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ÇÖZME STRATEJ�S� �LE Ö�RET�M�N�N  �NCELENMES� 

 

�ZZET GOSTALAK 

DANISMAN: Yrd. Doç. Dr. Ercan TÜRKKAN 

2008 

................................................................... 
 

Bu ara�tırmada, Ortaö�retim 10.sınıf Fizik dersinde ö�retilen Potansiyel Enerji 

kavramının problem çözme stratejisiyle ö�retiminin incelenmesi amaçlamı�tır. 

Ara�tırmada, ön test-son test kontrol gruplu deney deseni kullanmı�tır. Ara�tırma, 

2006-2007 e�itim-ö�retim yılının güz döneminde Konya ili Bozkır �lçesi Bozkır 

Anadolu Lisesi 10.sınıf ö�rencilerinin olu�turdu�u iki grup üzerinde yürütülmü�tür. 

Deney grubuna problem çözme stratejisi, kontrol grubuna ise geleneksel ö�retim 

yöntemi uygulanmı�tır. Ara�tırmada verileri, geçerlili�i ve güvenirli�i sa�lanmı� 25 

maddeden olu�an çoktan seçmeli Eri�i Testi kullanılarak toplanmı�tır. Ayrıca 

çalı�ma sonunda klinik mülakat ile ö�rencilerin problem çözümünde yaptıkları hata 

ve eksiklikler belirlenmeye çalı�ılmı�tır. Verilerin çözümünde ve analizinde SPSS 

10,0 programında ba�ımlı ve ba�ımsız t testi kullanılmı�tır. 

Ara�tırma sonucuna göre problem çözme stratejisi ile ö�retim yapılan deney 

grubu ö�rencileri geleneksel ö�retim yöntemi ile ö�retimin yapıldı�ı kontrol grubu 

ö�rencilerden kavrama, uygulama, analiz-sentez ve toplam ba�arı düzeylerinde 

istatistiksel açıdan daha ba�arılı  oldukları görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Problem, Problem Çözme Stratejisi, Fizik Ö�retimi, 
Problem Çözme                                                                        
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ABSTRACT 

           
  POST GRADUATE THESIS 

 

TEACH�NG OF THE POTENT�AL ENERGY SUBJECT, WH�CH �S 

TEACHED �N PHYS�CS LESSON OF TENTH OF SECONDARY 

EDUCAT�ON ,W�TH THE STRATEGY OF PROBLEM SOLV�NG 

 

�ZZET GOSTALAK 

ADVISER: Assistant Professor Ercan TÜRKKAN 

 

    �n this research,it was aimed to be carefully on the teaching of the Potential Energy 

subject, which is teached in Physics lesson of tenth of secondary education ,with the 

strategy of problem solving. The experiment pattern that has preliminary test- final 

test control groups was used in this research. The research was carried out with two 

groups which consisted of tenth grade students of Bozkır Anatolian High School in 

Bozkır discrict, Konya, in 2006-2007 academic year autumn term. �t was carried out 

the problem solving strategy fort he experiment group, the traditional teaching method 

fort he control group. The research data was collected by using multiple chice Physics 

test which constisted of 25 items and it is validity and reliability were provided. Also, 

the mistakes and the deficiencies that the students had while solving the problems 

were tried to find out with a clinical interview at the end of study. The dependent and 

independent t-test was used on SPSS 10.0 pro�ramme in data analysis. 

     According to the result of the research, it seems that the  experiment  group 

students who had teaching of problem solving strategy are more succesfull statistical 

ly in comprehension, practising, analysis-synthesis and the overal achievement level  

                      Key words : Problem, Problem Solving, Problem Solving strategy, Physics     
                Teaching 
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ÖNSÖZ 

 
Günümüzde e�itimin anlayı�ı ö�renciye direk olarak bilgi aktarmaktan öte 

ö�renciye bilgiye ula�ma yollarını ö�retmek �eklinde de�i�mi�tir. Bilgiye ula�ma, 

bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geli�tirmek, bilgiyi ara�tırma, ke�fetme, 

yorumlama ve zihinde olu�turma becerilerini geli�tirmek birçok dersin amaçları 

arasında yer almaktadır. Ö�rencinin ihtiyacı olan bilgiye ula�ma yollarından birisi 

de problem çözme stratejisidir. Bir problemin çözümü için birçok bilgiye 

gereksinim vardır. Bir ö�renci özellikle ilk defa kar�ıla�tı�ı bir problemi kendi 

ba�ına çözebiliyorsa o konu hakkında belli düzeyde bilgi birikimi edinmi�, gerekli 

bilgiye ula�mı�, bunu kullanmı� demektir. Bu dü�ünceden yola çıkarak problem 

çözme stratejisi ile konu ö�retiminin bu tez çalı�masında ele alınmı� ve 

incelenmi�tir. 

Gerek ortaö�retime gerekse yüksek ö�retime ö�rencilerin problem çözme 

ba�arılarına göre seçildi�i ve yerle�tirildi�i dü�ünülürse, bu tez çalı�ması hem 

ö�renciler hem de ö�retmenler açısından bir kaynak olarak kullanılabilir. 

Bu tez çalı�ması sırasında yardım ve desteklerini esirgemeyen danı�man 

hocam Yrd.Doç.Dr. Ercan Türkkan’a, Ar�.Gör.Ersin Bozkurt’a, çok de�erli 

arkada�ım Halit Dirik’e, Bozkır �lçe Milli E�itim Müdürlü�üne, Bozkır Anadolu 

Lisesi ö�retmen ve ö�rencilerine te�ekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca, yüksek lisans çalı�malarım sırasında beni hiçbir zaman yalnız 

bırakmayan ve deste�ini esirgemeyen e�im Güler ile kızım Sena’ya sonsuz 

sevgilerimi sunar te�ekkür ederim. 

�zzet GOSTALAK 

                                                                                                Konya-2008     
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1. GENEL B�LG�LER 

 

1.1. Giri� 

 

Tabiatta canlılar, kar�ıla�tıkları engelleri a�abildikleri ölçüde hayatta kalma �ansına 

sahiptirler. Türünün devamını sürdürebilmek için kar�ıla�tıkları problemlere çözüm 

bulması gerekmektedir. Benzer �ekilde insanlık da tarihin her devrinde, her co�rafyada 

kar�ıla�tıkları problemleri kendilerine has yöntemlerle iyi veya kötü çözmü�lerdir. 

�nsanlarda onu çözme gücü olmasaydı  insanlık uygarlı�ı olmazdı.  �nsanlar bazen 

problemi kendi metotlarıyla çözmeye çalı�ırken, bazen de ba�ka toplum ve insanların 

çözüm biçimlerini benimseyip uygulamaya ba�lamı�lardır. Gittikçe karma�ıkla�an toplum 

yapısı ve teknolojik geli�meler, siyasi sosyal ve ekonomik olaylar bireyi gittikçe artan 

problemli durumlarla kar�ıla�tırmaktadır. Bu geli�meler bireyde ki�isel istek ve 

ihtiyaçların de�i�mesini de beraberinde getirmektedir. �htiyaçlara çözüm bulma çabaları, 

çözüme ula�ma stratejilerinin olu�masını ve geli�mesini gerektirmi�, bunun bilimsel bir 

yolla olmasını zorunlu kılmı�tır. 

 Bilimsel yolla sonuca ula�ma (inquiry) yöntemi ilk kez 1920 ba�larında tarımsal 

toplumdan endüstriyel topluma geçi� döneminde, toplumun özellikle sa�lık ve hijyen 

konularındaki ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmı�tır ve aynı yıllarda okul fen 

programlarını da etkilemi�tir. O yıllarda ilerlemeci (prograsive) e�itimci John Dewey 

bilimi: ” Çalı�ma için seçilen problemler ve problemlere çözüm getirme yolları” �eklinde 

pragmatik bir temelde açıklamı�tır (Kaptan,1998). Ba�ka bir deyi�le, problem çözme 

yoluyla ö�renme Dewey’in etkisiyle e�itime girmi� ve epistemolojik temeli itibariyle 

onun ‘problem çözme yoluyla dü�ünme’ dedi�i altı basamaklı bir yönteme 

dayanmaktadır (Dewey, 1933). Dewey’in Amerikan e�itiminde çok etkili oldu�u 1930’lu 

ve 1940’lı yıllarda okul programlarına ö�renciyi kendi etkinlikleriyle bulmaya, 

dü�ünmeye ve ö�renmeye götüren yöntemler girmi�tir. Ayrıca 1960’lı yıllarda 

geli�tirilmelerine hız verilen fen programları da yine geni� ölçüde ö�renciyi kendi 

etkinlikleriyle ö�renmeye götürür. Bilimsel yöntemin tanımlanması okul programlarını 
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da do�rudan etkilemi� ve fen e�itiminin amaç, yöntem ve stratejilerinin yeniden 

belirlenmesine neden olmu�tur.   

Problem çözme bir çe�it bulu� yoluyla ö�retim yöntemidir. Bir problem ya da 

durumun bilimsel yakla�ımını sa�layan bu yöntemde ö�renciler bireysel olarak ya da 

gruplar olu�turarak gerçek problemleri çözmeye çalı�ırlar. Problem çözme yöntemi, konu 

alanlarının ö�retimini gerçek ya�am ko�ulları içinde ele alan do�al bir yol oldu�u için 

ö�retim i�inde her gün daha da artan yo�unlukta kullanılmaktadır. Problem çözme, üst 

düzey zihinsel etkinliklerin kazanılmasında i�e ko�ulan bir yöntemdir. Bu bakımdan 

problem çözme , hedefin bili�sel alan basamaklarından bilgi ve kavrama düzeyine dayalı 

bir uygulama düzey etkinli�idir. Ö�retmenler hem kendi mesleki problemlerini çözmek, 

hem de ö�rencilerini problemlerini çözebilecek duruma getirmek için söz konusu 

yöntemi benimsemektedirler. �ster grup yoluyla, isterse bireysel olsun problem 

çözümünde izlenen yol aynı niteliktedir. Problem çözmenin  deneme-yanılma ve bunun 

bilimsel nitelik kazanmı� biçimi olan bilimsel denemecilik için çok uygun oldu�u 

e�itimciler tarafından ifade edilmektedir. Bu niteli�inden dolayı problem çözme,  ki�ilere 

ba�arıları ve ba�arısızlıklarından yararlanarak ö�renme �ansını vermekte, yaparak 

ya�ayarak ö�renmeyi gerçekle�tirmektedir. 

 

 1.2. Problem Cümlesi 

   Ortaö�retim 10. sınıflar Fizik dersinde ö�retilen “Potansiyel Enerji” kavramının 

problem çözme stratejisi ile ö�retiminin ö�rencilerin problem çözme performanslarına ve 

konuyu kavramasına  etkisi var mıdır? 

 

1.3. Alt Problemler 

Ara�tırmada yukarıdaki problem kapsamı içinde a�a�ıdaki alt problemlere yanıt 

aranmı�tır: 

 1. Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı gruplar ile geleneksel ö�retimin 

uygulandı�ı gruplar arasında,  

a. Bilgi düzeyleri arasında fark var mıdır? 

b. Kavrama düzeyleri arasında fark var mıdır? 
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c. Uygulama düzeyleri arasında fark var mıdır?  

d. Analiz-Sentez düzeyleri arasında fark var mıdır? 

e. Toplam ba�arı düzeyleri arasında fark var mıdır? 

2.Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı gruplarda  bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz-sentez ve toplam ba�arı  düzeylerinde anlamlı bir artı� var mıdır? 

3. Geleneksel ö�retim yönteminin uygulandı�ı gruplarda  bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz-sentez ve toplam ba�arı  düzeylerinde anlamlı bir artı� var mıdır? 

 

1.4. Denenceler 

Bu ara�tırmada, yukarıda belirtilen problem ve alt problemlere dayalı olarak 

saptanan denenceler a�a�ıda ifade edilmi�tir. 

1. Ara�tırmada model alınan problem çözme stratejisinin uygulandı�ı gruplar ile 

geleneksel yöntemin uygulandı�ı gruplar arasında , 

a. Bilgi düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. 

b. Kavrama düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. 

c. Uygulama düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. 

d. Analiz-Sentez düzeyleri arasında anlamlı fark vardır.  

e. Toplam ba�arı düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. 

2. Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı gruplarda  bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz-sentez ve toplam ba�arı  düzeylerinde anlamlı bir artı� vardır. 

3. Geleneksel ö�retim yönteminin uygulandı�ı gruplarda  bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz-sentez ve toplam ba�arı  düzeylerinde anlamlı bir artı� vardır. 

 

1.5. Sayıltılar 

1. Ara�tırmaya katılan ö�rencilerin, verilerin toplanmasında kullanılan ölçekleri 

içten ve gerçek durumlarını yansıtacak �ekilde yanıtladıkları kabul edilmi�tir. 

2. Kontrol edilemeyen de�i�kenler deney ve kontrol gruplarını aynı ölçüde 

etkilemi�tir. 

3.Uygulamaya katılan bireylerin evreni temsil ettikleri kabul edilmi�tir. 
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 1.6. Ara�tırmanın Sınırları 

1. Ara�tırma Konya ili Bozkır �lçesinde  bulunan Bozkır Anadolu Lisesi’nde 

ö�renim gören 10. sınıf ö�rencileri ile sınırlıdır. 

2. Ara�tırmaya katılan ö�rencilerin eri�i testi puanları ve ölçeklerden elde edilen 

verileri ile sınırlıdır. 

3. Ara�tırma, Ortaö�retim 10. sınıf Fizik dersi “ Potansiyel Enerji” konusu ile 

sınırlıdır. 

 

1.7. Tanımlar 

 Problem : Bir kimsenin istenilen bir hedefe ula�mak amacıyla topladı�ı mevcut 

güçlerin kar�ısına çıkan engele denir (Bingham,1973). 

Problem Çözme: Belli bir amaca eri�mek için kar�ıla�ılan güçlükleri ortadan 

kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı içeren bir süreçtir (Bingham,1973). 

Eri�i testi: Ortaö�retim 10. sınıf Fizik dersi “Potansiyel Enerji” konusunu kapsayan 

kritik hedef ve davranı�larla tutarlı ö�renme düzeyini saptamaya yönelik ve ara�tırmada 

öntest-sontest olarak uygulanan madde analizi ve geçerlilik-güvenirlik çalı�ması yapılmı� 

25 maddeden olu�an test. 

Strateji: Genel olarak bir �eyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ula�mak için 

geli�tirilen bir planın uygulanmasıdır (Açıkgöz,1996). 

Problem Çözme Stratejileri: �stenilen hedefe ula�abilmek için etkili ve yararlı 

olan araç ve davranı�ları türlü olanaklar arasında seçme ve kullanmadır (Vural,2004).  

 

1.8. Ara�tırmanın Amacı ve Önemi 

     Her birey ya�antısı boyunca çe�itli problemlerle kar�ıla�ır ve ya�antısını 

düzenleyebilmek için bu problemleri çözme e�ilimindedir. Bu e�ilimin temeli, bilimsel 

yöntem ve tekniklere dayanmalıdır ki bunlar mantıklı ve do�ru çözümler olabilsin. 

Kar�ıla�ılan her problem bireye analiz etme, çözme, ba�arı ve ba�arısızlı�ın nedenlerini 

sorgulama olana�ı verir. Bu süreç içinde her adımda ya�antı boyunca iz bırakan bilgi ve 

deneyimler edinilir. Böylece her problemin çözümü de�erli bir e�itici gibi bir �eyler 

ö�retir. Bu ö�renilenler sayesinde yeni problemler ve riskler kar�ısında daha öngörülü 
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olunur, olaylar daha geni� ve derin de�erlendirilebilir ve problem çözümünde daha 

ba�arılı olunur. 

Problem çözmenin fizik müfredatının merkezinde olması, fizik e�itimcilerinin bu 

konuda ara�tırma yapma gereksinimlerine neden olmu�tur. Çünkü fizikte kavramları 

anlama, bilgiler arasındaki ili�kiyi kurma, analiz etme problem çözme sürecinde meydana 

gelmektedir. Bundan dolayı problem çözmeye özgü beceri ve yetenekler ö�rencilere 

sistemli bir yakla�ımla problem çözdürülerek kazandırılabilir.  

Bireylere gelecekte kar�ıla�abilecekleri problemlerin üstesinden gelebilecek 

becerileri kazandırmak e�itimin öncelikli hedefidir. Ö�rencilere bu becerileri 

kazandırmak ancak problem çözmenin e�itimin merkezinde olmasıyla mümkün 

olabilece�i dü�ünülmektedir. Problem çözmenin insanların hayatındaki önemini göz 

önünde bulunduran bir çok e�itimci, okulda ö�rencilerin problem çözme yeteneklerinin 

artmasını sa�layacak bir ö�retim metoduna yer verilmesinin gerekti�ini belirtmektedirler. 

Bu bakımdan okulda i�lenecek konular, hayatta kar�ıla�ılacak güçlükler (problemler) 

biçiminde ele alınması gerekti�i vurgulanmaktadır. Ö�rencinin tabiattaki ve sosyal 

hayattaki problemleri algılayabilmesi çok önemlidir. Problemlerin farkına varmayan 

ki�inin onun üzerinde dü�ünmesi ve çözümler üretmesi mümkün de�ildir. Ö�renciye 

problemleri buldurma alı�tırmalarının yaptırması, problemi iyice anlayıp tanımlandıktan 

sonra, problemi do�uran faktörleri buldurmaya çalı�ılması, problemin kayna�ı olan 

faktörlerin tespit edildikten sonra, problemi çözebilecek bazı öneriler (çözüm yolları) 

geli�tirilmesi gibi çalı�malar onların problem çözme yeteneklerinin geli�mesine katkı 

sa�layacaktır. Çözülen  her problem, analiz etme, çözme, ba�arı veya ba�arısızlı�ın 

nedenlerini sorgulama olana�ı verir. Her problem analiz edildi�inde ve 

de�erlendirildi�inde ya�amsal bilgiler ve ipuçları verir. Dolayısıyla her problem, de�erli 

bir e�itici gibi  bir �eyler ö�retir. Bu ö�renilenler sayesinde yeni problemler ve riskler 

kar�ısında daha öngörülü olunur, olaylar daha geni� ve derin de�erlendirilebilir. 

Fizikte i�lenen birçok konu, ö�rencinin problem çözme yetene�ini geli�tirmeyi 

amaçlar. Sınavlarda sorulan problemler ise böyle bir yetene�in olu�up olu�madı�ını 

dener. Problem çözme yöntemi sayesinde ö�renci, problem çözümüne do�ru bir 

yakla�ımda bulunmayı geli�tirir, fiziksel kavramları daha iyi anlar, probleme hangi yönde 
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yakla�aca�ını fark eder, çözümü nasıl düzenleyece�ini   ö�renir. Bu �ekilde ö�rencinin 

problem çözme yeterlili�i geli�ir.  

