piyano Performans  

Öz yeterlik Düzeyi 

Müzik Performans Kaygı Düzeyi R -0.30 

N 524 

* p<0,05   

 

Tablo 5 incelendiğinde müzik öğretmeni adayları müzik performans kaygısı 

düzeyleri ile  piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasında negatif yönlü orta 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (r= -0,296) ve bu ilişki istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,05). Diğer bir değişle piyano performans öz yeterlik düzeyi artıkça 

müzik performans kaygısı düzeyi azalmaktadır. Determinasyon katsayısı (𝑟2=0,088) 

incelendiği iki değişkenin ortak değişkenliğinin %8,8 olduğu görülmektedir. Diğer bir 

deyişle piyano performans öz yeterlik düzeyi, müzik performans kaygısı düzeyindeki 
değişkenliğin %8,8’ini açıklamaktadır. 

 

Müzik öğretmeni adaylarının performans kaygısı düzeyleri ve piyano 

performans öz yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği 

ilişkisiz örneklemler t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 6 ve 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 6. Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı Düzeylerinin 

Cinsiyet Değişkeni Açısından Farklılaşmasına Yönelik İlişkisiz T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet N �̅� SS Sd t 
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Müzik 

Performans 

Kaygıları 

K  336 74,98 13,78 520 2,129* 

E 186 69,45 13,22 

* p<0,05       

 

Tablo 6 incelendiğinde müzik öğretmenlerinin performans kaygıları cinsiyete 

göre anlamlı farklılık göstermektedir (t(520)=2,129; p=0,034). Kadın müzik 

öğretmeni adaylarının performans kaygı düzeylerinin (�̅�=74,98) erkek müzik 

öğretmeni adaylarının performans kaygı düzeylerinden (�̅�=69,45) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bulgu müzik öğretmen adaylarının performans kaygıları ile 
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca etki 

büyüklüğü (𝜂2) değeri incelendiğinde performans kaygıları ölçeğindeki gözlenen 

varyansın yaklaşık %1’inin cinsiyete bağlı olduğu söylenebilir. 

 

 

Tablo 7. Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performans Öz yeterlikleri 

Düzeylerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından Farklılaşmasına Yönelik İlişkisiz T-

testi Sonuçları 

 Cinsiyet N �̅� SS Sd t 

Piyano 

Performans Öz 

yeterlikleri 

K 336 65,82 13,78 520 1,316* 

E 186 67,46 13,22 

* p>0,05       

 

Tablo 7 incelendiğinde müzik öğretmenlerinin piyano performans öz 

yeterlikleri düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir 

(t(520)=1,316; p=0,189). 

 

Müzik öğretmen adaylarının performans kaygısı düzeyleri, piyano 

performans öz yeterlik düzeylerini sınıf değişkeni açısından incelenmek için öncelikle 
analizlerin gerektirdiği varsayımlar incelenmiştir. Müzik öğretmen adaylarının 

performans kaygı düzeyi için varsayımlar sağlanmadığı için sınıf düzeyine göre 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 8’da 

verilmiştir. Piyano performans öz yeterlik düzeyi için sınıf düzeyine göre normal 

dağılım ve varyansların homojenliği gözlendiği için tek faktörlü ANOVA 

kullanılmıştır ve sonuçlar Tablo 9’da özetlenmiştir. 

 

 

Tablo 8. Müzik öğretmen adaylarının performans kaygısı düzeylerinin sınıf 

değişkeni açısından incelenmesine ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları 
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  n Sıra 

Ortalaması 

Sd 𝜒2 Anlamlı 

Fark 

Performans 

Kaygıları 

Lisans1 178 236,22 3 11,051* 1-2/1-4 

Lisans2 145 285,37 

Lisans3 94 251,62 

Lisans4 106 282,54 

* p<0,05       

 

Tablo 8 incelendiğinde müzik öğretmen adaylarının performans kaygılarının 

sınıf düzeyine göre farklılaştığı görülmektedir (𝜒2=11,051; p=0,01). Performans kaygı 

düzeyinde bulunan farklılığın hangi sınıf düzeyleri arasında olduğunu bulmak için 

ikili alt gruplar arasında yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, 1 ile 2. 