Okul programları, ana okuldan lise son sınıfa kadar bilgi, dü�ünme, kavrama, 

genelleme ve temaların geli�imsel ve toplula�tırılmı� bir örgütlenmesinden ibarettir. Bu 

ö�retim programı klasik ders konuları yerine daha çok akılcı dü�ünme ve karar verme 

süreçlerini kapsayan problem çözme becerilerinin geli�tirilmesine dayalı bir program 

olmalıdır. Kısaca ö�rencilere bilgiyi aktarmak yerine bilgiyi üretmek için yaratıcı ve 

üretici olmayı öngören  bir yakla�ımla ö�retim yapılmalıdır. Bu da ancak problem çözme 

yöntemiyle gerçekle�tirilebilir. Bu ö�retimin sonunda ö�renci bir kere problemi ve ilgili 

bilgileri ortaya çıkaran düzenli bir sistem geli�tirebilirse, sonrasında kendine güvenen iyi 

bir problem çözücüsü haline gelmi� olacaktır. Ö�renciler özellikle ilk defa kar�ıla�tıkları 

problemlerin çözümüne nereden ba�layacaklarını,  problemi anlamayı,çözüm üretmeyi ve 

çözümün do�rulu�unu nasıl  kontrol edebileceklerini ancak problem çözme süreci 

içerisinde ö�renirler. Bu nedenle bu tezde, Ortaö�retim 10.sınıflar fizik dersinde  

ö�retilen “Potansiyel Enerji” kavramının problem çözme stratejisi kullanılarak 

ö�retilmesi incelenmi�,  “Potansiyel Enerji” konusunun problem çözme stratejisiyle 

ö�retiminin ö�rencilerin konuları kavrama ve problem çözme performanslarına etkisini 

belirlemek amaçlanmı�tır.  
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  2.  PROBLEM DURUMU 

            

Problem durumu ba�lı�ı altında;  problemin tanımı ve temel özellikleri, problem 

çözme problem çözmeye ili�kin kuramlar ve modeller, problem çözme süreci, problem 

çözme becerisi, problem çözme yeterlilikleri ve de�erlendirilmesi, problem çözme 

stratejisi ile ilgili yurt dı�ında ve içinde  yapılmı� çalı�malar incelenmi�tir. 

 

2.1.  PROBLEM�N TANIMI VE TEMEL ÖZELL�KLER� 

Problem kelimesi belki de insanların ya�amları boyunca en çok kar�ıla�tıkları 

kelimelerden bir tanesidir. �nsanlar ya�amları boyunca çözmek zorunda oldukları birçok 

problemlerle kar�ı kar�ıya gelmektedir. Bu problemler basit bir tercih yapmayı gerektiren 

bir problem olabildi�i gibi çok daha karma�ık durumları içeren ve çözülmedi�i zaman 

insan ya�amını olumsuz etkileyen problemler de olabilir. Cücelo�lu (1992) ‘na göre 

problem uzun süreli, kısa süreli veya karma�ık olabilir. Duygusal, ekonomik ve bedensel 

problemler de vardır. Bu farklı problem türleri birbirinin içine karı�arak büyük karma�ık 

problemler haline dönü�ebilir. 

Problem, bireyin varmak istedi�i amaca ula�masına ket vuran engeller var oldu�u 

zaman ortaya çıkar (Cücelo�lu, 1999:219). Giderilmek istenen her güçlük bir problemdir. 

Güçlü�ün giderilmek istenmesi için insanı fiziksel ya da dü�ünsel (zihinsel) yönden 

rahatsız etmesi (sezilmesi) gerekir. O halde problem, insano�lunu rahatsız eden bir 

durumdur. Örne�in hastalık, yorgunluk, anar�i, ba�arısızlık v.b. durumlar birer 

problemdir (Karasar, 1992:51). Problem, çözümü olan fakat henüz belli ko�ullar altında 

çözüme kavu�turulmamı� sorunlardır (Arseven, 1994:31).  

E�er biri A ba�langıç noktasından (bu derece, durum, statü olabilir) ne yapılaca�ını 

bilmeksizin B amacına ula�mak istiyor ise, o birinin problemi var etmektir (Zoller,1987). 

Bireyi fiziksel yada dü�ünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm 

yolu olasılı�ı görülen her durum bir problemdir (Karasar,1994). 

Problem, bir kimsenin istenilen bir hedefe ula�mak amacıyla topladı�ı mevcut 

güçlerinin kar�ısına çıkan engel iken; problem çözme, belli bir amaca eri�mek için 
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kar�ıla�ılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı gerektiren bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır (Bingham’den akt:Terzi,2003). 

Oldu�unuz yer ile olmak istedi�iniz yer arasında bir mesafe varsa ve siz bu 

mesafeyi nasıl a�aca�ınıza ili�kin bir yol bilmiyorsanız,  bir probleminiz var demektir 

(Hayes,1989; Ö�ütülmü�,2001). 

Problem, sizin önünüze atılmı�, sizi engelleyen bir durumdur (Adiar,2000). 

Problem, önceden ö�renilmi� teorem yada kurallar yardımıyla çözümü istenen bir 

soru olarak tanımlanabilir (Bilen’den akt:Ta�pınar,2004). 

Problem, bazı amaçlara ula�mak için çaba harcadı�ımız ve bu amaçlara ula�mak 

için de araçlar bulmamız gereken durumdur (Chi ve Glazer’den Akt:Senemo�lu,2003). 

Problem, bulundu�unuz yerle bulunmak istedi�iniz yer arasındaki bo�luk, ba�ka bir 

deyi�le olanla olması gereken durum arasındaki farktır (Huilt,1992). 

Mevcut durumla olması gereken durum arasında dört tür bo�luk olabilir: 

1. Bir �eyler yanlı� gitmektedir ve düzeltilmesi gerekmektedir, 

2. Bir �eyler tehdit altındadır ve korunması gerekmektedir, 

3. Bir ça�rı yapılmaktadır ve kabul edilmesi gerekmektedir, 

4. Bir �eyler eksiktir, eksik olan �eyi sa�lamak gerekmektedir. 

Problem, sonucu bilinmeyen ya da belirsiz bir durumdur. Problem, aynı zamanda 

giderilmek istenen bir güçlük olarak da  tanımlanabilir (Van De Walle,1980). Aksu 

(1985), problemi benzer biçimde tanımlamakta, ilave olarak da problem durumunda 

bireyin bir durumla etkile�mesinin önemine de dikkat çekmektedir. 

Problem, bir �eyin olması gereken durumuyla var olan durumu arasındaki farktır 

(Kneeland, 2000). 

Davis problem için organizmanın kar�ıla�tı�ı ve gösterecek hazır tepkisinin 

bulunmadı�ı uyarıcı durumdur demektedir (Akt:Demirel ve Açıkgöz,1987). John Adair 

(2000) problemi ”problem sizin önünüze atılmı� ,sizi engelleyen bir durumdur” 

biçiminde tanımlamaktadır. Adair, problem için oldukça ilginç bir açıklama daha 

yapmı�tır. Problemlerin birço�unda çözümün tüm elemanlarının bulundu�u, tek 

yapılması gerekenin orada duranları yeniden düzenlemek oldu�unu belirtmi�tir. Stevens 

(1998) problemi, bir ortamdan veya durumdan daha çok tercih edilen bir ba�ka ortam 
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veya duruma geçi� esnasında önümüze açılan engeller, zorluklar olarak, problem çözmeyi 

ise birtakım ko�ulları, tercih edilen ba�ka bir duruma dönü�türme süreci olarak 

tanımlanmı�tır. 

Dewey problemi, insanın zihnini karı�tıran ona meydan okuyan ve inancı 

belirsizle�tiren her �ey olarak tanımlamaktadır. Gerçekte bir kimse belirsiz bir durumu 

aydınlatma yada çözme ihtiyacındaysa ve bunu çözmeye çalı�ıyorsa, bu durum zihnini 

karı�tırıyor, inancı belirsizle�tiriyor ve dü�üncelerini alt-üst ediyorsa bundan kurtulmak 

istiyordur denilebilir (Baykul,2000:60). 

Problemle ilgili yapılan tanımlara bakıldı�ında birbirinden çok farklı olmadıkları 

gözlenmektedir. Sonuç olarak bir problem dikkatli ve analitik dü�ünmeyi 

gerektirdi�inden, herhangi bir güçlük yada soru bir dizi kuralı yada verilen bir modeli 

uygulayarak çözebiliyorsa, problem olarak nitelendirilmektedir (Aksu,1993). Fisher 

(1987) problemi bir formül içinde sunmaktadır: 

 

                                             Problem Nedir? 

           

               

Formüle göre problem ,hedef ve engelin birlikte kar�ımızda bulunmasıdır.Bu 

anlamda �u iki soru önemlidir: 

Ne yapmak istiyorum? (Hedef) 

Yapmak istediklerimi engelleyen faktörler neler? (Engel) (Akt:Çakmak ve 

Tertemiz,2002). 

Bu durum veya olayın problem olabilmesi, insan için birtakım zorluklar getirmesi 

ve ona rahatsızlık vermesine ba�lıdır. Bu durumda daha önceden kar�ıla�mamı� olan ki�i, 

bu zorlu�un üstesinden gelmek için çaba gösterme ihtiyacı duyacak, problemi giderme 

u�ra�ı gösterecektir. Bu özelliklerden de anla�ıldı�ı gibi aynı olaylar herkes için aynı 

derecede problem de�ildir. Bu da ki�ilerin daha önceden bu tür problemlerle kar�ıla�mı� 
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olup olmamasına, olaylara bakı� tarzına ve probleme yakla�ım tarzına göre de�i�iklik 

gösterir.  

Vangundry, problemi, olan ile olması gereken arasındaki uçurum olarak; Kneeland 

(2001) ise bir �eyin olması gereken durumuyla mevcut durumu arasındaki fark olarak 

tanımlanmı�tır. Her iki ara�tırmacının tanımı paralellik göstermektedir. Problem çözme 

ise, bu farkı ortadan  kaldırma çabası olarak tanımlamaktadır. 

2.1.1 Problemin Temel Özellikleri 

Problem, bir kimsenin istenilen bir hedefe ula�mak amacıyla topladı�ı mevcut 

güçlerin kar�ısına çıkan engele denir. Her çe�it problemde bulunan üç temel özellik 

vardır (Bingham,1983): 

1. Bireyin belirledi�i bir amacı vardır. 

2. Bireyin amaca uzanan yolu önüne bir engel çıkar. 

3. Birey kendisini amaca ula�maya te�vik eden içsel bir gerginlik duyar. 

Problemin temel özelliklerini �öyle sıralayabiliriz: 

1. Problemin kar�ıla�an ki�i için bir güçlük oldu�u, 

2. Ki�inin onu çözmeye ihtiyaç duydu�u,  

3. Ki�inin bu problemle daha önce kar�ıla�mamı� oldu�u, çözümle ilgili bir 

hazırlı�ının bulunmadı�ıdır.  

Bu, özellikle problem kavramıyla ilgili bazı sınırlamalar getirmektedir. Bunlar bir 

kez kar�ıla�ılıp çözüldükten sonra aynı durumun problem olmadı�ı, bazı ki�iler için 

problem olan bir durumun di�er bazılarına göre problem olmadı�ı, çözümün aniden 

ortaya çıkmadı�ı ve bir çaba gerektirdi�idir (Da�lı,2004). 

Senemo�lu (2003)’ na göre iki tip problem vardır. Birinci problem, tek bir do�ru 

cevabı olan ve belli stratejiler kullanılarak sonuca ula�ılandır. Özellikle matematik, fizik, 

kimya vb. konu alanlarındaki problemlerin ço�unlu�u bu türdendir. �kinci tip problem ise 

çok boyutlu olan problemlerdir. Çok yönlü dü�ündürmeyi gerektiren disiplinlerarası 

problemlerdir. Bu tür problem çözmeye yaratıcı problem çözme adı da verilmektedir. 

Problemler uzun süreli, kısa süreli, basit veya karma�ık olabilir. Duygusal, 

ekonomik ve bedensel problemler vardır. Bu farklı problem türleri birbirleri içine 

karı�arak büyük karma�ık problemler haline dönü�ebilirler (Cücelo�lu, 1999:219). 
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 Problem çözme durumuyla kar�ıla�tı�ımızda, önceki bilgi ve deneyimlerimizden 

faydalanırız. Önceki deneyimlerimiz problem çözmede bize yardımcı olabildikleri gibi 

bazı güçlükler ve engeller de yaratabilirler. Bu güçlükleri a�a�ıdaki biçimde 

özetleyebiliriz (Cücelo�lu 1999:221, 222): 

1.��leve Takılma (functional fixedness): Daha önceki deneyimlerimiz bize 

nesnelerin belirli i�levlerini ö�retmi�tir. Örne�in, kalem yazı yazmak için, çanta kitap 

ta�ımak için, ayakkabı giymek içindir. Biz nesnelerin i�levlerine saplanır kalırız ve bu 

i�leve takılmanın sonucunda onları yaratıcı bir biçimde yeni durumlarda kullanmayı 

dü�ünmeyiz. Yorgun olan bir kimse, otobüs dura�ında beklerken çantasını iskemle gibi 

kullanıp oturarak dinlenebilece�ini akıl edemez. Çünkü çantayı kitap ta�ımak için gerekli 

bir araç olarak ö�renmi�tir, bu nedenle onun üstüne oturabilece�ini akıl edemez. 

2. Zihinsel Kurgu (mental set) : Bir sorunu belirli bir yöntemle çözdükten sonra, o 

yönteme ba�lanırız. Bu tür algısal ba�lılı�a zihinsel kurgu adı verilir. Zihinsel kurgu 

benzer problemlerde yeni çözüm yöntemleri uygulamamızı engeller, sürekli daha önce 

kullanmı� oldu�umuz yöntemleri uygulamaya yöneliriz . 

 

2.1.2. Problemlerin Sınıflandırılması: 

Problemler genel olarak ele alındı�ında yapı olarak iki kısma ayrılır 

a)�yi Yapılandırılmı� Problemler (Tek Çözümlü): Bu tür problemlerin genellikle tek 

bir do�ru cevabı vardır ve belli stratejiler bu do�ru cevabı bulmayı sa�lar. Mesela, 

matematik problemleri, fizik ve kimya deneyleri ve bulmacalar (Kalaycı,2001:10). Bu tür 

problemler genellikle alanına özgüdür ve tek boyutludur. Do�ru cevaba ula�abilmek için 

izlenmesi gereken yöntemler genellikle bellidir. Bir fizik dersinde hareket konusu ile 

ilgili verilmi� olan problemde, hız ve uzaklık de�erleri verildi�inde ö�renci A 

noktasından hareket eden bir arabanın ne kadar sürede B noktasına gidece�ini 

hesaplayabilir. Bu problemde tek bir do�ru cevap vardır. Yapılacak de�erlendirmede bu 

cevap haricindeki bütün cevaplar yanlı� olacaktır. 

b) �yi yapılandırılmamı� Problemler  (Çok boyutlu çözümü olan): Tek bir do�ru 

cevabın olmadı�ı ,günlük ya�amda kar�ıla�ılan problemleri kapsayan problem türüdür.  

Simon (1974) ‘e göre bu tür problemler çok boyutludur ve farklı konu alanlarından 
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bilgiyi gerektiren disiplinler arasıdır. Çok yönlü dü�ünmeyi gerektirir ve çözüme götüren 

tek bir yol yoktur. Günlük ya�amda kar�ıla�ılan problemler bu gruba örnek olarak 

verilebilir (Hitz,1987; Senemo�lu,1997; Ö�ütülmü�,2001). Bu konuda özellikle 

Kohlberg’in yapmı� oldu�u çalı�malar dikkat çekmektedir. Okul insanlara gerçek ya�amı 

ö�reten bir kurum oldu�undan, burada yapılan e�itimin bu tür problemlere yer vermesi 

gerekmektedir. �yi yapılandırılmamı� problemlerin çözümlerinin amacı, problem 

çözmenin mantı�ını ve do�asını kavrama,  problemle kar�ıla�ıldı�ında uygun stratejiyi 

seçme, kullanma ve sonuçları yorumlama yeteneklerini geli�tirmektedir (Yaman, 

2003:22). 

Genel olarak iyi yapılandırılmamı� problemler, problemin açık tanımının 

yapılmadı�ı, çözümleri belirlemenin i�lemlere ba�lı oldu�u ve çözümü de�erlendirmek 

için kriterlerin oldu�u durumlar olarak tanımlanmaktadır (Lohman ve 

Finkelstein,2000:292).  �yi yapılandırılmamı� problemleri çözerken tek bir bilim dalına 

ba�lı kalınmaz. Ki�inin o zamana kadar bilgi edindi�i alanlardaki bütün birikimi i�in 

içine girer. Bilgi, sadece gerçekleri bulmak için kullanılmaz; aynı zamanda e�itim 

içeri�ini ö�renmek ve di�er konulardaki bilgiyi elde etmek için kullanılır. Her konudaki 

bilgi birikimi problemi çözmek için kullanılabilir. Uzmanlar, okulda gerçek ya�amla ilgili 

sunulan problemlerin, gerçek dünyada ba�arılı olmak için ö�rencilerin bilmesi gereken 

�eyler ve okulda ö�renecekleri konular arasında ba�arılı bir �ekilde köprü görevi 

görebilece�ini söylemektedirler   ( Blumenfeld,1991:375). 

 

2.2.  PROBLEM ÇÖZME 

 

�nsan ya�amı, bir problem çözme sürecidir. Bir ba�ka deyi�le, bireyler ya�amları 

boyunca sürekli bir problem üretme ve çözme süreci ya�arlar. Ya�amlarını etkileyen bir 

problemi çözerken,  aynı zamanda bir problem de üretirler. Bu nedenle bireylerin sistemli 

bir problem çözme yetene�i kazanmaları ya�amlarını da anlamlı hale getirmeleri 

açısından da önemlidir. E�itim-ö�retim sürecinde problem çözme yöntemi kullanmanın 

temel amacı, bireylerin karar verme yeteneklerini geli�tirmesidir (Ta�pınar,2004). 
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Problem çözme, problem kavramına ba�lı olarak “Ne yapılaca�ının bilinmedi�i 

durumlarda yapılacak olanı bilmektir” �eklinde tanımlanabilir. Bir problemle 

kar�ıla�ıldı�ı zaman onun anla�ılması çok önemlidir. Birey anlayamadı�ı bir problem 

için, çözüm öneremez, herhangi bir strateji tespit edip bunu uygulamaya koyamaz. Bu 

açıklamalara göre problem çözme süreci; “Net olarak tasarlanan fakat hemen 

ula�ılamayan bir hedefe varmak için kontrollü etkinliklerle ara�tırma yapmadır” �eklinde 

açıklanabilir (Da�lı,2004). 

Aidar (2000), problem çözmeyi bir takım ko�ulları tercih edilen ba�ka bir duruma 

dönü�türme süreci olarak tanımlamı�tır. 

Kneeland (2000), problem çözmeyi var olan durum ile olması gereken durum 

arasındaki farkı ortadan kaldırma çabası olarak tanımlamaktadır.                          

Problem çözme, yalnızca birey bazı düzeylerde tepki vermesi gerekti�ini algıladı�ı 

zaman ba�layabilir. Ayrıca bireyin bir hedefinin olması gerekir ki, böylece elde etmek 

istedi�i hedefe ula�ma yollarını bulmak için çaba sarfetsin (Taylan,1990:4). Di�er bir 

deyi�le problem çözme bir hedefe ula�ırken araya giren zorlukların çözümünü bulma 

sürecidir. Wickelgren (1979), her problem için bir hedef, veriler ve i�lemler 

belirlenebilece�ini belirtmektedir. Veriler, hedefe ula�mak için kullanılabilecek 

gerçekler, sözcükler, kavramlar ve i�lemlerdir. ��lemler, hedefe ula�abilmek için verileri 

manipüle etme yollarıdır. Hedef ise problemin çözümüdür.  

Heppner (1982) ‘in tanımı ise bazı yönlerden di�er tanımlarda farklıdır. Heppner ‘e 

göre problem çözme, problemlerle ba�a çıkma kavramı ile e� anlamlıdır. Gerçek ya�amda 

ki�isel problem çözme bu tanımda, iç ya da dı� istekler ya da ça�rılara uyum sa�lamak 

amacı ile davranı�sal tepkilerde bulunma gibi bili�sel ve duygusal i�lemleri bir hedefe 

yöneltmek olarak ele alınmı�tır.  