sınıflar ve 1 ile 4. sınıflar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sıra 

ortalamaları incelendiğinde 1.sınıf müzik öğretmen adaylarının performans 

kaygılarının 2. ve 4. sınıf müzik öğretmen adaylarının performans kaygılarından daha 

düşük olduğu görülmektedir 

 
Tablo 9. Müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeylerinin 

sınıf değişkeni açısından incelenmesine ilişkin tek faktörlü ANOVA sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Anlamlı 

Fark 

Piyano 

Performans 

Öz 

yeterlikleri 

Gruplararası 1893,79

1 

3 631,264 3,4

66 

0,016

* 

 

1-4/2-4 

Gruplariçi 94525,4

78 

51

9 

182,130 

Toplam 96419,2
69 

52
2 

 

p<0,05*      

 

Tablo 9 incelendiğinde müzik öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre 

piyano performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F 

(3,519)=3,466; p<0,05). Piyano performans düzeyinde bulunan farklılığın hangi sınıf 

düzeyleri arasında olduğunu bulmak için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, 1.sınıf 

(�̅�=65,27) ve 2. sınıf (�̅�=65,31) müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz 

yeterlikleri 4. sınıf (�̅�=70,13) müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz 
yeterliklerinden daha düşüktür. Diğer bir deyişle sınıf düzeyi artıkça müzik öğretmen 

adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeylerinin artığı söylenebilir.  
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TARTIŞMA  

 
Sosyal bilişsel teori, öz yeterlik ve algılanan stres arasında güçlü bir negatif 

ilişki bulunduğunu göstermektedir ki deneysel bulgular da bu teoriyi 

desteklemektedir. Örneğin üniversite öğrencilerinin öz yeterlik ve stres düzeyleri  

arasında orta veya güçlü negatif korelasyonlara sahip oldukları yapılan araştırmaların 

sonucunda görülmüştür. (Gigliotti ve Huff, 1995; Hackett ve vd., 1992; Solberg ve 

vd., 1993; Solberg ve Villarreal, 1997; Torres ve Solberg, 2001; Zajacova ve vd., 

2005).  

 

Müziksel performansın akademik motivasyon ve öğrenme ile yakından 

ilişkili olması nedeniyle öz yeterlik, müzik performansında da çok önemlidir 

(McCormick & McPherson, 2003; Nielsen, 2004; McPherson & McCormick, 2006; 
Ritchie & Williamon, 2010). Bu nedenle öz yeterliğin müzik performans kaygısı ile 

bağlantılı olması muhtemeldir.  
 

Sinden (1999) yüksek öz yeterliliğe sahip müzisyenlerin önceki 

performanslarının pozitif olma eğiliminde olduğunu ileri sürmektedir. 

Çevresel faktörlerin bir bireyin öz yeterliliğini etkilemesinde önemli bir 

rolü olması nedeniyle, Sinden özyeterliliğin bireyin performans kaygısı 

düzeyinde hayati bir önem taşıdığını belirtmiştir. Bununla birlikte 

Sinden (1999), düşük genel öz yeterliğin, daha yüksek müzik 

performans kaygısına eşlik ettiğini savunmaktadır. Akt: Topoğlu2014: 

339).   

 

McCormick & McPherson’a göre (2003) ise öz yeterlik, bireyin kendini iyi 

bir enstrümantalist olarak tanımlaması ile  kalmayıp, aynı zamanda müzik sınavı veya 

konser gibi etkinliklerde başkaların eleştirilerine açık hale getirdiğini öne sürmektedir 

(McCormick ve McPherson, 2003:40). 

 

Araştırmanın birinci alt problemi müzik öğretmeni adaylarının müzik 

performans kaygı düzeyleri ve piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi belirlemekti, elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının müzik 

performans kaygısı düzeyleri ile  piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasında 

negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir değişle piyano 

performans öz yeterlik düzeyi artıkça müzik performans kaygısı düzeyi azalmaktadır. 