Problem çözme bilimsel bir ara�tırma sürecidir. Problemi sistematik bir yakla�ımla 

ele almayı gerektiren bu süreç, John Dewey (1933) tarafından geli�tirilmi� olan dü�ünce 

sürecinin analizine dayanmaktadır. Dewey’in epistemolojik kökenli bu yakla�ımı 1930’lu 

ve 1940’lı yıllarda Amerikan e�itim sisteminde yer almı�tır.   
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Problem çözme ,hem konu alanı bilgisini hem de duruma uygun bili�sel stratejileri 

seçip kullanmayı gerektiren bir etkinliktir. Problem çözmede önemli olan nokta, amaca 

götürecek aracı bulup i�e ko�maktır (Senemo�lu,2003). 

 Kruger (1997) ‘e göre problem çözme; istenmeyen durumlara müdahalenin 

sistematik sürecidir. Aksu (1989) ’ya göre ise; problem çözme bir amaca eri�mekte 

kar�ıla�ılan güçlükleri yenme sürecidir. Bu da bilgiyi kullanarak ve buna orjinallik, 

yaratıcılık yada hayal gücünü ekleyerek çözme süreci olarak açıklanabilir. Heppner ve 

Krouskopf (1987) ise problem çözmeyi, karı�ık içsel ve dı�sal istek ve arzuların uyumu 

için, bili�sel ve etkili davranı�sal süreçler olarak tanımlanmı�tır. 

Problem çözme, istenilen hedefe varmak için etkili ve yararlı olan araç ve 

davranı�ları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmalıdır. Belli bir durumun problem 

olması için bazı göstergeler vardır (Bingham,1958/1983; Akt:Aksu,1993). 

1. Bireyin kafasında a�a�ı yukarı belli bir amacı olması, 

2. Bireyin amaca ula�an istikametin önüne bir engel çıkması, 

3. Bireyin kendisini amaca eri�meye te�vik eden ,içsel bir rahatsızlık duyması. 

Problem çözme bir amaca eri�mekte kar�ıla�ılan güçlükleri yenme sürecidir, bunda 

bilgiyi kullanarak ve buna orjinallik, yaratıcılık ya da hayal gücünü ekleyerek  çözüme 

ula�ma süreci olarak açıklanabilir. Problem çözümü bazen rutin olmayan ,her biri bilgi ve 

yetenek gerektiren çe�itli kavramsal davranı�lar gerektirir (Roth,1990; Akt:Çakmak ve 

Tertemiz,2004:13). 

Problem çözme ya�amın her yönünü ilgilendiren bir dü�ünme biçimi oldu�undan 

bireye ba�ımsızlık kazandırır,bu ba�ımsızlık ise sorumlulu�u, organize dü�ünmeyi ve 

yaratıcılı�ı te�vik eder (Aksu,1993). 

Problem çözme, verilen bir durumu amaçlı bir duruma dönü�türmeye yönelik bir 

bilimsel süreçtir. Problem çözme , istenilen amaca varabilmek için etkili ve yararlı olan 

araç ve davranı�ları türlü olanaklar arasından seçilmesi ve kullanılmasıdır  (Demirel, 

1993). Bu yöntem ö�renci merkezli olup, bilimsel dü�ünmeyi ö�retir. Problem çözme, 

güdülü bir dü�ünmedir. Akıl yürütmeyi öngörür. Ö�renci bu yöntemle tümevarım ve 

tümdengelim dü�ünce yollarını kullanır. 
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Kasıtlı bir ö�retim sürecinden geçen ö�renciler, dü�ünme yetilerinden olan problem 

çözmeyi beceri haline dönü�türmek zorundadır. Çünkü problem çözme, e�itsel bir edim 

sonucunda olu�tu�undan, problem çözmenin bir yeti veya yetenek oldu�u kadar beceri 

olarak da ele alınmasının haklı gerekçesi olabilir (Kalaycı,2001). 

Heppner’in bakı� açısına göre problem çözme ,problemlerle ba�a çıkma kavramı ile 

e� anlamlıdır. Günlük hayatta ,ki�isel problem çözme Heppner’in tanımlamasına göre iç 

yada dı� istekler yada uyaranlara uyum sa�lamak amacı ile davranı�sal tepkilerde 

bulunma gibi bili�sel ve duyu�sal i�lemleri bir hedefe yöneltmek olarak ele alınmı�tır 

(Heppner,1987). 

Problem çözme, ne yapılaca�ının bilinmedi�i durumlarda yapılması gerekenin 

bilinmesidir. Problem çözme sadece bir do�ru sonuç bulma olarak algılanmakla birlikte 

daha geni� bir zihinsel süreci ve becerileri kapsayan bir eylemdir (Altun,2002). 

Problem çözme, ki�inin problemi hissedi�inden ona çözüm bulana kadar geçirdi�i 

bir dü�ünce sürecidir (Ülküer,1997). 

    Problem çözme; istenen hedefe varabilmek için çe�itli olanaklar arasından etkili 

ve yararlı davranı�ları seçme ve kullanma; yeni olay ya da durum kar�ısında var olan 

ili�kileri ortaya çıkarma, yeni ili�kiler kurma ve amaca göre belli bir sonuç elde etmektir. 

Problem çözme içsel ve dı�sal isteklere uyum sa�lamak için amaca yönelik bir dizi 

bili�sel, duyu�sal ve davranı�sal i�lemleri içerir (Ulupınar,1997 ). Problem çözme süreci, 

bir durumun problem olarak algılanması ile ba�lar ve istenilen bir amaca ula�mak için 

birçok seçenekten uygun olanın seçilmesi ve uygulanmasını içerir. Bir problemle 

kar�ıla�ıldı�ında daha önceki  ö�renmelerin yeniden düzenlenerek, yeni kar�ıla�ılan 

duruma çözüm getirmesi süreci de problem çözme süreci olarak adlandırılmaktadır 

(Erdem, 2001). 

Problem çözme özelli�i ise, belirli bir problem durumuyla ba�a çıkma ve “en iyi” 

çözümü bulabilme ihtimalini artırmak için model alınan problem çözme becerileri ya da 

tekniklerinin uygulanması yoluyla bir çözüm için akılcı dü�ünmeyi temel alır (Maydeu-

Olivares ve D’zurilla,1996). 

Problemlerin çözümleri, problemlerin türü ve karma�ıklı�ına göre de�i�ir. Bazı 

problemler tamamıyla mantık yoluyla çözülür, bazı problemler duygusal olgunlu�u 
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gerektirir. Bazı problemler ise olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir.  

Problem çözümleri arasındaki ortak yön amaca ula�maya ket vurma engelini ortadan 

kaldırmaktır (Cücelo�lu,1992). 

Heppner ve Baker (1997) ‘e göre problem çözmenin ve problemle ba�a çıkmanın 

birçok yönü vardır: 

1. Genel olarak ba�a çıkabilme yönü,bunlar: Probleme odaklanmı� ba�a çıkma ve 

duyguya odaklanmı� ba�a çıkmadır. 

2. Problemi tanımayla ilgili bazı yeterlilikler; alternatif üretebilme ve karar 

verebilme gibi. 

3. Bili�sel süreçler; sonuçsal dü�ünme gibi. 

4. Problem çözen olarak kendine de�er biçme. 

 �nsanlar belli bir problemin çözümünü ö�rendikleri zaman, benzer bir durumda da 

aynı �ekilde davranırlar (Erden ve Akman,1995). Glaser’e göre ki�inin belle�inde ne 

kadar çok hazır çözüm yolları varsa, bir problemi çözmede o kadar kolay ve hızlı olur 

(Erden ve Akman,1995). Morgan (1999), bu hazır çözüm yoluna ba�vurma durumuna 

kurulum adını vermektedir. Ona göre kurulum, problemin ba�ında bireyin dü�üncelerini 

belirli bir do�rultuda yönlendirerek dü�üncenin yanlı olmasına yol açar. E�er problem, 

bireyin yanlılı�ı yönünde davranımlar gerektiriyorsa, bu yanlılık olumlu aktarma 

sa�layabilir. Fakat problem bireyin yapmak için kurulu oldu�undan farklı olmasını 

gerektiriyorsa, bu yanlılık onu köstekler, olumsuz aktarmaya yol açar. 

  Bir bireyin  problem çözme konusundaki ba�arısı, problemin özelli�inden çok bazı 

ki�isel faktörlere ba�lıdır. Bireyin kendisine ili�kin bu etkenlerden biri zekadır. Birey ne 

kadar zeki olursa problem çözmedeki ba�arısı da o kadar fazla olacaktır (Morgan,1999). 

Bir kimsenin daha önceki ya�antılarının toplamı, onun kimli�ini, mevcut ki�ili�ini 

meydana getirir. Bir kimsenin bilgisi, inançları, de�erleri, duyguları, hareketleri, 

kullandı�ı kelimeler ve yaptı�ı i�ler hep onun eski ya�antısının sonucudur. Ki�inin bir 

problem üzerindeki çalı�ması, kısmen onun de�er sistemiyle ayarlanır. Problem çözen bir 

kimsenin görü� ve kavrayı� gücünün kayna�ı onun �ahsen özümledi�i ahlaki ve kültürel 

geleneklerden derlenmi� de�erleridir (Bingham,1998). 
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Bir bireyin problem çözme konusundaki ba�arısını etkileyen bir di�er önemli 

özellik, bireyin kendisine problemi çözebilme konusunda biçti�i de�erdir. Bireyin 

kendisini bir problemi çözebilme konusunda yeterli olarak algılayıp algılamadı�ı  o 

problemin üstesinden gelmedeki ba�arısını etkiler. 

Heppner ve Krauskopf (1987) ‘a göre ki�isel problemlerin çözümünde bireylerin 

kendi ki�isel özellikleri ve farklılıkları önemlidir. Yapılan ara�tırmalarda problem 

çözmenin stres ya�amayla (Heppner ve ark,1987) ve akademik performansla (Eliot ve 

ark,1990) ile ili�kili oldu�u bulunmu�tur. 

Problemleri etkili çözemeyen bireylerin ,etkili problem çözme becerisine sahip 

bireylere göre daha fazla kaygılı ve güvensiz oldukları, ba�kalarının beklentilerini 

anlamada yetersiz kaldıkları ve daha fazla duygusal problemlere sahip oldukları ortaya 

çıkmı�tır (Heppner ve Anderson,1985). Ayrıca etkisiz problem çözenin, stres verici 

durumlara ve psikolojik uyumsuzluklara sebep olaca�ı bulunmu�tur (Heppner ve Baker, 

1997). 

Problem çözmede ba�arı her �eyden önce ,problemin do�ru bir biçimde 

tanımlanmasına ba�lıdır. Ki�iyi huzursuz eden durumun ne oldu�u kesin bir biçimde 

tanımlanmazsa çözümü için do�ru yakla�ım da bulunmaz (Kuzgun,1995). Basit bir 

problemin çözümü sırasında bile birbirleriyle ili�kili olarak i�leyen bir dizi zihinsel süreç 

söz konusu olmaktadır. Problemin anla�ılması,çözüm yollarının saptanması, çözüme 

giderken kullanılan stratejilerin denetlenmesi ve de�i�tirilmesi, ilk bakı�ta basit gibi 

görünen fakat ayrıntılarına inildi�inde son derece karma�ık zihinsel süreçtir (�ahin,1989). 

Bütün problemleri etkili bir �ekilde  çözmeye yarayacak ve bütün problem 

çözenlere tavsiye edilecek tek bir yöntem yoktur. Problem çözme davranı�ı,duruma ve 

zamana göre de�i�mektedir. Problem çözen bir kimsenin de yakla�ımını ve izledi�i 

basamakları problemden probleme de�i�tirmesi muhtemeldir (Bingham,1998). Etkili bir 

problem çözme ,problem çözme  basamaklarının her birini mantıksal ,yeterli ve 

sistematik bir �ekilde atlamakla olur (VanGundy,1988; akt.Jayanthi ve Friend,1992). 

Görüldü�ü gibi problem çözme ö�renciye bir de�il daha fazla yarar sa�lamaktadır.Gerek 

bili�sel,gerek duyu�sal, gerekse e�itimsel açılardan pek çok yararları sayılabilen problem 

çözme aynı zamanda ö�retmene de ö�rencilerini daha iyi tanıma ,onların bilgi düzeylerini 
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ve dü�ünme yollarını daha do�ru tespit edebilme konularında yararlar sa�lamaktadır. 

Problem çözme tekniklerinin ö�retilmesiyle : 

1. Ö�rencilerin de�erlendirme becerileri geli�ir, 

2. Ö�rencilerin sorumluluklarını geli�tirir, 

3. Daha kalıcı izli ö�renmeyi sa�lar, 

4. Ba�arısız oldukları durumlarda da ö�renme gerçekle�tirir, 

5. Motivasyonu sa�lar, 

6. Bili�sel ve duyu�sal alanda ö�renmeyi sa�lar, 

7. Ö�renmeye ilgiyi artırır, 

8. Alı�tırma becerilerini geli�tirir, 

9. Ö�rencilerde kendine güveni sa�lar, 

10. Bilimsel yöntemi kullanmayı ö�retir (Çakmak ve Tertemiz,2002:17). 

Problemlerin çözümleri,  problemin türü ve karma�ıklı�ına göre de�i�ir. Bazı 

problemler tamamıyla mantık yoluyla çözülür, bazı problemler duygusal olgunlu�u 

gerektirir. Bazı problemler ise olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. 

Problem çözümleri arasındaki ortak yan, amaca ula�maya ket vuran engeli ortadan 

kaldırmaktır (Cücelo�lu, 1999:219). Günlük hayattaki problemlerle ko�ut bir �ekilde ,her 

türlü bilimsel ara�tırmada problem ba�langıç noktasını olu�turur. Bilimsel problem 

çözme; sistematik, rasyonel ve lojik (Sürekli mantı�a dayalı) bir akıl yürütme etüt 

i�lemidir. Problem çözme bir soruyla ba�lar. Ö�renciler ö�retmenin de yardımıyla 

sorulacak en do�ru soruyu belirler. 

 

                                  2.2.1. Problem Çözmenin Yararları 

Problem çözmenin ba�lıca yararlarını �u �ekilde sıralayabiliriz: 

1. Ö�rencilere çok yönlü dü�ünme alı�kanlı�ı kazandırır. 

2. Ö�rencilerin problem çözme stratejilerini seçme ve kullanma yeteneklerini 

geli�tirir. 

3. Problem çözme hakkında faydalı tutumlar geli�tirir. 

4. Ö�rencilerin sorumluluk alma biçimlerini geli�tirir. 

5. Uygulamada ö�rencinin aktif rol almasını sa�lar 
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6. Ö�renmeye kar�ı ilgi düzeyini artırır. 

7. Farklı kaynaklara ula�mayı sa�ladı�ı için ara�tırma yetene�ini geli�tirir. 

8. Ö�rencilere özgüven kazandırdı�ı için problemleri çözmeye kar�ı cesaretli ve 

istekli olmalarını sa�lar. 

9. Ö�renci merkezlidir. 

10. Ö�renciler, ileride kar�ıla�acakları problemleri, bilimsel metotla nasıl 

çözümleyebileceklerini ve problemleri nasıl algılayıp onlar üzerinde nasıl 

dü�üneceklerini ö�renirler. Ö�rencileri “zan” larıyla de�il bilgileriyle  hareket 

ettirmeye alı�tırır. 

11. Ö�renci grup çalı�masına hazır hale gelir, yardımla�ma ve ba�kalarının 

görü�lerinden faydalanmayı ö�renir. 

12. Daha kalıcı ö�renmeyi olu�turur. 

13. Bilimsel yöntemi kullanmayı ö�retir ve bilimsel tutum kazandırır. 

14. Ö�renmeyi daha mantıklı ve sa�lam bir temele dayandırır. 

15. Ö�rencilere, karar vermede acele edilmemesi gerekti�i dü�üncesi benimsetilir. 

 

2.2.2. Problem Çözmeyi Etkili Kullanmak �çin Yapılması Gerekenler: 

�nsan bir sorunla kar�ıla�tı�ında ya dü�ünmeden ba�kalarının fikirlerine göre 

hareket eder ya da problemlerin kendili�inden çözülmesini bekler. Bu tür yakla�ımlar 

problemi etkili biçimde çözmez, uzun süre çözülmemi� problem daha büyür ve daha 

karma�ık bir hal alır. Problemlere sistematik olarak yakla�ılırsa çözülebilece�inin 

bilinmesi önemlidir (Güner, 2000). 

1. Önce, ö�rencilerin bir takım bireysel, toplumsal ve bilimsel problemler 

kar�ısında duyarlı olmaları sa�lanmalıdır. Bunun için ö�rencilerin kendilerinin, 

ailelerinin, yakından uza�a toplumum çe�itli kesimlerinin problemleri 

kar�ısında heyecanlanmaları, bunları bütün boyutlarıyla algılamaları, bunlar 

üzerinde dü�ünmeleri sa�lanmalıdır.  

2. Problemin farkına varan ö�renci bunu bilimsel metotlarla çözebilmek için nasıl 

sınırlayaca�ını ve tanımlayaca�ını ö�renmelidir.  
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3. Problem tanımlandıktan sonra yazılı kaynaklardan ve kaynak ki�ilerden bilgi 

toplanmalı, çözüm için uygun araç-gereçler hazırlanmalıdır.  

4. Ö�retmen ba�tan sona ö�renciye rehberlik etmeli, sıkı�tı�ı her noktada ona 

gerekli yardımları sunabilmelidir.  

                                                                                                                                                                                               

2.3. PROBLEM ÇÖZMEYE �L��K�N KURAMLAR VE MODELLER: 

 

2.3.1 John Deweyin Yansıtmalı Dü�ünce Kuramı 

John Dewey ( 1933)’e göre yaratıcı dü�ünce daha iyi sonuçların bulunması, 

ya�amın zenginle�tirilmesi için sistemli bir hazırlık, problemler ve deneyim gerektirir. 

John Dewey’in Yaratıcı Problem Çözme Modeli; 

1. Algılanmı� bir problem. 

2. Problem üzerinde yaratıcı dü�ünme süreci, 

A. Ön gözlem a�aması. 

B. Probleme ili�kin farklı tanımlamalar önerme. 

C. Güçlü�ü çözebilir bir problem olarak biçimlendirme. 

D. Çözümler önerme (Denenceler ortaya atma). 

E. En iyi çözümü bulabilme. 

F. Çözüm yolunu iki biçimde sınama, 

G. Geri dönme. 

H. Tutumlar ve istekleri gözden geçirme. 

�. Problemin öyküsünü ve çözümünü gözden geçirme. 

J. Çözümün ba�arısını ortaya koyma. 

 John Dewey, 1910 da yayımladı�ı “ Nasıl Dü�ünürüz? (How We Think)” adlı 

eserinde problem çözme konusunu ele almı� ve bu yöntemi açıklamı�tır. Dewey,problem 

çözme yöntemini, yansıtıcı dü�ünme (reflective thinking) teorisinde ortaya koydu�u 

ilkelere dayalı olarak geli�tirmi�tir. Dewey’e göre dü�ünme süreci karma�ık  problematik 

durum ve çözüme ba�lanmı� durumu kapsamaktadır. Bu iki durum arasında yansıtıcı 

dü�ünme sürecinde belirli basamaklar vardır. Bunların belli ba�lıcaları: imalar, öneriler, 

anlama, mantıklı ili�kiler kurma, probleme ait gerekli verileri toplamak için hipotezler 
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kurma, en uygun görülen çözüm için hipotezi geli�tirme ve bunu test etmektir. Dewey, 

yansıtıcı dü�ünme teorisinin e�itimin amaçlı kullanılmasına problem çözme yöntemi 

demektedir. Bilimsel problem çözme sürecinde hem tümevarım hem de tümdengelim 

birlikte kullanılmaktadır, ama baskın olan tümevarımdır. Bu �ekilde Dewey, bilimsel 

yöntemin e�itimciler tarafından uygulanması için gerekli teori alt yapıyı atmı�tır. 1950’li 

yıllara kadar problem çözme için klasik bir model olarak kabul edilen John Dewey’in bu 

modelinin, özellikle bir bilim ve matematik alanlarında hala pratik oldu�u dü�ünülmesine 

ra�men ,bili�sel teoristler bu modelin çok fazla basitle�tirilmi� oldu�unu 

dü�ünmektedirler. 

        Dewey’in tüm ö�renciler için tavsiye edilen problem çözme metodu be� adımı 

içermektedir: 

1. Güçlü�ün farkına varmak ve problemi tanımlamak, 

2. �lgili bilgileri elde etmek ve sınıflandırmak, 

3. Uygun hipotezleri olu�turmak, 

4. Mümkün çözümleri test etmek, 

5. Sonuçları do�rulamak ve onları de�erlendirmek, 

Dewey, problem çözmenin bu a�amalarının de�i�mez olmadı�ını ve herhangi bir 

sırayı da izlemedi�ini vurgulayarak sürecin herhangi bir a�amadan ba�layabilece�ini de 

belirtmektedir. Ayrıca Dewey’e göre bu a�amalar geni�letilebilmekte,yeni a�amalar 

geli�tirilebilmekte yada kısaltılabilmektedir (Dinçer,1995). 

 

2.3.2 Alex Osborn’un Sorun Çözme Kuramı 

Beyin fırtınası tekni�ini geli�tirip yayan  Osbon’a göre yaratıcı sorun çözme süreci 

a�a�ıdaki üç a�amayı kapsar: 

1. Sorun bulma (Problem Finding) 

2. Dü�ün bulma (�dea Finding) 

3. Çözüm bulma (Solution Finding) 

Sorun bulma: Sorunun tanımlanmasını ve hazırlı�ı gerekir. Sorunu tanımlama, 

onun bir karma�anın içinden çekip çıkarmayı; hazırlık ise gerekli verilerin toplanmasını 

ve çözümleme i�lemlerini kapsar. 
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Dü�ün bulma: Dü�ün üretmeyi ve dü�ünce geli�tirmeyi kapsar. Dü�ün üretme, 

olabildi�ince çok sayıda dü�ünce ortaya atmak demektir. Dü�ün geli�tirme ise ortaya 

çıkan dü�ünceleri birbirine ekleyerek ,bunları yeniden i�leyerek  en uygun sonucu 

seçmektir. Dü�ün bulma a�aması “denence geli�tirme” a�aması olarak da kabul 

edilmektedir. 

Çözüm bulma: De�erlendirme ve seçme a�amasından olu�ur. De�erlendirme, 

çe�itli gözlemlerin denenmesi ya da ba�ka yolla kontrol edilmesidir. Seçme (çözümü 

kabul etme) ise bir dü�ünceyi ba�kaları ile kar�ıla�tırmayı ve onu son çözüme ili�tirmeyi 

içerir. 

Yaratıcı sorun çözme süreci bir dü�ünceyle sona ermez. Sadece yeni basılmı� olur. 

Üretilen dü�üncelerden en etkili olanı özenle seçilerek sonuca ula�maya çalı�ır ancak; 

karma�ık durumlar ve ya�am ko�ulları “mükemmel çözüm” ve “sonul çözümleri” 

engeller. Böylece yeni bir sorun ortaya çıkmı�tır. Yeniden en ba�taki sürece dönerek 

sorunu tanımlamak gerekir. Daha sonra yeni dü�ünceler üretmek, de�erlendirme 

ölçütlerini koyarak aynı süreci tekrarlamak gerekir (Sungur,1992). 

 

2.3.3. Bingham’ın problem çözme evreleri: 

  Bingham (1988) ‘a göre bütün problemleri etkili bir �ekilde çözmeye yarayacak, 

bütün problem çözücülere tavsiye edilebilecek tek bir yöntem yoktur. Gerçekten birçok 

ara�tırma göstermektedir ki, problem çözme davranı�ı duruma ve zamana göre 

de�i�mektedir. Problem çözen bir kimsenin de yakla�ımını, izledi�i basamakları, 

problemden probleme de�i�tirmesi muhtemeldir. Davranı�, problemden probleme ve 

bireyden bireye göze çarpar bir �ekilde de�i�ik olsa bile, problem çözme i�leminin 

kesinle�mi� ve oldukça ortak gibi görünen bazı temel yönleri bulunmaktadır. Bingham, 

i�lemin incelenmesiyle �öyle bir basamaklar sırası tespit edilebilece�i görü�ündedir: 

1. Problemi tanımak ve onunla u�ra�mak ihtiyacını duymak, 

2. Problemi açıklamaya ,niteli�ini ,alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil 

problemleri kavramaya çalı�mak, 

3. Problemle ilgili veri ve bilgileri toplamak, 

4. Problemin özüne en uygun dü�ecek verileri seçmek ve düzenlemek, 
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5. Toplanmı� verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ı�ı�ı altında çe�itli muhtemel 

çözüm yollarını tespit etmek, 

6. Çözüm �ekillerini de�erlendirmek ve duruma uygun olanlar açısından en iyisini 

seçmek, 

7. Kararla�tırılan çözüm yolunu uygulamak, 

8. Kullanılan problem çözme yöntemini de�erlendirmek (Bingham,1998). 

 

2.3.4. Polya’nın problem çözme stratejisi: 

Rutin olan ve olmayan problemlerin çözümleri konusunda en çok kabul gören süreç 

George Polya (1945) tarafından önerilen dört basamaklı süreçtir. Polya’ya göre bir 

problemi çözmek, açık olarak dü�ünüleni elde etmenin çözümünü ara�tırmaktır. Problem 

çözme, sadece bir üründen ziyade bir süreçtir. Bir problemi çözmek ,yeni ve sıradan 

olmayan yol ile birlikte bilgiyi kullanmanın bir süreci ve yöntemidir. Polya’nın dört 

a�amalı yöntemi problemi anlama, bir plan kurma, planı uygulama ve geri dönü� olarak 

sınıflandırılmı�tır. Matematiksel problem çözme sürecinde daha çok Polya’nın problem 

çözme yöntemi kullanılmaktadır. Bu basamakların bilinmesi ,problem çözmeyi sa�lamaz, 

ancak problem çözerken bu dört basama�a uygun çalı�ma biçimi çözümü kolayla�tırır. 

Bu basamaklar ve bu basamakların kapsamındaki ba�lıca etkinlikler �unlardır 

(Altun,1997): 

1.Problemin Anla�ılması: 

Bu basamakta cevaplanacak iki temel vardır.Bunlar: 

1. Veriler ve ko�ullar nelerdir? 

2. Bilinmeyen nedir? 

E�er ö�renci bu soruya tam olarak cevap verebiliyorsa problemi anlamı� demektir. 

Problemi anlamanın ba�ka göstergesi de vardır. Ö�retmen bunları kullanarak ö�rencilerin 

problemi anlayıp anlamadıklarını kontrol edebilir. Bunlar: 

1. Ö�renci problemin anlamına uygun vurgu ile uygun okuyabiliyor mu? 

2. Problemde eksik yada fazla bilgi varsa bunları bulabiliyor mu? 

3. Problemden ne tür bilgiler elde edece�ini görebiliyor mu? 

4. Problemdeki olaylara ve ili�kilere uygun �ekil yada diyagram çizebiliyor mu? 
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5. Problemi parçalara (alt problemlere ) ayırabiliyor mu? 

2.Çözümle �lgili Stratejinin Seçilmesi 

  Ö�renciler bir problemle kar�ıla�tıklarında ço�u kez kullanılacak bir kural 

hatırlamaya çalı�ırlar. Bu iyi bir giri�im de�ildir. Çünkü problem çözmenin kuralları yok, 

ancak sistemati�i vardır. Ö�retmenin temel görevi ö�renciye problem çözmeyle ilgili bu 

sistemati�i ve stratejileri tanıtmak ve bunları kullanabilmeyi ö�retmektir. Problem 

anla�ıldıktan sonra sıra, çözümde kullanılacak olan stratejinin seçilmesine gelir. Bu 

safhada, problemde verilenler ile bilinmeyenler arasındaki ili�kinin ara�tırıldı�ı 

basamaktır. E�er problemde bir ili�ki bulunamıyorsa,benzer problemler ve onların 

çözümleri göz önüne alınmalıdır. Bu giri�imlerin sonunda, çözüm için bir plan ortaya 

çıkar. Bu safhada ö�retmenin rolü, bazı sorular yönelterek ö�rencilerin uygun stratejileri 

seçmelerini sa�lamaktır. Ancak sorular ö�rencilerin ba�ımsız dü�ünme ortamını 

zedelememelidir. �u sorular kullanılabilir.  

a. Bu problemde neyin bulunması isteniyor? 

b. Hangi bilgiler verilmi�tir? Neyi biliyorsun, hatırla. 

c. Buna benzer, daha önce ba�ka bir problem çözdün mü? Orada ne yaptın, 

hatırla? 

d. Bu problemi çözemiyorsan, buna benzer daha basit bir problem ifade edip 

çözebilir misin? 

e. Tasarladı�ın çözümde bütün bilgileri kullanabiliyor musun? 

f. Bu problemin cevabını tahmin edebiliyor musun? Hangi de�erler arasındadır? 

Buradaki soruların problemin anla�ılmasıyla çok yakından ili�kili oldu�u açıktır. 

Çünkü uygun stratejinin seçilmesi, problemi anlamaya ve stratejileri tanımaya ba�lıdır. 

Bir problemin çözümünde bazen bir, bazen birkaç strateji birlikte kullanılır. Bazen de 

aynı bir problemin çözümünde  farklı stratejiler kullanmak uygun dü�ebilir.  

3.Stratejinin Uygulanması 

Bu a�amada seçilen strateji kullanılarak problem çözülmeye çalı�ılır. Çözülmez ise 

problemin bir veya ikinci adımına, anlamada bir eksik olup olmadı�ına bakılır. Yine 

çözülmez ise strateji de�i�tirilir. Gerekli aritmetik i�lemlerin yapılması da bu safhada yer 

alır. 



 25

4. Çözümün De�erlendirilmesi  

Bu son a�amada elde edilen sonuçların do�ru ve anlamlı olup olmadı�ına bakılır. 

Bunun için elde edilen sonuç tahmin edilenle kar�ıla�tırılır veya i�lemlerin sa�lamaları 

yapılır. Sonuçların anlamlı olup olmadı�ı ise çıkan cevabın gerçek hayata uygunlu�unun 

kontrol edilmesiyle anla�ılır. Benzer bir problemle kar�ıla�ılırsa onun nasıl çözülece�i 

tartı�ılır. Ba�ka bir çözüm yolunun olup olmadı�ı ara�tırılır. Kullanılan stratejinin neden 

seçildi�i açıklanır.  

Problemin çözümüne uygun bir ba�ka strateji var ise, bu stratejilerden hangisinin 

daha iyi oldu�u tartı�ılır. Problemdeki verilenler ve istenenler de�i�tirilerek, böyle 

durumlarda elde edilen problemin nasıl çözülece�i üzerinde durulur. Bu basamaktaki 

etkinlikler; o problemi çözmekten daha çok genel anlamda problem çözme gücünü 

geli�tirmeye yöneliktir (Altun,1997). 

 

2.3.5. Farklı Bilim Dallarında Problem Çözme Basamakları: 

Her bilim dalında problem çözme süreci kullanılmasına ra�men farklı bilim 

dallarında farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. A�a�ıdaki tabloda farklı bilim 

dallarında problem çözme sürecinin basamakları verilmi�tir. 

  

                       Tablo2.1-Farklı Bilim Dallarında Problem Çözme Basamakları 

 B�L�M
SEL YÖNTEM 
 
FEN 
B�L�MLER� 

YARATICI 
DÜ�ÜNCE 
 
PS�KOLOJ� 

POLYA’NIN 
YÖNTEM� 
 
MATEMAT�K 

ANAL�T�K 
DÜ�ÜNME 
 
MÜHEND�SL�K 

8-D 
YÖNTEM� 
 
ENDÜSTR� 

YARATICI 
PROBLEM 
ÇÖZME 
 
HER 
PROBLEM 

Veri analizleri 
ve hipotezleri 
tümevarım ile 
belirleme 
 
 

Kaynakların 
ara�tırılması 

Problem 
nedir? 

Sistemi 
tasarlamak ve 
bilinmeyenleri 
belirlemek 

1)Birtakım 
yakla�ımını 
kullanmak 
2)Problemi 
belirlemek 

Problemi 
tanımlama ve 
içeri�in analizi 
ve ara�tırılması 

Fikirler 
üretmek� 
çok fikir 

Mümkün 
çözümleri 
tümdengelimle 
belirleme 

Kuluçka 
(üretim) 
dönemi 
ihtimalleri 

Çözüm planı Problemi 
belirleme 

3)Acil 
durumları 
tespit etmek 
4)Temel 
sebepleri 
bulmak 

Yaratıcı 
fikirlerin 
de�erlendirilme
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     si� 
daha iyi fikirler 

Alternatif 
çözümleri test 
etmek 

Açıklama 
dönemi-  
çözüm için 
kararı 
belirleme 

Alternatiflere 
bakma 

Gidi�atı ve 
deneyimleri 
analiz etme 

5)Düzeltici 
etkinlikleri test 
etme ve en iyi 
hareket planını 
tasarlamak 
 

Fikirleri 
muhakeme 
etme ve karar 
verme �en iyi 
çözüm 

En iyi çözümü 
uygulama 

Do�rulama 
ve de�i�tirme 
dönemi 

Planı 
uygulama 
sonuçları 
kontrol etme 

Son ürünü 
de�erlendirmek 

6)Planı 
uygulamak 
7)Problemin 
tekrarlanmasın
ı engellemek 
8) Takımı 
kutlamak 
 

Çözümü 
uygulama ve 
takip etme.Ne 
ö�renildi 

   (Lumstaine and Lumsdaine,1995:16;Akt: Yaman,2003:20) 

Yukarıda verilen tablo incelendi�inde ,her bilim dalı için problem çözmenin farklı 

uygulanı�larının oldu�u görülmektedir. Bu yöntemler di�er bilim dalları için de 

uygulanabilir. Yani yaratıcı dü�ünme yöntemi, psikoloji dalında kullanıldı�ı gibi fen 

bilimlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü hepsi de var olan bir problemi çözmeye ve 

en iyi çözümü bulmaya çalı�maktadır. Önemli olan, mevcut bir güçlü�ü ortadan 

kaldırmak oldu�una göre, problem çözen ki�iye en mantıklı ve uygun olan yöntemi 

kullanması çözümü kolayla�tıracaktır. 

Bir problem ara�tırılırken, problemin çözümüne ili�kin bazı adımlar takip 

edilmelidir. Çünkü problemi tam olarak belirlemeden, içerisinde bulunan kavramları 

anlamadan  problem çözmek çok zordur. Bu nedenle problem tanımlanırken a�a�ıda 

verilen �emadaki adımlara uygun basamakları takip etmek, problem çözme i�lemini 

kolayla�tıracaktır. Problem çözmenin adımları olarak nitelendirilebilecek bu �ema, 

özellikle basamakların sıralı olarak izlenmesi üzerinde durulmaktadır. Problemi tanımak 

için be� adımın hayati rolü vardır. Bunlardan bir tanesi eksik oldu�unda problem çözümü 

güçle�ecektir. Fogler ve Leblanc(1995:34) tarafından önerilen problemi tanıma 

tekniklerini gösteren �ema  a�a�ıdaki �ekildedir: 
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                      �ekil 2- Problemi tanıma teknikleri 

Yukarıda adımları sunulan problemi tanıma �emasında 3. basamakta yer alan 

Ducker Diyagramı, bir problem çözümünde kar�ıla�ılabilecek durumları ve bu durumlar 

kar�ısında nasıl hareket etmek gerekti�ini belirten yolları gösterir. Bu diyagrama göre, bir 

problemin tek bir çözüm yolu yoktur ve kar�ıla�ılan farklı durumlardan farklı yöntemleri 

izlemek gerekir (Foglerve Lebnanc,1995:43). 

�nsan ve toplum hayatında, ne zaman ne tür güçlüklerle kar�ıla�ılaca�ı ya da ne tür 

ihtiyaçların do�aca�ı önceden bilinmedi�i için, ça�da� e�itim kendi kendine güçlüklerin 

üstesinden gelebilen insanı yeti�tirmeyi hedeflemektedir. Bu bakımdan problem çözme 

ö�retimi önemlidir. 

Bir problem ara�tırılırken ö�rencileri yönlendirme konusunda göz önünde 

bulundurulması gereken birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi, ö�rencilerin 

ilgisini çekebilmek ve konuyu sahipleneceklere problemi ara�tırmaları için gerekli zemini 

olu�turmaktır. �kincisi,istenen sonuçları sa�lamak için önceden ortaya konulmamı�, 

günlük olayları kapsayan problemler olmalıdır. Üçüncü önemli nokta, problemler 

ö�rencilerin farkına varaca�ı düzeyde, tek bir do�ru cevabı olmayan ve ö�rencileri i�in 

içine sokacak tarzda olmalıdır. Dördüncü nokta ise, alan bilgisi.sonuçları hemen görecek 
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düzeyde olmamalı, ö�renme süreçlerinden geçerek, ö�rencilerin gerçek ya�am bilgisine 

dayanan metotlarla bulunmasıdır (Gale,2000:138). 

Bütün problemlerin çözümünde kullanılan belirli bir yol ya da yöntem yoktur. E�er 

böyle bir yöntem olsaydı sorun kökünden halledilirdi. Problem çözmenin kuralları yok, 

ancak sistemati�i vardır.  

John’a göre bazı psikologlar problem çözmede dört a�amayı iler sürmektedirler 

(Cücelo�lu, 1999:219). Bu a�amalar : 

1. Tanıma (familiarization),  

2. Üretme (production), 

3. Kuluçka (incubation)   

4. De�erlendirme a�amaları olarak adlandırılır. 

Tanıma a�amasında, ortaya çıkan problemi olu�turan durumu ve engelleri tanımaya 

çalı�ırız. Üretme a�amasında, de�i�ik çözüm seçenekleri aramaya ba�larız. Bu seçenekleri 

uygulamaya koyar ve de�erlendiririz. Uygulamalardan hiçbiri çözüm getirmiyorsa, o 

zaman, bir tür kuluçka devresine girer, problemi bir yana bırakır, ba�ka �eylerle u�ra�ır 

ve daha sonra probleme yeniden geri döneriz. Yeniden de�erlendirme yapar ve problem 

çözüme ula�ıncaya kadar, bu a�amalardan tekrar tekrar geçeriz. 

“Problem çözümü çok sayıda deneme yanılmaların sonucu olarak yava� yava� 

olu�ur” görü�ü ile “problemin çözümü aniden gelen bir içgörüden kaynaklanır” görü�ü 

uzun süre tartı�ma konusu olmu�tur. Deneme-yanılma (trial and error) yakla�ımı zihinsel 

süreçlere, planlamaya, problemin tümünü görüp hangi noktadan çözüme ba�lanaca�ına 

önem vermez. Bu süreçlere önem veren içgörü yakla�ımıdır. Deneme-yanılma, “bo� 

durma, sürekli u�ra�, çabala, belki bu çabalardan biri seni çözüme götürür” anlayı�ı 

içinde yapılır (Cücelo�lu 1999:221). 

 

2.4. PROBLEM ÇÖZME STRATEJ�LER� 

 

Ö�retmenler, ö�rencilerin iyi bir problem çözme becerisi kazanabilmeleri için 

yeterli ortam sa�lanarak  uygun yöntemler belirleyebilmelidir. Böylece ö�renciler kendi 

problemlerini yaratıcı bir biçimde derleyebilmeleri için gerekli olan problem çözme 
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stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilmesi gerekmektedir (Miller,2000:136). Bu 

ba�lamda ö�retmenlerin sınıf ortamında kullanacakları ö�retim yöntemlerinin ve 

etkiliklerin büyük önemi vardır. 