Bu sonuç Abel ve Larkin (1990:171-182)’in, durum kaygısı ve güven arasında ters 

korelasyon bulunduğunu ortaya koyan araştırmasıyla, Sinden, (1999)’in  öz yeterlik ve 

müzik performans kaygılarını incelemek  için 138 üniversite öğrencisini incelediği 
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araştırmasıyla, Yıldırım, (2011: 277-291)’ın öz yeterlik inancı arttıkça öğrencilerde 

stres ve kaygının azalduğını otaya koyan araştırmasıyla ve Topoğlu (2014: 337-

348)’nun hizmet öncesi müzik öğretmenlerinde durumluk kaygı düzeyleri ile öz 

yeterlik inançları arasında küçük bir negatif korelasyon tespit ettiği araştırmasıyla da 
uyum içerisindedir.   

 

Alan yazın incelendiğinde müzik performans kaygısı ve cinsiyet değişkeni 

arasındaki ilişkiyle ilgili çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Müzik performansı sergileyen 

sınıf öğretmeni adayları ile yaptığı araştırmada Kocabaş (2013:33) erkek öğrencilerin 

müzik performansındaki durum kaygı seviyesinin kadın öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu sonucuna varmıştır.  

 
Baştürk (2007) erkek öğretmen adaylarının test kaygı düzeylerinin 

kızlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, 

üniversite öğrencileri ile yapılan araştırmada, Erözkan (2004), erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre daha endişe verici tutum sergilediğini 

iddia etmiştir. Her iki araştırmacı da bu durumu, bir ailenin başlangıcı, 

aileleri maddi olarak desteklemek gibi konularda erkekler tarafından 

toplumda daha yüksek bir beklentinin olmasına bağlamıştır (Güven, 

2016:312).  

 

Yokuş ve arkadaşlarının (2013: 159) ve Güven’in yapmış olduğu çalışmalara 

göre (2013: 269) ise öğrencilerin kaygı durumunda cinsiyet değişkeni açısından 

herhangi bir fark yoktur. Bu çalışmaların yanısıra, müzik performans kaygısı ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki kuran çalışmaların da sayısı azımsanmayacak 

sayıdadır. (Ryan, 2004, 2005; Rae & McCambridge, 2004; Osborne & Kenny, 2008; 

Yöndem, 2007; Wilson & Roland, 2002; Iusca ve Dafinoiu, 2012). Müzik performans 

kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki kuran araştırmalara göre kadın  

müzisyenler erkek müzisyenlere göre daha yüksek müzik performans kaygısı  

sergilemektedir. (Ryan, 2004; Rae & McCambridge, 2004; Yöndem, 2007; Iusca ve 

Dafinoiu, 2012;Ginsberg, 2004; Osborne & Franklin, 2002; Sinden 1999; Wesner et 

al., 1990; Grodd, 2012). Nacakcı ve Dalkıran (2011: 46-56) müzik öğretmeni adayları 

üzerinde yaptıkları çalışmada, müzik öğretmen adaylarının bireysel çalgı eğitimi sınav 

kaygısı düzeylerini kızlarda erkeklere göre daha yüksek olarak tespit etmişlerdir. 

  

 Araştırmanın ikinci alt problemi olan müzik öğretmeni adaylarının müzik 
perforans kaygı düzeyleri ve cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkinin ortaya konmasıyla 

ilgili sonuçlara göre müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermiştir. Literatüre uyumlu olarak, kadın müzik 

öğretmeni adayları, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde müzik performans kaygısı 

sergilemiştir (Abel & Larkin, 1990; Nagel, 1988).  Bu sonuç ayrıca Abel and Larkin 

(1990: 171-182.), Kaspersen and Gotestam (2002: 69–80), Steptoe et al. (1995: 27-39) 
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‘ın araştırmalarını destekler niteliktedir. Abel ve Larkin (1990:171-182), müzik 

performans kaygılarında cinsiyete dayalı bu farklılılığın 'kadınların erkeklerden 

endişeli duyguları açıkça ifade etme olasılığının daha yüksek' olmasından 

kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.  