Problem çözme sürecinde ,problemin çözümü için plan yapılırken uygun 

stratejilerin kullanılması oldukça önemlidir. Çözüm için öncelikle problemin iyi 

anla�ılmı� olması gerekmektedir. Problem çözümü için uygun stratejinin belirlenebilmesi, 

problemi anlamaya ve stratejileri tanımaya ba�lıdır. Bazı problemlerin çözümünde bazen 

bir, bazen birkaç strateji birlikte kullanılır. Bazen de aynı problemin çözümüne farklı 

stratejiler uygun gelebilir. Ö�renciler bir problemin çözümü için bir strateji belirlerken 

etkili olan faktörlerin neler oldu�u, hangi stratejileri daha fazla kullandıkları, uygun 

stratejileri nasıl tanımladıkları gibi sorulara cevap arayan ara�tırmacılar çe�itli görü�ler 

ortaya atmı�lardır. 

Problem çözme stratejilerini �u �ekilde özetlenebilir (Gök,2006) : 

1.Sistematik Liste Yapma: Bazı problemlerin çözümü bir i�le ilgili mümkün olan 

bütün hallerin bilinmesini gerektirir. Böyle durumlarda dikkatli seçilmi� sıralı bir liste 

yapmak çözümü kolayla�tırır. Bu strateji ço�u kez, model inceleme stratejisi ile birlikte 

kullanılır. 

2.Tahmin ve Kontrol Stratejisi: Tahmin ve kontrol stratejisi, daha çok problemde 

verilen bilgilerin cevabı tamamen kesin olarak ortaya konulamadı�ı durumlarda 

ba�vurulan bir stratejidir. Problemin cevabı ile ilgili bir tahmin yürütülür ve yapılan 

tahminin do�ru cevap olup olmadı�ına (�artları sa�layıp sa�lamadı�ına) bakılır. E�er 

tahmin do�ru ise problem çözülmü� olur, de�ilse ikinci bir tahmine geçilir ve cevap 

bulununcaya kadar bu i�lem devam eder. Burada önemli olan ikinci,üçüncü ve daha 

sonraki tahminlerin ilk tahminlerden yararlanılarak daha isabetli yapılmasıdır. Böylece 

her adımda yapılan i�lemin bo�a gitmemesi sa�lanmı� olur. Bu strateji, iki çe�it 

problemde etkili olur: 

1.�stenmeyen cevapların elenebilece�i çok az veri içeren problemlerde, 

2. Çok fazla bilinmeyen niceliklere de�inin problemlerde etkilidir. 

3.Diyagram Çizme: Bir resmin binlerce kelimeye bedel oldu�u bilinen bir 

gerçektir. Geometri problemlerinde soruya ili�kin belli bir �eklin çizimi çözümü görmeyi 
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kolayla�tırır. Geometrik olmayan problemlerde de temsili �emalar aynı yararı sa�lar. 

Veriler arasındaki ili�kileri görmek için çizilen bu �emalara diyagram adı verilmektedir. 

Bu strateji bazen tek ba�ına ,bazen di�er stratejilerde birlikte kullanılır. 

4.Ba�ıntı Bulma (�li�ki Kurma): Bazı problemleri çözmenin tek yolu verilerden 

yola çıkarak bir ba�ıntı yazılmasıyla çözülebilir 

5.De�i�ken Kullanma(E�itlik veya E�itsizlik Yazma): Aritmetik ve cebir 

problemlerin birço�u, bilinmeyen bir sayının bulunmasına yöneliktir. Böyle durumlarda 

“x” gibi bir harfle gösterip matematiksel e�itli�ini yazmak ve bu e�itli�i sa�layan de�eri 

bulmak problemin çözümünü kolayla�tırır. Bilinmeyenler yerine, de�erler konularak 

çözüm bulunabilir. Ancak bazen denenmesi gereken de�er o kadar çok olur ki  deneme 

ile ba�a çıkılamayabilir. Bazen de problem  bir genelleme ile ilgili olur ve örneklerin 

denenmesi için çözüm yeterli olmaz. Bu nedenden dolayı, bilinmeyeni kullanmak zorunlu 

olur. 

6.Geriye Do�ru Çalı�ma: Bazı sonuçlar verilip, ba�langıçtaki durum soruldu�unda 

uygulanabilecek bir stratejidir. 

7.Eleme: Bazı problemlerin çözümleri birçok seçene�i deneyip, i�e yaramayanları 

elemek de mümkün olur. Birçok problem ,problemi çözme için gerekli bilginin yanında 

konu dı�ı bilgilerle tasarlanmı�tır. Ö�rencilerin öncelikli i�i, verilen bilgilere dayanarak 

nelerin gerekli ve konu dı�ı oldu�unu tespit etmesidir. E�er ö�renciler bunu yapamazsa , 

ilgisiz ve anlamsız veriler üreterek vakit kaybederler. 

8.Tablo Yapma: Bazı problemlerin çözümü sırasında verileri yada çözüm sırasında 

elde edilen bilgileri bir tablo halinde düzenlemek, veriler ile elde edilenler arasındaki 

ili�kiyi görmeyi kolayla�tırır.Böylece sonuçların elde edilmesinde kullanılan kural 

bulunmu� ve problem çözülmü� olur. 

9.Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, çözüm sayısını ve kalitesini yükseltmek için 

kullanılan bir stratejidir. Önce problem tanımlanır ve sonra mümkün olan tüm çözümler 

ele�tirilmeksizin ortaya konulur. Daha sonra kritik yapılarak en uygulanabilir ve en pratik 

çözüm yolu tahmin edilerek problem çözülür. 

10.Strateji Üretme: Bu strateji temel bilgilerden yola çıkarak çözüm üretilmesi 

istenildi�inde kullanılır. 



 31

11.Genelleme ve Test Etme: Problem çözücü, çözümün basitçe üretildi�i ve 

çözümün uygulanabilirli�ini görmek için çözümü test etti�inde ortaya çıkar. Bu durum 

mümkün olan tüm çözümlerin sistematik olarak ara�tırılması bakımından son derece 

yararlı bir metottur. Anlamlı ili�kiler içeren bir çözüm modeli olu�turulamadı�ında bu 

metot kaçınılmazdır. 

12.Problemi Özetleme: Bazı problemlerin hikayesi uzun olabilir. Böyle durumlarda 

problem kısaltılarak yani özetlenerek yazılır. Kısaltma bir bakıma  verilenlerle istenenleri 

yazma i�idir. Fakat bunların anla�ılır bir �ekilde, sıra ile yazılması problemin anla�ılması 

bakımından son derece önemlidir. Problemin en önemli unsurlarını ortaya koyma 

yöntemidir. Bu strateji, çözücünün önemsiz detayları atlayarak problemin merkezine 

odaklanmasını sa�lar. 

13.Problemi Ayrı�tırma: Geni� ve karma�ık problemlerle  kar�ıla�ıldı�ında problem 

daha küçük alt problemlere bölünür. Her bir alt problem, orijinal problemin çözümünü 

kolayla�tıran herhangi bir problemdir. Pe�pe�e ayrı�tırma i�lemi, tüm alt problemler 

çözülünceye kadar sürer. Daha sonra bu ayrılmı� olan parçalar, orijinal problemin 

çözümü için yeniden birle�tirilir. 

14.Model Olma: Ö�renciler bir problemi çözmek için gerekli i�lemleri 

kavramsalla�tırmasına yardımcı olan bir di�er yol da problemin fiziksel temsilini veya 

modelini olu�turmaktır. 

15. Yetersiz Bilgi:Bazen problemin çözümü için yeterli bilgi yoktur. 

 

2.5. PROBLEM ÇÖZME SÜREC� 

 

Problem çözme, özellikle  psikolojide uzun yıllardır ilgi oda�ı olan önemli bir 

konudur. Yapılan bir çok ara�tırmada problem çözme sürecine ili�kin bir çok kavram 

ortaya konulmu�tur. Bu kavramlar de�i�ik ö�renme yakla�ımlarından geleneksel 

Gestaltcı yakla�ımlara ve son olarak ta bilgisayar simülasyonu ve matematiksel modellere 

ili�kin yakla�ımlara dek çe�itli özellikler içermektedir. 

Gagne ve Skinner ( 1964; 1974) gibi ara�tırmacılar problem çözme sürecinde  en 

önemli de�i�ken olarak bireyin geçmi�ini inceleme e�iliminde görülürlerken, di�er 
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ara�tırmacılar, örne�in; Kohler ve Maier (1925, 1970) gibi, problemlerin çözümünde en 

önemli unsurun bireyin kar�ı kar�ıya kaldı�ı durumu algılama biçimi oldu�unu 

savunmu�lardır ( Heppner,1978:366). 

O�uzkan’ a göre problem çözme bir zaman, çaba, enerji ve alı�tırma i�idir. Bireyin 

amaç, ihtiyaç, de�er, inanç, beceri, alı�kanlık ve tutumları ile ilgilidir. Ayrıca bireyin 

problem çözmeye yönelmesi, cesareti, iste�i ve kendine güven duygusuyla orantılıdır. 

Anderson (1980) öncelikle bili�sel i�lemler üzerinde odakla�arak, problem çözme 

sürecini bili�sel i�lemleri sırayla bir hedefe yöneltmek olarak tanımlamı�tır. 

(Anderson,1980:119). 

Kar�ıla�ılan güçlüklerin ortadan kaldırılmaya ve belirsizliklerin giderilmeye 

çalı�ılması ise problemin çözümü olarak adlandırılabilir. �ster zihinsel ister fiziksel olsun 

tüm problemlerin çözümü zihinsel bir süreç gerektirir (Gelbal 1991). 

Kabadayı(1992), problem çözme sürecinin hem zihinsel bir faaliyet ya da beceri 

hem de e�itimde teknik ya da yöntem oldu�unu belirtmi� ve problem çözme sürecinin 

e�itimde alabilece�i boyutları de�erlendirmi�tir. Ona göre problem çözme, 

1. Bili�sel bir özellik ya da davranı�, 

2. Duyu�sal özellik, 

3. Bir yöntem bir ya�antıdır (Kabadayı,1992). 

Sonuç olarak problem çözmenin bili�sel, duyu�sal ve davranı�sal etkinlikleri içeren 

karma�ık  bir süreç oldu�u söylenebilir. Psikolojik danı�maya ba� vuran danı�anların 

büyük bir bölümünün problem çözmeye yönelik eylemlerde güçlük çektikleri için bu yola 

ba�vurduklarını öne sürer. Örne�in; danı�anın problemi çözebilecek bir planı oldu�u 

halde bu planı uygulayabilecek sosyal becerileri olmadı�ından ya da a�ırı kaygılı 

olmasından dolayı problemi çözmede ba�arısız olmasıdır. Bazen danı�anlar problemi 

çözebilmede yeterince sebat etmezler ve problemlerini çözemedikleri için depresyona 

girerler. Burada sorun problemi çözebilmek için gösterdikleri çabayı yetersiz 

algılamalarıdır. Bu yüzden yapılması gereken, belirli ba�a çıkma güçlüklerini ve daha da 

genelle�tirilebilecek ba�a çıkma sorunlarını belirleyip tanımlayabilmek için problem 

çözme süreci ile ilgili davranı�sal, bili�sel ve duygusal etkinlikleri de�erlendirmek 

olmalıdır.  
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2.5.1.Problem çözme süreci ile ilgili davranı�sal etkinlikler: 

Son derece karma�ık ve geni� kapsamlıdır. Problem çözmeye dönük davranı�lar 4 

ana de�i�kenden etkilenirler. Bunlar: 

a. Daha önce denenmi� eylem türleri 

b. Önceki eylemlerin etkisiz olmalarının nedeni 

c. Eylemlerin i�levsel sonucu 

d. Bireyin azmi , sebatı. 

Birey danı�mana ba�vurana kadar bir dizi eylemde bulunmu�tur. Bu nedenle 

öncelikle yapılması gereken temel de�erlendirme, ba�vuran bireyin daha önceden 

problemin çözümüne ili�kin gerçekle�tirdi�i eylemlerin niteli�inin belirlenmesidir. 

Ayrıca bireyin probleme yakla�ımın ne derece do�rudan oldu�unu ara�tırmak gerekir. 

Örne�in, birey kendisini yardımcı olabilecek kitaplar mı okumu�tur, arkada�ları ile 

konu�ma yolunu mu seçmi�tir?  

Problem çözme sürecinde bireyler bili�sel anlamda gerekli becerilere sahip 

olmalarına ra�men, tek bir problem üzerinde di�erlerini ihmal edecek �ekilde 

yo�unla�maları sonucunda ve problem üzerindeki sorunların iç içe olmasını gözardı 

etmesinden dolayı çözümde sonuç elde edilememektedir. 

Problem çözmede bireylerin etkisizli�inin nedenlerinin ara�tırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Problem çözmede ba�arısızlı�ın en önemli nedenlerinin: 

1. Yüksek kaygı ve bazı duygusal engellemeler nedeniyle etkili tepkilerin 

gösterilmemesi, 

2. Etkili olabilecek tepkilerin gerçekte varolmaması gibi etmenlerin sonucu 

oldu�unu öne sürmektedir (D’Zurilla ve Goldfried,1971;Akt:Kaya,2000). 

Önemli nokta �udur:  Bireyin gerçekte davranı�sal bir eksikli�imi vardır yoksa 

becerilerini prati�e koymasını engelleyen kaygı faktörü mü etkili olmaktadır. Bir ba�ka 

de�erlendirme ölçütü de bireyin probleminin çözümüne ili�kin davranı�ların i�levsel 

sonucunun incelenmesidir. Ço�unlukla kullanılan yakla�ım probleme do�rudan e�ilip 

yüzle�medir.  
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Ara�tırmacılara bakıldı�ında etkili bir �ekilde problem çözme faaliyetleri �unları 

içermektedir: 

1. Problemin niteli�inin belirlenip,çe�itli yönlerinin açıklı�a kavu�turulması 

2. Sebatlı,ısrarlı davranı�sal,bili�sel ve duyu�sal ba�a çıkma stratejileri 

Bu faaliyetler problemin çözümü için gerekli olan geli�meleri ba�latabilir. Bu 

geli�me, eylemlerin etkili bili�sel düzenleni�i ile problem çözme sürecinde geri bildirim 

sa�layan duygusal tepkilere dikkat edilerek desteklenebilir 

Dorner (1983), problem çözmede ba�arısız bireylerin gerçekte davranı�sal olarak 

aktif olmalarına kar�ılık sürekli bir sorundan di�erine atladıkları ve sonuçta hiçbir çözüm 

bulamadıklarını saptamı�tır. Di�er bir durum da ba�arısız problem çözücülerin tek bir 

problem üzerinde di�erlerini göz ardı edecek �ekilde yo�unla�maları ve sonuç elde 

edememeleridir. Oysa ki  bir sorun di�er sorunlarla iç içedir. 

 

2.5.2.Problem çözme süreci ile ilgili bili�sel etkinlikler 

     Bili�sel etkinlikler 3 ana de�i�kenden etkilenirler:     

1. Bili�sel ba�a çıkma stratejileri. 

2. Bili�sel süreçler aracılı�ı ile davranı�ların düzenlenmesi. 

3. Bili�sel süreçlerin bilinçli kontrolleri. 

Heppner ve Krauskpf (1987), problemleri çözmede kullanılan ba�a çıkma 

stratejilerini �u �ekilde sıralarlar: 

Problemli durumun yeniden yapılanması: Birey, içinde bulundu�u durumu algısal 

olarak yeniden düzenlemeye çalı�malı ve bunun içinde ba�a çıkma stratejilerinden 

yararlanmalıdır. Örne�in sorunu daha basit alt yapılarına indirgemeli, tüm sorunun 

çözümüne götürecek alt amaçlar saptanmalı, soruna uzun bir zaman süreci içinde 

bakılmalı ve hazırlanarak tedbir almayı gerektiren planlama yapılmalıdır. 

Bili�sel rasyonalizasyon : Daha çok yeti�kinler kullanır. Burada birey, sorunları 

çözme güçlü�üne mantıklı nedenler bularak di�er bir deyi�le etkili savunma 

mekanizmaları geli�tirerek, sorunlarla ba�a çıkamamanın verdi�i kaygıdan kurtulmak 

ister. 
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Bireylerin eylemlerini düzenleme biçimleri: Danı�anların eylemlerini özellikle 

kendilerine empoze edilen hedefler, standartlar kendi çıkardı�ı sonuçlar, planları, benlik 

algıları ve özellikle de kendilerini peki�tirmek ve kendilerini cezalandırma bakımından 

nasıl düzenledikleri ile ilgilidir ( Bonner ve Rich,1988). 

Bonner ve Rich (1988)’e göre  bireyin problem çözme becerisini de�erlendirmesi 

bili�sel bir de�i�ken olarak bireyin problem çözme performansını ve problemlerle ba�a 

çıkma sürecini etkilemektedir.  

 

2.5.3. Problem çözme süreci ile ilgili duygusal etkinlikler: 

Duygusal etkinlikler, problem çözme süreci içerisinde, bireylerin nasıl dü�ündükleri 

ve nasıl davrandıklarını etkilemeleri açısından önemli rol oynarlar. Problem çözme 

davranı�ını belirleyebilmek için genelde bireyin sorunlara duygusal yakla�ımını 

de�erlendirmek gerekir. Problem çözmeye yönelik duygusal etkinlikler 3 ana 

de�i�kenden etkilenirler: 

1. Duygusal ba�a çıkma stratejileri 

2. Duyguların eylem üzerindeki engelleyici ve destekleyici etkileri 

3. Davranı�, de�erlendirme ve duygu kavramlarının birbiriyle ili�kisi. 

Duygusal ba�a çıkma stratejiler, di�er bir deyi�le, bireyin duygusal tepkilerini 

de�i�tirerek problemi yeniden yapılandırması, problem çözme sürecinde oldukça etkili 

stratejidir. Duygusal ba�a çıkma stratejilerine örnek olarak, pasif kabulleni�, iyimserlik, 

umutsuzca geri çekilme, kararlı duygular ve bozulmu� morali düzeltme biçimleri 

verilebilir. 

Bireyin duygusal tepkileri engelleyici nitelikte oldu�u gibi ( kaygı, depresyon gibi), 

destekleyici de (umut, memnuniyet, heyecan, gurur vs.) olabilir. Örne�in intihara e�ilimli 

bireylerde olu�abilecek bir umut duygusu bireye destek verici nitelikte olabilir.bu yüzden, 

bireyin ba�a çıkma süreçlerini anlayabilmek için, bireyin ba�a çıkma sürecini engelleyen 

ya da destekleyen faktörler olarak, duygusal etkinliklerin i�levini de�erlendirmek 

danı�manlar için önemlidir. 

Enç (1982), problemin çözümünün ö�renilmesini etkileyen etmenleri �öyle sıralar: 

1. Bireyin geli�imi ve olgunla�ma düzeyi 
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2. Bireylerin yetenek düzeylerindeki farklılıklar 

3. Güdülenme 

4. Yeti�ilen sosyo- kültürel çevre 

5. Alınan e�itim ve ö�retim ( Enç,1982 ). 

Modern bili�sel psikologlar problemin çözümünde hem deneme yanılmanın hem de 

iç görünün geçerli stratejiler oldu�unu kabul ederler. Onlara göre, birey problemin 

çözümüne  içgörü ile ula�madan önce bir çok deneme yanılmada bulunarak de�i�ik 

çözüm seçenekleri olu�turur. �çgörü, problemin bütün ögeleri tamamlandıktan sonra 

ortaya çıkar. 

Ara�tırmacılara göre “etkili” olarak nitelenebilecek problem çözme eylemleri 

�unları içerir: 

1. Problemin niteli�inin belirlenip, çe�itli yönlerinin açıklı�a kavu�turulması 

yani yeterli kodlama etkinli�i ve belirli amaçlar olu�turma. 

2. Sebatlı , ısrarlı davranı�sal , bili�sel ve duygusal ba�a çıkma stratejileri. 

Tüm bunlar sorunun çözümüne yönelik geli�meyi ba�latabilir. Bu geli�me 

eylemlerin etkili bili�sel düzenleni�i ile ve problem çözme sürecinde geri bildirim 

sa�layan duygusal tepkilere dikkat edilerek desteklenebilir. 

Bunun yanında “etkisiz” olarak nitelenebilecek problem çözme davranı�ları ise 

a�a�ıdakileri içeriri: 

1. Etkisiz davranı�sal, duygusal ve bili�sel ba�a çıkma stratejileri 

2. Olumsuz bili�sel süreçler ve duygusal reaksiyonlar 

3. Bireyin problem çözme eylemlerine ili�kin de�erlendirme ölçütü 

niteli�indeki geri bildirimlere gerekli ve yeterli, dikkati verememe. 

        

  2.6. PROBLEM ÇÖZME SÜREC�NDEK� TEMEL A�AMALAR 

 

Problem çözme sürecinde temel a�amalar,bu alanda ara�tırma yapan hemen hemen 

tüm e�itimciler tarafından benzer biçimde verilmektedir. Problemin hissedilmesi, ifade 

edilmesi, problem hakkında çözüm üreten alternatiflerin sıralanması, en uygun alanın 

seçilmesi, bunun uygulanması ve sonucun de�erlendirilmesi genelde problem çözme 
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sürecinde izlenen temel ve genel a�amadır (Çakmak ve Tertemiz,2002:15). Bu a�amalar 

ana ba�lıklarıyla �u �ekilde verilebilir (Fisher ,1987,1990;Freiberg ve Driscoll,1992): 

a. Ne yapmak istiyorum? (Problemi Biçimlendirme) 

b. Bunu nasıl açıklayabilirim? (Problemi Yorumlama) 

c. Bu konuda ne yapabilirim? (Yapılacakların Yapılandırılması) 

d. Hangi yol en iyisi olabilir ? (Karar Verme ) 

e. Bu nasıl yapılabilir?(Çözümü Yorumlama) 

    �fade edildi�i gibi problemi hissetmek ve tanımlamak problem çözme sürecinde 

ilk adımdır. Bu nedenden ötürü problemi yanlı� tanımlamak problem çözme sürecini 

olumsuz etkileyebilmektedir. Problemi do�ru ,anla�ılır ve açık bir �ekilde tanımlamak 

problem çözme sürecinde sa�layaca�ı yararlar �öyle ifade edilmektedir: 

1. Problemin ne oldu�u konusunda daha kolay yo�unla�ma olabilir. 

2. �lgisiz konular için daha az zaman harcanabilir. 

3. Amacın daha iyi anla�ılmasını sa�lar 

4. Strateji seçiminde ön hazırlık olu�turur. 

5. Problem çözene güven sa�lar (Akt:Fisher,1987). 

   Problem çözme sürecinde ,analitik problem çözme yakla�ımıyla (a�amalı problem 

çözme yakla�ımı) problem çözenlerden farklı olacak biçimde di�er problem çözücüler 

holistik problem çözme yakla�ımını (bütüncül problem çözme yakla�ımı ) kullanabilirler. 

Bazı problem çözücüler ise her iki problem çözme yakla�ımı içerisinde problemi 

çözmeye çalı�ırlar. 

                  Problem Çözme Süreci: 

1. Bilimsel yöntem 

2. Ele�tirel dü�ünme 

3. Karar verme. 

4. Soruları sorma. 

5. Yansıtıcı dü�ünme 

6. Yaratıcı dü�ünme 

7. Genelleme 

8. Analiz 
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9. Sentez 

olmak üzere belirtilen bu beceriler problem çözme sürecinde ö�renciler tarafından 

kullanılması önerilen becerilerdir. Ünlü e�itimci Dewey’in belirtti�i gibi problem çözme 

bilimsel bir yöntemdir. Bu ba�lamda problem çözmeyi bilimsel bir yöntem olarak ba�arılı 

bir �ekilde kullanmak,iyi bir problem çözücüsü olmayı aynı zamanda ele�tirel dü�ünme 

,karar verme, yansıtıcı dü�ünme, sorular sorma, genelleme yapabilme ve analiz-sentez 

yapabilmeyi de beraberinde gerektirir (Fisher,1990;Akt:Çakmak ve Tertemiz,2002:16). 

     Problem çözme sürecinde sadece çözüme bakılarak karar vermek do�ru de�ildir. 

Çünkü problem çözme süreci, problemin  fark edilmesi ile ba�lar. Bu problem hakkında 

bilgi edinilir,kaynaklara ba�vurulur ve veriler toplanır. Problem çözücüler, eldeki veriler 

ı�ı�ında birtakım hipotezler geli�tirerek bunlar arasından nitelikli olanlarını seçer. Daha 

sonra en iyi çözüm yolunun hangisi oldu�una karar vererek sonuca ula�ır. Robertson’a 

(2000:265) göre ö�renciler, problemin içine girdiklerinde ,problem çözmek için özellikle 

zihinlerinde ortaya çıkan çözümler için bol miktarda tahminde bulunurlar. �lk olarak 

yapılan i�, problemi uzun süreli belle�e atmaktır. 

Problem çözme sürecinde belirli bir zaman geçmekte ve bu zaman aralı�ı içerisinde 

çaba sarf edilmekte ve çe�itli alı�tırma soruları etraflıca dü�ünülerek enerji 

harcanmaktadır. Problem çözme sürecine katılan ö�rencilerin istenilen becerilere 

ula�abilmesi,bireyin de�er yargılarıyla, inançlarıyla, ve tutumlarıyla ilgilidir. Problem 

çözme becerilerinin kazandırılabilmesi noktasında bireyin problem çözmeye 

yönelebilmesi, kendine olan güven duygusu, cesareti ve iste�iyle orantılıdır. 

Problem çözme sürecinde ,problem çözme performanslarını geli�tirmenin en 

belirgin yolu, temel bilgi ve beceri kazandırmaktır. Çözüm için ihtiyaç duyulan bili�sel 

beceriler içinde problem analiz edilerek geli�me için her beceriyi sistemli bir biçimde 

kazandırmak gerekmektedir. Problem çözme becerilerinin geli�tirilmesi için ö�renme 

amaçları hakkında becerilerin geli�tirilmesi,bile�enlerin do�ru bir biçimde analiz 

edilebilmesinin ve ö�renmenin sistemli bir biçimde olması gerekti�i 

vurgulanmı�tır.Temel ö�retim becerilerine odaklanma, problem çözme becerilerini 

geli�tirmenin yolu olarak görülmesine ra�men ,ara�tırma sonuçları ,temel becerileri 

bilmenin yalnız ba�ına yeterli olmayaca�ını göstermektedir (Mayer,1998:51) 
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D’Zurilla ve Goldfried ( 1971) problem çözme sürecini, tanımlanabilen a�amalara 

ayırmı�lardır. Bunlar: 

1. Genel yakla�ım 

2. Problemin tanımlanması 

3. Seçeneklerin yaratılması 

4. Karar verme 

5. De�erlendirme 

 

Problem çözme sürecini tek ve homojen bir süreç olarak de�erlendirmek mümkün 

olsa da bu sürecin aslında farklı etkinliklerin bir bütünü oldu�unu gösteren bazı kanıtlar 

vardır. 

Heppner ( 1987) bu a�amaları, birbirinden ba�ımsız olarak psikolojik danı�ma ile 

ili�kili olarak incelemektedir ve her bir a�ama de�i�ik süreçlerden olu�mu�tur. 

Genel Yakla�ım: Bu ilk a�ama, bireyin belirli bir çözümü benimsemesi ya da 

reddetmesini sa�layan, destekleyici ya da engelleyici nitelikte olabilen ve bireyi belirli bir 

biçimde davranmaya yönelten zihinsel e�ilimdir. Ara�tırma bulguları yetilerine güvenen 

ve çevrelerinin farklı yönlerini denetleyebilece�ini söyleyen bireylerin daha iyi problem 

çözücü olduklarını göstermektedir. Yine ara�tırma bulguları iyi problem çözücülerin 

dürtüsel davranmadıklarını ve bir çok sorun çözme davranı�ı ile sistematik ilgilendi�ini 

göstermi�tir. Di�er bir etkili yakla�ım da problemli durumları belirleyip bunları o 

biçimleri ile kabul etmedir. Bireyin problemli durumlara genel yakla�ımı ( yakla�ma ya 

da kaçınma tarzı, kontrol edip edememesi ve yeteneklerine güvenip güvenmemesi) 

sorunları ba�arı ile çözme ve ba�a çıkma stratejisini etkiler. 

Problemin tanımlanması:  Bu a�ama sorunun tanımlanması ve biçimi ile ilgilidir. 

Yapılan ara�tırmalar ba�arılı sorun çözücülerin problem konusunda fazla bilgi sahibi 

olduklarını, problemin özünü anlamayı ba�ardıklarını ve kullandıkları ilk adımın tüm 

bilgiyi ve gerçekleri toplamak oldu�unu göstermi�tir. Birey bir problemi uygun bir 

�ekilde tanımlayabilmek için en azından üç alanla ilgili ö�eleri inceleyebilmelidir. 

Dolayısıyla bir problemin tanımlanması bir çok spesifik  beceri gerektirir. 
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1. Kendini, davranı�larını, bilgisini heyecanlarını ve problem duruma ili�kin 

duygularını de�erlendirme 

2. Bireyin problematik durumla ilgili çevresini de�erlendirme 

3. Problematik durumu açı�a kavu�turma, hedeflerin, beklenti ve çatı�maların 

farkında olma. 

    Freud ‘un problemi tanımlama yöntemi, danı�anın gereksinim ve çatı�malarına 

yön vermek için geçmi�teki be bilinçdı�ı süreçlerin analizini ve sonra da danı�anın 

getirdi�i içeri�in farkına varmasını içerir. Benzer biçimde Gestaltcı terapistlerde ( Pels ve 

ark., 1965)  “bitirilmemi� i�lerle”  ili�ki kurması için ( sözel olmayan i�aretler, duygular, 

heyecanlar, durumlar gibi) �imdi ve buradaki olaylara dikkat çekerler. 

De�i�ik problem tanıma tekniklerinin görelili�ini de�erlendirmek için ara�tırmalara 

gereksinim vardır. Arnkoff ve Stewart (1975) ara�tırmalarında, bireye daha fazla bilgi 

sa�lama da model alma ve seçmenin önemine ve bireyin edindi�i bilgiyi ayrı�tırmada 

video kasete alınmı� geri bildirimlerin etkilili�ine dikkat çekmi�lerdir. 

3-Seçeneklerin Olu�turulması:  Seçeneklerin olu�turulması hedef yönelimli bir 

süreç oldu�undan do�al olarak seçimi gerektirir. Ara�tırma bulguları bilgi seçiminin 

bireyin geçmi� ya�antılarının bir fonksiyonu olmadı�ını tam tersine geçmi� deneyimleri 

kullanabilme yetisinin önemli bir etmen oldu�unu göstermektedir. 

Olu�turulan seçeneklerin sayısı , bireysel sorunların duygusal ö�eler ta�ıması 

nedeniyle az olabilir. Engellenmi�lik hissinin eylemlerdeki akıcılı�ı azalttı�ını ve 

ba�arısızlıkların genelde problem çözme stratejilerini olumsuz etkiledi�ini gösteren 

ara�tırma bulguları vardır. Seçeneklerin sayısını artırmak yönünden Osborn’un    

BRA�NSTORM�NG (beyin fırtınası)  yöntemi 4 kural içerir. 

1. Seçenekler olu�turulurken de�erlendirme yapmaktan kaçınmak 

2. Kısıtlamaksızın, özgür zihinsel aktiviteye önem vermek 

3. Olu�turulan dü�üncelerin sayısının fazla olması 

4. Önerilen seçeneklerden birle�imler olu�turmak ya da bunları geli�tirmeye 

çalı�mak. 
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Gestalt yakla�ımı bireyin “farkında olma” sistemini de�i�tirerek danı�anların 

kendileri hakkında sahip oldukları bilgi miktarını artırmayı ve benzer olayları ayırt etme 

yollarını ö�retmeyi dener. 

Rogerian yakla�ım, danı�anın duyguları, onları kabul etmesi ve özellikle içsel 

de�erlendirme oda�ını destekleme üzerinde yo�unla�ır, böylece danı�anın dünyayı 

algılaması de�i�ir. 

Yapılan ara�tırmalar ba�arılı problem çözücülerin sık sık problemlerini geçici 

olarak bir tarafa koyduklarını ve sonra bunlara tekrar geri döndüklerini göstermi�tir. 

Mantıki olarak e�er birey sorununu bir süre bir kenara bırakıp, ona daha sonra dönerse , 

duygusal ve di�er engelleyici uyarıcıların etkilerini kaybetmelerinin olası oldu�u 

söylenebilir. 

 4. Karar Verme: Bu süreç eyleme yönelik bir dizi seçenek arasından belirli bir 

tanesini seçmek olarak tanımlanabilir. 

Kuzgun’a göre karar verme, bir güçlü�ü gidermek için herhangi bir seçene�e 

yönelmektir ve problem çözme sürecinin en önemli a�amasını olu�turmaktadır. Karar 

verme sürecinin amacı, bireyin kararından memnun olma olasılı�ını artıracak bir dizi 

eyleme girmesine yardımcı olabilmektir.Karar verme sürecine ili�kin ara�tırmalar, karar 

verme durumunu etkileyen iki unsurun varlı�ını öne sürmektedir. Bunlar: 

1. Fayda de�eri ki, bunlar objektif yada subjektif olabilir. 

2. Olası sonuçlar ki, bunlarda aynı �ekilde objektif ya da subjektiftir. 

D’Zurilla ve Goldfried (1971), geli�tirdikleri karar verme prosedüründe fayda ve 

olasılık teorisi, sonuçlar açısından e�itime büyük önem veren biçimde birle�tirilmi�tir. 

Böylece programda fayda ve olasılık tahminlerine ek olarak danı�manlık hizmetinden 

faydalanan bireylere her bir seçene�in ortaya çıkarabilece�i ki�isel, toplumsal , uzun ve 

kısa vadeli sonuçları de�erlendirebilecekleri fırsatlar verilmi�tir. 

Psikolojik danı�man açısından karar verme sürecinin hedefi bir seri davranı�la 

u�ra�an danı�ana yardımcı olmaktır. Danı�ma sürecinde karar verme süreciyle ilgili 

ara�tırmalar incelenmi� ve ba�arılı karar vermenin bazı becerilere ba�lı oldu�u 

saptanmı�tır. Bunlar 

1. Bilgi 
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2. Olasılıkları do�ru de�erlendirme 

3. Kararların yararlı yönlerini de�erlendirme 

4. De�i�ik seçeneklerin sonuçlarını de�erlendirmedir. 

Dolayısıyla karar verme ise olasılıkları de�erlendirme ve sonuçları tartma gibi 

spesifik davranı�ları içermektedir ( Enç,1982 ). 

5.-De�erlendirme  :  Bu a�ama eylem planını uygulayıp sonucun belli bir standartla 

kar�ıla�tırılmasını içerir. E�er birey, eylemlerini kar�ıla�tırır ya da verilmi� bir standartla 

uygunlu�una bakarsa (test etme) birey bu aktivitelerden yeni sonuçlar üretir ya da 

eylemlerini durdurur. Tersine e�er eylemleri bir standartla uyu�muyorsa birey “ i�lemine” 

devam eder .bireyler eylemlerinin sonuçlarını belirli bir standartla kar�ıla�tırma yetisine 

sahiptirler. Bu beceriler �u biçimlerde i�levseldirler: 

1. Ba�arılı sonuçlar belirleyebilme ki bu da özgüven duyguları olu�turur. 

2. Olumsuzlukları ve problematik durumları tanımlama ki bu da problem 

çözme sürecini yeniden ba�latabilecek bir olu�umu harekete geçirir. 

De�erlendirme, sorun çözmenin son a�amasında seçilen eylem yerine getirildikten 

sonra olur ve gerçek sonucu de�i�tirmek için düzenlenmi�tir. Bu a�ama olmaz ise birey 

sıkıntıları için do�ru çözümler ke�fetmek yerine hareket yönü belirsiz bir performansta 

ısrar edebilir. 

 

2.7.PROBLEM ÇÖZME BECER�S� 

 

Ö�rencilerin belirli bir süreç içerisinde bazı yöntemleri kullanarak ve gözlem 

yaparak performansları sahip oldukları becerilerin performansları ölçülebilece�i 

dü�ünülmektedir.Ö�rencilerin problemi çözebilmeleri için ö�rencilerin problem çözme 

becerilerini gözlemlemek amacı ve bir ölçme yöntemi aracılı�ı ile onların 

performanslarını belirlemeye ihtiyaç duyulur.Bu,sürecin içinde bulunan hem ö�renciler 

hem de ö�retmenler için oldukça önemlidir.Dolayısıyla e�itimciler matematik ya da 

ba�ka bir alanla ilgili ö�retim becerilerini ve anlama düzeylerini geli�tirmek için farklı iki 

model üzerinde çalı�maktadırlar: 
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1. Problem çözerken bilimsel dü�ünürken  ya�anılan sürecin açıklı�a kavu�ması 

ve modeli do�ru olarak açıklamaya izin vermesi 

2. Ö�rencilerin problem çözme sürecinde dü�ünmelerine yardımcı olacak ve 

performanslarını artıracak yöntemleri kullanmalarına imkan tanınması 

(Resbult,2002). 

Bu modellerin kullanılması ile ö�renciler, yaratıcı ve ele�tirel dü�ünme becerilerini 

geli�tirerek problem çözme performanslarını artırabilmektedirler. 

Wickelgren(1979), her problem için bir hedef,veriler ve i�lemler belirlenebilece�ini 

belirtmektedir. Veriler, hedefe ula�mak için kullanılabilecek gerçekler, sözcükler, 

kavramlar ve i�lemlerdir. ��lemler,hedefe ula�abilmek için verileri manipüle etme 

yollarıdır. Hedef ise problemin çözümüdür. Hedefe ula�ılabilmesi için problem çözme 

sürecinde ki�ilerin etkili olabilmesi önemlidir. 

Problem çözme becerilerinin geli�tirilmesi için ö�rencilerin bulundukları seviye ile 

problem çözme sürecinde beklenenler arasındaki ili�kiyi gösteren tablo a�a�ıda oldu�u 

gibi verilmektedir (Kellar,2000:2;Akt:Gök, 2006). 

 

Tablo 2.2-Ö�rencilerin Bulundukları Seviye ve Problem Çözme Sürecindeki 

Beklenenler 

 

Problem Çözme 

Davranı�s
al 

Amaçlar 

Acemi Çırak Kalfa Usta 

Problem 
tanımı 

Genel problemi 
tanımlayan bir 
senaryo verir 

Açık uçlu bir 
senaryo tanımlar 
ve problem 
durumunu 
belirleyebilir 

Problemi tanımlamak 
için ba�kalarıyla 
çalı�ır 

Problemi 
tanımlamak için 
de�i�ik verilerle 
çalı�ır 

Problem 
tanımı 

Genel problemi 
tanımlayan bir 
senaryo verir 

Açık uçlu bir 
senaryo tanımlar 
ve problem 
durumunu 
belirleyebilir 

Problemi tanımlamak 
için ba�kalarıyla 
çalı�ır 

Problemi 
tanımlamak için 
de�i�ik verilerle 
çalı�ır 

Alternatif 
ve 

Bazı 
alternatifler 

Birçok alternatif 
Alternatifleri belirler 
ve sınırlılıkları 

Kaliteli 
alternatifler 
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sınırlılıkları 
belirleme 

belirler tanımlayabilir çizebilir üretir 

Veri 
toplama ve 
analiz etme 

Veri toplar ve 
verilen 
tekniklerle 
analiz yapar 

Veriler için uygun 
analiz teknikleri 
belirler 

Verilen problemin 
verilerini toplar 
,analiz eder 

Verileri 
toplamak ve 
analiz etmek 
için uygun 
yöntem 
geli�tirir 

Çözüm ve 
de�erlendir
me 

Bir çözüm 
belirler 

Birden çok çözüm 
bulabilir 

Çözümü belirler ve 
de�erlendirir 

Sosyal yararları 
olan çözümler 
üretir 

Uygulama 
Küçük projeler 
tasarlar 

Karma�ık 
tasarımlar 
yapabilir 

�ste�e göre uygulama 
yapar 

Uygun çözüm 
için ba�kalarıyla 
çalı�ır 

 

Problem çözme becerilerinin geli�imi, a�amalı olarak geli�mekte ve belirli bir süreç 

izlenmektedir. Ö�rencilerin problem çözme becerileri ile problemi çözerken göstermi� 

oldukları tutum ve davranı�lar arasında yakın ili�kiler vardır. 