 

Alanyazında öz yeterlik ve cinsiyet arasında tutarsız bir ilişki olduğunu 
ortaya koyan bulgular, cinsiyetin güdü ve öz yeterlik inançlarının güvenilir bir 

yordayıcısı olmadığını kanıtlar niteliktedir. (Bussey ve Bandura, 1999.Akt: Özmenteş 

2014:141). Konuyla ilgili yapılan araştırmaları incelendiğinde ise, öz yeterlik 

düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılığın olmadığını belirten araştırmalar 

olduğu gibi (Milli, 2015;Topoğlu, 2014; Şeker, 2014), öz yeterlik inançlarının 

cinsiyete göre farklılık olduğu belirlenen araştırmalar da bulunmaktadır (Betz ve 

Hackett, 1983; Eccles ve vd., 1984; Chen ve vd., 2004; Nielsen, 2004). Öğretmen 

adayları (Özmenteş, 2014:138-152; Kafkas ve vd.,2010: 93-111 ) ve öğretmenler 

(Mirzeoğlu ve vd. 2007: 109-125, Izgar ve Dilmaç 2008: 437-446)  üzerinde yapılan  

bazı araştırmalarda katılımcıların öz yeterlik ve cinsiyetleri arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Erkeklerde kadınlara göre daha yüksek  öz yeterlik gösterdiği 

yönündeki araştırma sonuçları da oldukça fazladır (Betz ve Hackett, 1983; Eccles ve 

vd., 1984; Chen ve vd., 2004; Nielsen, 2004; Özmenteş 2014). Ayrıca, müzik öz 

yeterlilik ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve erkek öğrencilerin müzik öz 

yeterliklerinin kız öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğunu tespit eden araştırmalar da mevcuttur (Nielsen, 2004;  Özmenteş 2008 ve 

Özmenteş 2014). 
 

Bazı araştırmacılar güdü ve öz yeterlik inançlarındaki cinsiyete göre 

farklılaşmanın nedeninin cinsiyetin kendisine değil, cinsiyet hakkındaki 

stereotipik inançlara ve cinsiyet özelliklerine ayak uydurma sürecine 

bağlanması gerektiğini savunurlar. (Eisenberg ve vd., 1996; Hackett, 

1985; Matsui, 1994). Kişiler cinsiyetlerine toplum tarafından yüklenen 

beklentiler çerçevesinde öz yeterlik geliştirebilmektedir. Akt: Özmenteş 

2014:141). 

 

Özmenteş’e göre ise (2014:147), erkek öğrencilerin daha yüksek müzik 

özyeterliğinin geliştirmiş olması, sahne ve müzisyenlik deneyimleme imkanlarının 

kızlara göre daha fazla olmasına bağlıdır. Bu da sahne deneyiminin özyeterliği olumlu 

etkilediği düşüncesini doğurur. 

 

Araştırmanın üçünü alt problemi müzik öğretmeni adaylarının öz yeterlik 
düzeyleri düzeyleri ve cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemekti, elde edilen 

bulgular ışığında, müzik öğretmeni adaylarının piyano performans öz yeterlik 

düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 

Eğilmez’in (2015: 2558-2567)  müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz 
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yeterlik algılarını inceledeiği çalışmasında öğretmen adaylarıın piyano performans öz 

yeterlik algılarının cinsiyete göre farklılaştığını ve erkeklerin kızlara oranla daha 

yüksek performans öz yeterliğine sahip olduğunu saptadığı çalışmasıyla çelişirken 

Babacan ve Babacan, (2017: 1299-1318)‘ın 101 müzik öğretmeni adayının piyano 
performans öz yeterliklerini incelediği çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca, 

müzik öğretimi öz yeterlik (Topoğlu, 2014: 337-348  )  öğretmen öz yeterlik 

(Kahyaoğlu ve Yangın  2007:73-84; Üstüner ve vd. 2009:1-16) müzik eğitimine 

yönelik genel öz yeterlik (Milli, 2015:417-431), ve akademik öz yeterlik (Şeker, 

2014:135-149) düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılığın olmadığını tespit 

eden çaışmalarla da uyumludur. 