Gittikçe karma�ıkla�an toplum yapısı ve teknolojik geli�meler,siyasal,sosyal ve 

ekonomik krizler bireye gittikçe artan problemli durumlarla kar�ıla�tırmaktadır. 

Dolayısıyla problem çözme psikolojide uzun yıllardır ilgi oda�ı olan önemli bir 

konudur.Yapılan birçok ara�tırmada problem çözme sürecine ili�kin birçok kavram 

ortaya konulmu�tur. Bu kavramlar de�i�ik ö�renme yakla�ımlarından geleneksel 

Gestaltcı yakla�ımlara ve son olarak da bilgisayar simülasyonu ve matematiksel 

modellere ili�kin yakla�ımlara dek çe�itli özellikler içermektedir. 

Yapılan ara�tırmalarda insanların de�i�ik problemler kar�ısında nasıl 

davrandıklarına ve ne gibi tepkiler verdiklerine ili�kin bazı bulgular göze çarpmaktadır. 

Bazı insanlar problemle kar�ıla�tıklarında , problemi çözmekten çabuk vazgeçerken, 

kimileri de problemi en ince ayrıntısına kadar derinlemesine inceleyerek bütün çabalarını 

problemi çözene kadar sürdürürler. 

Problem çözme sürecinde etkili ve etkisiz problem çözme çabasını gösteren ve 

göstermeyen ki�ilerin özellikleri a�a�ıdaki tablo 2.3.de açıklanmı�tır (Fogler ve 

Leblanc,1995:11): 
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Tablo 2.3-Ö�renme Sürecinde Etkili ve Etkisiz Problem Çözme Çabasını gösteren 

ve Göstermeyen Ki�ilerin Özellikleri 

Özellikler Etkisizler 
Tutum Kolay bıkma 

Hareket 

Etkililer 
Problemi çözebilece�ine 
inanma 
Problemi birkaç kez okuma 
Problemi tekrar tanımlama 
Kendi kendine sorular sorma 
Zihinde �ekiller olu�turma 
Taslak olu�turma,denklem 
yazma 
Sonuç hakkında hemen karar 
verme 

Bir çözümün kendili�inden 
olu�abilece�ini ümit etme 
Ve bekleme 

 
Problemi tanımlamada 
Ba�arısız olma 

Kesinlik 
Kontrol ve tekrar kontrol 
yapma 

Kontrol yapmama 

Çözüm  
i�lemleri 

Problemi alt problemlere 
ayırma 
�lk anladı�ı noktadan ba�lama 
Konuyla ilgili temel 
kavramları kullanma 
Düzenli adımlar kullanma 
(Heuristick) 
Tıkandı�ında yılmama 
Formül ve tanımlamalar 
kullanma 
Geli�menin yollarını bulma 

Problemi ayırmama 
Ba�lanacak noktayı 
bilmeme 
Anahtar kavramları 
bulamama 
Tahminde bulunma 
Vazgeçme 
Nicel tanımlar ve formüller 
kullanmama ve kullanmama 

 

Kaya (1992)  tarafından yapılan bir ara�tırmada, üniversite ö�rencilerin algıladıkları 

problem çözme beceri düzeyleri ile , benlik saygısı düzeyleri, benlik de�erlerinin 

süreklili�i düzeyleri, depresif duygulanım düzeyleri, insanlara güven duyma düzeyleri, 

ele�tiriye duyarlılık düzeyleri, psikosomatik belirti düzeyleri ve ki�iler arası ili�kilerde 

tehdit hissetme düzeyleri arasında önemli ili�ki bulunmu�tur. Ayrıca problem çözme 

becerisini en iyi yordayan de�i�kenler olarak ta benlik saygısı, ele�tiriye duyarlılık, 

insanlara güven duyma ve ki�iler arası ili�kilerde tehdit hissetme bulunmu�tur. 

(Kaya,1992). 

 

2.8. PROBLEM ÇÖZME STRATEJ�S� �LE �LG�L� YURT DI�INDA 

YAPILMI� BAZI ÇALI�MALAR 
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Ballew ve James (1985), yetenekli ö�rencilerin problem çözme stratejilerini 

ara�tıran bir çalı�ma yapmı�lardır. Çalı�malarının  amacı  ,yetenekli ö�rencilerin 

seviyelerinin üzerinde problemlerle kar�ıla�tıklarında problemi çözerken yaptıkları 

hataların ve kullandıkları ba�arılı stratejileri analiz etmektir. Bu amaçla altıncı sınıf 

ö�rencilerinden belirlenen 19 ö�renciye yedinci ve sekizinci sınıf seviyesinde sorular 

yöneltilmi�tir.  Ara�tırmanın sonunda ö�rencilerin %26 sının hesaplama, %49 ‘unun 

okuma ve problemi yorumlama, % 26 sının da problemi tanımlama süreciyle ilgili hatalar 

yaptıklarını tespit etmi�lerdir. 

Jerath, Hesija ve Mahotra (1993),240 üniversite ö�rencisi üzerinde zeka, cinsiyet, 

içedönüklülük-dı�adönüklülük ve ya�anılan stres düzeyinin problem çözme durumunda 

kaygı düzeyi üzerindeki etkisini ara�tırmı�tır. Problem çözme durumunda orta düzeydeki 

zekaya sahip olanların, yüksek zeka düzeyine sahip olanlara göre, dı�a dönüklerin içe 

dönüklere göre, stres düzeyi yüksek olanların dü�ük olanlara göre ve kızların erkeklere 

göre daha yüksek kaygıya sahip olduklarını bulmu�tur (Jerath,Hasija ve Mahotra,1993; 

Akt: Atabay,2004). 

Park(1990), yaptı�ı bir çalı�mada kolej ö�rencilerinin mekanik problemlerini 

çözerken seçtikleri  zihinsel temsilciler ve problem çözme stratejileri ile ilgili 

de�i�kenleri belirlemek amaçlamı�tır. Temel Fizik dersinin ilk çeyre�ini tamamlayan dört 

gönüllü ö�renciden olu�an deneklere Fen ve Fizik ile ilgili Dü�ünceler anketi, Kavrama 

düzeyi Testi, Hesaplama Becerileri Testi ve Gerekli Önbilgi Testleri uygulamı�tır. 

Mekanik problemleri testindeki sekiz problem seçilerek di�er problem durumlarına 

uyarlanmı�tır.Her ö�rencinin problemi sesli dü�ünerek çözmeleri istenmi� ve kendisiyle 

bireysel olarak görü�me yapılmı�tır. Her bir ö�rencinin ö�renme öyküsü, fen ve fizikle 

ilgili dü�ünceleri, kavrama becerileri,hesaplama becerileri ve kavram yanılgıları 

belirlenmeye çalı�ılmı�tır. Ara�tırma sonunda ö�rencilerin dikkatsizlik,hesaplama 

hatası,problemi yanlı� temsil etme, problemi anlayamama ve düzenleme hatası yaptıkları 

saptanmı�tır. 

Huffman, yaptı�ı ara�tırmada problem çözme ö�retiminin fizik ö�rencilerinin 

kavramsal anlayı�ları üzerindeki etkisini incelemi�tir. Ara�tırmada iki örneklemli öntest-
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sontest yarı deneysel desen kullanılmı�tır. Ara�tırma düzeyindeki sekiz fizik sınıfında 

yürütülmü�tür. Ö�renciler deney ve kontrol gruplarına ayrılarak deney grubundaki 

ö�rencilere problem çözme ö�retimi açık bir �ekilde verilmi�tir. Kontrol grubundaki 

ö�rencilere ise ders kitaplarındaki problemlerin çözümü sunulmu�tur. Bunun ardından 

Newton’unu Hareket Yasaları ile ilgili ünite ö�retimi sırasında her iki gruptaki ö�renciler 

kendi gruplarında ö�rendikleri problem çözme  stratejilerini kullanmı�lardır. Ö�retimden 

önce ve sonra ö�rencilerin problem çözme performansları ve bu ünite ile ilgili kavramsal 

anlayı�ları de�erlendirmi�lerdir. 

Ritchie ve Volkl (2000) yaptıkları çalı�mada fen derslerinde ö�renme stratejisinin 

kavram haritalama ve laboratuar deneylerinin etkilili�ini ve bireysel ö�renenlerin mi 

yoksa grup ile ö�renenlerin stratejilerinin mi daha etkili oldu�unu ara�tırmı�lardır. 

Ara�tırmaya altıncı sınıf ö�rencilerinden seksen ki�i katılmı�tır. Ö�renciler fen dersinde 

grup ve bireysel durumlar olmak üzere iki ve ayrıca iki deneysel i�lemlerden birine 

olmak üzere dört gruba rastgele seçilmi�lerdir. Grupla kavram haritalama,bireysel olarak 

kavram haritalama, grupla laboratuar deneyi ve bireysel laboratuar deneyi  olmak üzere 

dört grup da rastgele seksen ö�renciden seçilmi�tir. Deneysel i�lemler birinci ve ikinci 

son testleri arasında de�i�mi�tir. Uzun dönemli kalıcılık üçüncü bir son test ile 

de�erlendirilmi�tir. Hem birinci test, hem ikinci test için, iki üretici stratejiler arasında 

anlamlı bir fark bulunamamı�tır. Ancak kalıcılık için yapılan üçüncü son testte kavram 

haritalama ve laboratuar deneyi sırasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmu�tur. Üç 

testin her birinde kavram haritalama/laboratuar deneyi bireysel ve gurupla çalı�ma 

etkile�imi anlamlı çıkmı�tır. 

Meltzer, Katzir-Cohen ve Miller (2001) ara�tırmalarının birinci bölümünde 

ö�renme yetersizli�i olan ö�renciler ile ö�renebilen ö�rencilerin çana,ö�renme stratejileri 

ve ba�arılarının sınıflandırma açısından kar�ıla�tırma ve ö�renme yetersizli�i olan 

ö�rencilerinin çabaları ile ilgili olan faktörleri incelemeyi amaçlamı�lardır. 

Ara�tırmalarının ikinci bölümünde ise,ba�arı üzerinde çaba ve strateji kullanımının 

etkilerini incelemi�lerdir. Özellikle ö�renme yetersizli�i olan ö�rencilerin yüksek ba�arı 

ortalaması ile ö�renebilen ö�rencilerin yüksek ba�arı ortalamalarını kar�ıla�tırmı�lardır. 

Ara�tırmanın örneklemini 663 ö�renci, 4. ve 9. sınıflardan toplanan 57 sınıf ö�retmeni 
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olu�turmu�tur. Biri kent merkezinde ,di�erleri kırsal kesimde olmak üzere toplam 7 okul 

ara�tırmaya   katılmı�lardır. Her ö�retmenden, ö�renme yetersizli�i olan 6 ö�renciyi ve 

ba�arı düzeyleri barajda ya da barajın çok üstünde olmayan 6 ö�renciyi seçmeleri 

istenmi�tir. Ara�tırmaya her ö�retmen 12 ö�renci ile katılmı�tır. Sonuçta örneklemi 

ö�renme yetersizli�i olan 308 ö�renci ile ba�arı seviyesi vasat olan 335 ö�renci 

olu�turmu�tur.Tüm ö�renciler ,Ö�renme ve Geli�tirme Ara�tırma Enstitüsü tarafından 

geli�tirilmi� olan 50 maddelik bir ölçek doldurmu�lardır.Bu ölçek maddelerin 5 akademik 

alandaki;okuma, yazma , heceleme,matematik ve organizasyon stratejisi kullanımı 

e�ilimlerini de�erlendirmek amacıyla geli�tirilmi�tir. Ö�retmenler ise, 20 maddelik 

okuma, yazma, heceleme,matematik ve organizasyonda ö�rencilerin kendi kendilerini 

yönetme stratejileri gibi stratejik ö�renmelerinde etkili ve hızlıca sınıflama esnekli�i 

ö�retmenlere sa�lamak amacıyla düzenlenmi� Ö�retmen Gözlem Sistemi Ölçe�i 

doldurmu�lardır. 

Heppner ve Peterson (1982), problem çözme yönünden kendini de�erlendirme 

amacıyla kullanılan bir ölçek geli�tirmi�tir. Problem çözme ölçe�i(PSI); problem çözme 

güveni, yakla�ma-kaçınma biçimi, ki�isel kontrol gibi üç faktörden olu�maktadır. Kendini 

etkin problem çözücü olarak algılayanlar (güvenli,ki�isel kontrole sahip, problemlere 

yakla�an), kendini etkisiz olarak algılayanlardan (güvensiz, ki�isel kontrolü 

yetersiz,problemlerden kaçan ) bili�sel, duyu�sal ve davranı�sal yönden anlamlı 

farklılıklar göstermektedir (Heppner ve Peterrson’dan aktaran Atabay,2004). 

Sutherland (2002), yaptı�ı bir ara�tırmada kimya ö�rencilerinin problem çözme 

ustalı�ını geli�tirmek amacıyla ö�retilen soru-yanıt analizi stratejisinin etkilerini 

incelemi�tir. Ara�tırmaya kimya dersi alan 211 lise ö�rencisi katılmı�tır. Ö�rencilere 

problem çözme becerilerini geli�tirmek amacıyla 8 haftalık bir program uygulanmı�tır. 

Ö�rencilerin problem çözme becerilerindeki de�i�imi de�erlendirmek amacıyla yapılan 

nitel ve nicel analiz sonuçları, strateji ö�retiminin problem çözme performansları 

üzerinde yararlı etkileri oldu�u gösterilmi�tir. 

Singh (2002), fiziksel sezgilerin ba�arısız olaca�ı bir durumda fizik profesörlerinin 

problem çözme stratejilerini analiz etmeye çalı�mı�tır. Sezgisel gücü dü�ük olan bir 

problem belirlenerek 20 fizik profesörüne sunulmu�tur. Problemler kar�ısında profesörler 
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de ö�renciler gibi zor durumda kalmı�tır. Profesörlerin problemlere verdikleri cevaplar 

de�erlendirildi�inde genellikle deneyim ve sezgi gücüne dayalı olarak çözüm yaptıkları 

görülmü�tür. Profesörler, belirlenen süre içinde problemi çözmede zorlansalar da, 

öncelikle problemi zihinde canlandırma, çe�itli konuları ve sınırlayıcı durumları gözden 

geçirme gibi sistematik bir yakla�ım izlemi�lerdir. Benzeri tekniklerin sonuçsuz kaldı�ını 

görünce de tahmin ederek çözmeye çalı�mı�lardır. Aynı problem durumu ö�rencilere 

verildi�inde ise, ö�rencilerin daha az strateji izledikleri ve ayrıca çok sayıda yanlı� cevap 

verdikleri görülmü�tür. Bu ba�lamda, ö�retmenlerin problemleri ve çözüm stratejilerini 

belirlerken, ö�renci seviyelerini mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir 

(Gök, 2006). 

Heppner ve Peterson (1982), problem çözme becerilerini ö�retme i�leminin, 

bireylerin problem çözme becerisi algıları üzerindeki etkilerini tespit etmek için bir 

çalı�ma yapmı�tır. Ara�tırmada kadın ve erkeklerden olu�an 19 ki�ilik bir guruba her 

hafta bir saat olmak üzere altı hafta problem çözme becerisi e�itimi verilmi�tir. E�itim 

programlarında çalı�maya katılanların ya�antılarında kar�ıla�tıkları problemleri çözmeye 

yönelik ev ödevleri de verilmi�tir. Problem çözme becerisi Problem Çözme Envanteri ile 

ölçülmü�tür. Sonuçta ara�tırmaya katılanların kontrol gurubundakilere göre problem 

çözme becerisini algılamada olumlu yönde anlamlı bir geli�me oldu�u görülmü�tür 

(Akt:Yazıcı,1995). 

Heppner ve Anderson (1985), problem çözme becerisi ile psikolojik uyum 

arasındaki ili�kiyi incelemi�tir.Ara�tırmaya 671 ö�renci katılmı�tır. Psikolojik uyum 

“HHPI” ölçe�i ile,problem çözme becerisi “ Problem Çözme Envanteri “ ile ölçülmü�tür. 

Ara�tırmanın sonucunda bireyin problem çözme becerisiyle psikolojik uyumu arasında 

anlamlı bir ili�ki bulunmu�tur. 

Ho (1981), 8 ve 10 ya�larındaki 95 çocuk üzerinde yaptı�ı ara�tırmada cinsiyet, 

cinsiyet rol tipi ve problem çözme davranı�larını incelemi�tir. Sonuçlar,problem çözme 

becerisiyle cinsiyet rol gurupları arasında farklılıklar oldu�unu göstermi�tir. 

Bloom ve Broder (1950),üniversite ö�rencileri üzerinde yaptıkları bir çalı�mada 

ba�arılı problem çözücülerin ba�arısızlara göre problem çözmede yeteneklerine daha 

fazla güvendiklerini bulmu�tur. Ba�arısız olarak algılayanların ise kendilerini itici ve 
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hasta ve problemi çözmek için çaba göstermekten kolayca vazgeçtikleri bulunmu�tur 

(Akt:Taylan,1990). 

Baumgardner ve arkada�ları(1986), problem çözme ve nedensel yükleme arasındaki 

ili�kiyi incelemi�lerdir. Sonuçta,ba�arılı problem çözücülerin ki�isel ve ki�ilerarası 

problemleri için içsel, de�i�ken ve kontrol edilebilir nedensel yüklemeler yaptıkları 

görülmü�tür. Bu ki�ilerin ayrıca ,ba�arılarının daha çok içsel nedenlere, ba�arısızlı�ın ise 

akranlarına göre daha çok dı�sal nedenlere yükledikleri bulunmu�tur. Ayrıca ara�tırmanın 

bulguları, problem çözmede etkisiz olanlara göre, etkili olanların problemlerini çözmek 

için daha fazla çaba sarf ettiklerini gösteren di�er ara�tırmaları desteklemi�tir. Çaba 

yüklemeleri ki�isel kuvvetlilik duygusuna ba�lamaktadır. Sarf ettikleri çaba yüzünden 

problemi çözdüklerine inanan bireylerle ilgili sonuçlara baktı�ımızda, bunların daha 

kuvvetli bir ki�isel kontrol duygusu,daha büyük motivasyon ve bundan dolayı problemi 

çözerken daha büyük sebat gösterdikleri görülmektedir. Ba�arılı durumda kendilerine 

güvenleri desteklenmekte; ba�arısızlık olsa bile kendine güven devam etmektedir. 