 
Araştırmanın dördüncü alt problemi müzik öğretmeni adaylarının müzik 

performans kaygı düzeyleri sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemekti, elde edilen 

bulgulara göre, öğretmen adaylarının müzik performans kaygılarının öğrenim gördüğü 

sınıf düzeyine göre 1 ile 2. sınıflar ve 1 ile 4. sınıflar arasında anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Bu farklılık 1. sınıf müzik öğretmen adaylarının performans 

kaygılarının 2. ve 4. sınıf müzik öğretmen adaylarının müzik performans 

kaygılarından daha düşük olarak sonuçlara yansımıştır.  

 

Literatür incelendiğinde Eğilmez (2015:2564)’in çalışmasına göre 3. sınıf 

öğrencilerinin özellikle 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek müzik performans 
kaygısı yaşamaktadır. Benzer şekilde Taborsky (2007:15-25), çalışmasında 3. sınıf 

öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerine göre daha fazla kaygılı olduğunu belirtmektedir. 

Bu sonuçların nedeni sınıf düzeyinin artmasına paralel olarak piyano sınavlarında 

çalınan programın seviyesinin zorlaşmasından olabileceği düşünülmektedir. Güven 

(2016: 305-316) ve Küçük (2010: 37-50) tarafından yapılan araştırmalarda ise 

öğrencilerin kaygı seviyeleri ve sınıfları arasında  anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

Bu sonuçlarla birlikte, Güven,( 2016: 312)  4. sınıf öğrencilerinin kaygı seviyelerinin 

1.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu belirtirken Küçük (2010: 44) ise, 4. 

sınıf öğrencilerinin 3. sınıf öğrencilerine göre daha fazla kaygılı olduğunu ifade 

etmiştir.  

 
Araştırmanın beşinci alt problemi müzik öğretmeni adaylarının piyano 

performans öz yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemekti, 

elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının piyano performans öz yeterlik 

algıları sınıf değişkenine göre arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu 

fark, 1.sınıf ve 2. sınıf müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz yeterlikleri 

4. sınıf müzik öğretmen adaylarının piyano performans öz yeterliklerinden daha düşük 
olarak tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle sınıf düzeyi artıkça müzik öğretmeni 

adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeylerinin artığı söylenebilir. Eğilmez 
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(2015) birinci, ikinci ve üçüncü sınıf müzik öğretmen adayları ile yaptığı araştırma 

sonucunda benzer bir şekilde ‘sınıf düzeyi temelinde yapılan analiz sonucunda farkın 

3. sınıf öğrencilerin lehinde olduğunu ve dolayısıyla müzik öğretmeni adaylarının, 

okul yılları ve alan bilgisi arttıkça kendine güven düzeylerinin de’ arttığını belirtmiştir 

(Eğilmez 2015: 2564). Babacan ve Babacan (2017: 1299-1318) ve Gün (2014:78)  ise 

müzik öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmalarda piyano performans öz yeterlik 
algısının sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı sonucuna varmıştır. 

 

 

ÖNERİLER  
 

Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde, müzik öğretmeni adaylarının 

yaşadıkları müzik performans kaygısını azaltmak için, son zamanlarda gündemde olan 

stresle başa çıkma tekniklerinin bu öğrencilere uygulanması faydalı olabilir. 

 

Bu araştırmada olduğu gibi ilgili literatürde de yüksek özyeterliğe sahip 

olmak müzik performans kaygısıyla negatif yönde ilişkilendirildiğine göre, müzik 

öğretmeni adaylarının piyano performans öz yeterlik düzeylerini geliştirici etkinlikler 

düzenli  olarak verilebilir. 

 
Araştırma sonuçları 524 müzik öğretmeni adayı ile sınırlıdır. Araştırmada ele 

alınan değişkenlerin daha büyük bir örneklem üzerinde incelenmesi bu araştırmadan 

elde edilen sonuçların daha genellenebilir olmasına katkı sağlayacaktır. 
 

Müzik performansı sergileyen farklı yaş grupları ile bu değişkenlerin 

ilişkisine yönelik yeni araştırmalar yapılabilir. 

 

Ayrıca öğretmen adaylarının müzik performans kaygı ve piyano performans 

öz yeterliklerinin farklı değişkenler açısından inceleyen yeni araştırmalar yapılması 

önerilmektedir. 
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