Problem çözmede ba�arılı kimseler kendilerine daha çok güvenmekte ve kendilerini daha 

ba�arılı olarak algılamaktadırlar (Heppner ve Peterson,1982;Akt:Taylan,1990)     

 

2.9. PROBLEM ÇÖZME STRATEJ�S� �LE �LG�L� YURT �Ç�NDE 

YAPILMI� BAZI ÇALI�MALAR 

 

Taylan(1990), 226 üniversite ö�rencisinde Problem çözme envanterlerini 

kullanarak, ö�rencilerin cinsiyet,sınıf ve ö�renim görülen programa göre, problem çözme 

becerisinin algısının farklılık gösterip göstermedi�ini incelemi�tir. Sonuçlar, problem 

çözme envanteri toplam puanlarının ö�rencilerin ö�renim gördükleri programa göre 

farklı oldu�unu; cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ise farklılık olmadı�ını göstermi�tir. 

Ayrıca sınıf ve programla birlikte alındı�ında, anlamlı farklılıkların oldu�u ve sosyal 

programların birinci sınıfında okuyan ö�rencilerin problem çözme becerisi algılarının en 

dü�ük oldu�u görülmü�tür. Son sınıflarda ise programa göre problem çözme envanteri 

puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemi�tir. 
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Korkut(1994), 229 ‘u polis akademisi, 259’u üniversite ö�rencisi olmak üzere 488 

ki�iden olu�an bir örneklemde, bireylerin sigara içip içmemelerine göre sürekli kaygı ve 

problem çözme becerisi algısının farklıla�ıp farklıla�madı�ını ara�tırmı�tır. Ölçümlerde 

sürekli kaygı envanteri ve Problem çözme envanteri kullanılmı�tır. Sonuçta, sigara 

içenlerin içmeyenlere göre sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek oldu�u ve problem 

çözme becerilerini  de  daha az düzeyde olumlu de�erlendirdikleri bulunmu�tur. 

Korkut(2002), normal ve süper lisede okuyan 229’ u kız ,155’i erkek toplam 394 

ö�renci ile gerçekle�tirilen ara�tırmada veri toplamak için problem çözme envanteri ve 

ki�isel bilgi formu kullanılmı�tır. Ara�tırmada okul türü, ya�, cinsiyet, annenin e�itimi ve 

i�i, babanın e�itimi ve i�i, sosyal destek kaynakları olarak sıkıntılarını konu�abildi�i, 

sıkıntılarını anlayan ki�iler de�i�kenleri incelenmi�tir. Elde edilen ba�lıca bulgulara göre, 

cinsiyet, okul türü, ya�, babanın i�i, bireylerin sorunlarını konu�tukları ve anla�ıldıkları 

ki�ilerin kimler oldu�u de�i�kenleri problem çözme becerilerini algılamada fark 

yaratmaktadır. Ö�rencilerin annelerinin i�i ,anne ve babalarının e�itimleri de�i�kenlerinin 

ise problem çözme becerilerini de�erlendirmelerinde fark yaratmadı�ı elde edilen di�er 

sonuçlardır. 

Eryüksel(1996), Ana-baba ergen ili�kilerinin problem çözme ileti�im becerileri, 

bili�sel çarpıtmalar ve aile yapısı açısından inceleyen ara�tırmasına normal ve psikiyatri 

örneklemden, 12-18 ya�ları arasında, orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 

429 ergen, 254 anne ve 204 baba olmak üzere toplam 887 denek katılmı�tır. 

A�amalı regasyon analizleri sonucunda, anne-baba ve ergen arasındaki ili�kilerde 

ergenin cinsiyetinin etkisi oldu�u görülmü�tür. Normal örneklemdeki ana-kız arasında 

daha yakın ve sıcak, ana-o�ul arasında ise babanın araya girmesini gerektiren daha 

çatı�malı bir ili�ki biçimi oldu�unu gösteren bulgular elde edilmi�tir. 

Normal psikiyatrik örneklemlerdeki ergen ve ana-babaların puanları 

kar�ıla�tırılmı�tır. Ara�tırmada, psikiyatrik örneklemdeki ergenlerin normal ergenlere  

göre ana-baba ili�kilerinde daha fazla çatı�ma, problem çözme ve ileti�im beceri 

yetersizlikleri ifade ettikleri görülmü�tür. Psikiyatrik ve normal örneklemdeki ana-

babalar ise Açık Çatı�ma/Beceri yetersizli�i ile ilgili alt ölçeklerde beklenenden az 

farklıla�mı�tır. 
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Hisli(1990), Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönü� yapan lise ö�rencilerinin uyum 

düzeylerine göre fonksiyonel olmayan tutumlar, otomatik olumsuz dü�ünceler ve 

problem çözme yeterlili�i konusunda kendilerini, anlayı�larındaki farklılıkları 

incelemi�tir. Örnekleme alınan 64’ü erkek, 82’si kız olmak üzere toplam 146 ö�renciden; 

Otomatik Dü�ünceler Ölçe�i, Problem Çözme Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçe�i ile veriler toplanmı�tır. Sonuçta, kız ö�rencilerin 

erkeklere göre problem çözmenin “Ki�isel Kontrol” alt boyutunda kendilerini daha iyi 

algıladıklarını göstermi�tir. Depresyon puanları dikkate alınarak uyum yapabilen ve 

uyum yapamayan ö�rencilerin Problem Çözme Envanteri ve anksiyete puanları 

kar�ıla�tırıldı�ında, uyum yapanların lehine Problem Çözme Envanterinde “ki�isel 

kontrol ve anksiyete “ puanlarında farklılık bulunmu�tur. Ayrıca, anksiyete puanları 

dikkate alınarak uyum yapabilen ve yapamayan ö�rencilerin depresyon ve Problem 

Çözme Envanteri  puanları kar�ıla�tırıldı�ında ,uyum yapabilenlerin lehine olmak üzere 

tüm ölçek puanlarında anlamlı farklılıklar gözlenmi�tir.  

Kasap(1997), Sosyo-Ekonomik düzeye göre problem çözme ba�arısı ile problem 

çözme tutumunu inceleyen ara�tırmasına random örnekleme yoluyla 399 ilkokul 

ö�rencisi katılmı�tır. Örneklem gurubunu olu�turan denekler alt ve üst olmak üzere, iki 

sosyal ekonomik guruba ayrılmı�tır. Problem çözme tutumu ile problem çözme ba�arısı 

arasındaki ili�ki “Sperman Rho Korelasyonu”  yöntemi ile ortaya konmu�tur. Problem 

çözme tutumunun cinsiyete göre farklıla�ması, ”Kruskal-Wallis Sıralamalar Varyans 

Analizi” ile ortaya konmu�tur. Problem çözme tutumunun problem çözme ba�arısına göre 

farklıla�ması da “Kruskal-Wallis Sıralamalar Varyans Analizi” iki ile bulunmu�tur. 

Ara�tırmanın evrelerine göre: 

-  Problem çözme tutumu ile problem çözme ba�arısı arasında ili�ki vardır. Problem 

çözme yönünde kendisine kar�ı olumlu tutum geli�tirmi� ö�renciler problem çözmede 

daha ba�arılıdır. 

-  Problem çözme tutum ve ba�arısı, alt ve üst sosyo-ekonomik guruplarda cinsiyete 

göre farklıla�maktadır. 
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-  Problem çözme tutumu, sosyo-ekonomik seviyeye göre farklılık göstermektedir. 

Üst sosyo-ekonomik düzey ö�rencileri bu konuda kendilerine kar�ı daha olumlu bir 

tutum geli�tirmi�tir. 

-   Problem çözme ba�arısı, sosyo-ekonomik seviyeye göre farklılık göstermektedir. 

Üst ekonomik düzey ö�rencileri bu konuda daha ba�arılıdır. 

Çam (1995), ö�retmen adaylarının ego durumları ile problem çözme becerisi 

arasındaki ili�kiyi ara�tırmı�tır.Ara�tırmaya sınıf ö�retmenli�i bölümünde ö�renim gören 

toplam 134 ö�renci katılmı�tır.Ara�tırmanın verileri “Sıfat Tarama Listesi”, ”Problem 

Çözme Envanteri “ yolu ile toplanmı�tır. Ara�tırmanın sonucunda ö�retmen adaylarının 

algıladıkları problem çözme becerilerinin yeti�kin ve koruyucu ebeveyn ego durumlarıyla 

olumlu; ele�tiren ebeveyn, do�al çocuk ve duygulu çocuk ego durumlarıyla ilgili ise 

olumsuz yönde  ili�kisinin oldu�u bulunmu�tur. 

Sadık (2006), çalı�manda, ilkö�retim 4. ve 5. sınıf satranç bilen ö�renciler ile  

satranç bilmeyen ö�rencilerin do�al sayılara ili�kin dört i�lem ve problem çözme  

ba�arılarının karsıla�tırmı�tır.Ara�tırmanın örneklemini, Bolu il merkezindeki ilkö�retim 

okullarının 4. ve 5. sınıflarında okuyan satranç bilen ö�renciler (4. sınıf 40, 5. sınıf 48) ile 

satranç bilmeyen ö�renciler (4. sınıf 40, 5. sınıf 48) olu�turmaktadır. Ara�tırma sırasında 

veri toplama aracı olarak satranç bilgisini ölçmek için   satranç testi, matematik dersi 

do�al sayılara ili�kin dört i�lem ve problem çözme ba�arılarını ölçmek için ise ara�tırmacı 

tarafından geli�tirilen dört i�lem ve problem çözme testleri kullanılmı�tır. Çalı�ma 

sonunda, ilkö�retim 4. ve 5. sınıf dört i�lem ve problem çözme testlerinde satranç bilen 

ö�renciler lehine anlamlı farklar bulunmu�tur. 

     Çilingir(2006), bir  ara�tırmasında, Fen lisesi ve Genel Lise ö�rencilerinin sosyal 

becerileri ve problem çözme becerilerinin karsıla�tırılmasını amaçlamı�tır. Ara�tırmanın 

örneklerini Trabzon’da bulunan Trabzon Yomra Fen Lisesi ve Trabzon Lisesinde 2002-

2003 e�itim-ö�retim yılında okuyan toplam 400 ö�renci olu�turmu�tur. Ara�tırmacı, 

Heppner ve Peterson (1982) tarafından geli�tirilen Problem Çözme Envanterini  

bireylerin Problem Çözme Becerilerini tespit etmek ve ayrıca Riggio (1986, 1989) 

tarafından geli�tirilen Sosyal Beceri Envanterini de  bireylerin sosyal becerilerini tespit 

etmek amacıyla veri toplamada kullanmı�tır. Ara�tırmanın bulguları �u �ekilde 
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özetlenebilir: Fen lisesi ö�rencileri ile genel lise ö�rencilerinin problem çözme becerileri 

arasında faklıla�ma gözlenmemi�tir. Fen lisesi ile genel lise ö�rencilerinin sosyal beceri 

ölçe�i toplam puanı Duyu�sal Anlatımcılık, Duyu�sal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık ve 

Sosyal Kontrol boyutları arasında farklıla�ma gözlemlenmemi�tir. Lise ö�rencilerinin 

cinsiyet, karde� sayısı, ailenin kaçıncı çocu�u olma durumu ve ailenin sosyo-ekonomik 

durumları açısından problem çözmelerinde farklılıklar gözlenmemi�tir. Lise 

ö�rencilerinin cinsiyet farklılı�ı açısından sosyal becerilerinde farklıla�ma 

gözlemlenmi�tir. Sosyal Beceri Ölçe�inin Duyu�sal Kontrol boyutunda ise erkek 

ö�rencilerin kız ö�rencilere göre sözel olmayan mesajları, duyguları düzenleme ve 

kontrol etme becerisi açısından daha yetkin oldukları gözlemlenmi�tir. Lise 

ö�rencilerinin karde� sayıları açısından sosyal becerilerinde farklıla�ma 

gözlemlenmemi�tir. Lise ö�rencilerinin ailenin kaçıncı çocu�u olma durumu açısından 

sosyal becerilerinde farklıla�ma olmadı�ı gözlemlenmi�tir. Lise ö�rencilerinin ailenin 

sosyo-ekonomik durumu açısından sosyal becerilerinde fark oldu�u gözlemlenmi�tir. 

Sosyal beceri ölçe�i Duyu�sal Kontrol ve Sosyal Duyarlılık boyutunda ö�rencilerin 

ailenin sosyo-ekonomik durumlarına göre aralarında fark olmadı�ı gözlemlenmi�tir. 

Arslan (2005), üniversite ö�rencilerinin ki�ilerarası çatı�ma çözme ve problem 

çözme yakla�ımlarını, yükleme karma�ıklı�ı açısından incelenmi�tir. Ara�tırmanın 

evrenini Selçuk Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde ö�renim görmekte olan ö�renciler 

olu�turmaktadır. Ara�tırmanın çalı�ma evreni, E�itim Fakültesi, Mesleki E�itim Fakültesi 

ve Teknik E�itim Fakültesi’dir. Ara�tırma örneklemi 2003-2004 e�itim-ö�retim yılında 

bu fakültelerin çe�itli bölümlerinde ö�renim görmekte olan 1,2,3 ve 4. sınıf 

ö�rencilerinden tesadüfi  olarak seçilmi�tir. Ara�tırma örneklemi 190’ı erkek ve 257’si 

kız olmak üzere  toplam 447 ö�renciden olu�maktadır. Ö�rencilerin, yükleme 

karma�ıklı�ının yüksek ya da düdük olması de�i�kenine göre, ki�ilerarası çatı�ma çözme 

ve problem çözme yakla�ımlarının puan ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü  

yapılmı�tır.Ara�tırmada elde edilen bulgular: Ara�tırmanın ba�ımsız de�i�keni olan 

yükleme karma�ıklı�ının yüksek ya da dü�ük olmasına göre, ki�ilerarası çatı�ma çözme 

yakla�ımı ilgili sonuçlar incelendi�inde “yüzle�me”,” duygusal ifade” ve “kendini açma” 

boyutlarında anlamlı fark bulunmu�, “özel/genel davranı�” ve “yakla�ma/kaçınma” 
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boyutlarında ise anlamlı fark çıkmamı�tır. Ki�ilerarası çatı�ma çözmenin anlamlı fark 

çıkan boyutlarında (yüzle�me, duygusal ifade ve kendini açma), anlamlı çıkan bütün 

boyutlarda yükleme karma�ıklı�ı yüksek olan ö�rencilerin puan ortalaması, yükleme 

karma�ıklı�ı dü�ük olanlardan yüksektir. Yükleme karma�ıklı�ının yüksek ya da dü�ük 

olması açısından ö�rencilerin problem çözme yakla�ımları sonuçlarına göre, problem 

çözmenin bütün alt boyutlarında ve problem çözme toplam puanı açısından anlamlı bir 

fark çıkmı�tır. Yükleme karma�ıklı�ı yüksek olan ö�rencilerin, yükleme karma�ıklı�ı 

dü�ük olan ö�rencilere göre daha olumlu bir problem çözme yakla�ımına sahip oldu�u 

bulunmu�tur. Ara�tırmada yükleme karma�ıklı�ının ki�ilerarası çatı�ma çözme 

yakla�ımının “yüzle�me davranı�ı”, “duygusal ifade davranı�ı” ve “kendini açma 

davranı�ı”nı anlamlı düzeyde açıkladı�ı, “özel/genel davranı�” ve “yakla�ma/kaçınma 

davranı�ını” ise anlamlı düzeyde açıklamadı�ı bulunmu�tur. Ayrıca yükleme 

karma�ıklı�ının problem çözme yakla�ımını da anlamlı düzeyde açıkladı�ı bulunmu�tur. 

Yükleme karma�ıklı�ı puanları ile yüzle�me davranı�ı, duygusal ifade davranı�ı ve 

kendini açma davranı�ı puanları arasında pozitif bir ili�kinin oldu�u, yükleme 

karma�ıklı�ı ile  özel/genel davranı� ve yakla�ma kaçınma arasındaki ili�kinin ise anlamlı 

olmadı�ı bulunmu�tur. Yükleme karma�ıklı�ı ile problem çözme ölçe�inin bütün alt 

ölçekleri ve toplam puanı arasında negatif yönde bir ili�kinin oldu�u görülmü�tür. 

Ki�ilerarası çatı�ma çözme yakla�ımları ile problem çözme yakla�ımlarının ise bazı alt 

ölçeklerinin arasında anlamlı ili�ki bulunmu�tur. 

  Gök (2006), Fizik E�itiminde i�birlikli Ö�renme Gruplarında Problem Çözme 

Stratejilerinin Ö�renci Ba�arısı, Ba�arı Güdüsü ve Tutumu Üzerindeki Etkilerini 

ara�tırmı�tır.Ara�tırmasında, i�birlikli problem çözme stratejileri ö�retiminin ö�rencilerin 

fizik ba�ardı�ı, ba�arı güdüsü, problem çözmeye yönelik tutumu ve ö�rencilerin 

kullandıkları problem çözme stratejilerinin cinsiyeti ve ba�arı düzeyleri arasındaki 

ili�kilerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamı�tır.Ara�tırmada, ön test-son test kontrol gruplu 

deney deseni kullanmı�tır.Ara�tırma, 2005-2006 e�itim-ö�retim yılının güz döneminde 

Fizik II dersini okuyan lise ikinci sınıf ö�rencilerinin olu�turdu�u iki grup üzerinde 

yürütülmü�tür.. Strateji ö�retimi grubuna, i�birlikli problem çözme stratejileri ö�retimi, 

kontrol grubuna ise geleneksel ö�retim yöntemi uygulanmı�tır. Ara�tırmada verileri, 
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Fizik ba�arı Testi, Fizik Dersine Yönelik Problem Çözme Tutum Ölçe�i, Fizik Dersi 

Problem Çözme Stratejileri Ölçe�i, ba�arı Güdüsü Ölçe�i ve problem çözme yaprakları 

kullanılarak toplanmı�tır.  

Ara�tırma sonucuna göre, i�birlikli problem çözme stratejileri ö�retiminin 

ö�rencilerin fizik ba�arısı, problem çözmeye yönelik tutumu ve ba�arı güdüsü üzerinde 

olumlu etkileri oldu�unu görülmektedir. Strateji ö�retiminin cinsiyet farkı yaratmadı�ı, 

ayrıca ö�rencilerin ba�arı düzeyi yükseldikçe strateji kullanımlarının da arttı�ı tespit 

edilmi�tir. 

Çalı�kan, Selçuk ve Erol ( 2003), yaptı�ı bir ara�mada fizik ö�retmen adaylarının 

fizik problemlerini çözerken ne tür stratejiler kullandı�ını, bu süreçte yer alan problem 

çözme davranı�larının neler oldu�unu, sınıf düzeyine göre strateji ve davranı� 

de�i�ikliklerini incelemeyi amaçlanmı�lardır. Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 

E�itim Fakültesi Fizik E�itimi Anabilim Dalı her sınıf düzeyinden iki�er ö�retmen adayı 

seçilmi�tir. Ara�tırmanın verileri bu ö�retmen adayları ile yapılan yapılandırılmı� 

görü�me yöntemi ile toplanmı�tır. Verilerin de�erlendirilmesi sonucunda 1., 2., 3. ve 4. 

sınıf düzeyindeki ö�retmen adaylarının problem çözmede yüzeysel bir yakla�ım içinde 

oldukları, bununla beraber 5. sınıfa devam eden ö�retmen adaylarının daha derinsel bir 

yakla�ıma sahip oldu�u ve daha çok sayıda problem çözme stratejisi kullandı�ı 

görülmü�tür. 

Ekiz (2005) çalı�masında, problem çözme yöntemi aracılı�ıyla çocuklara yaratıcı 

dü�ünmeyi geli�tirmede neler yapılabilece�ini ortaya koymayı amaçlamı�tır. 

Çalı�masında çocuklara do�rudan sınırlı bilgiler aktarmak yerine, onların hayal etme 

(imgeleme) dü�üncelerinin desteklenmesiyle yaratıcı dü�ünebilecekleri iddia etmi�tir. Bu 

amaçla, yaratıcı dü�ünmenin ne ve neden gerekli oldu�u konuları açıklanmı�tır. Yaratıcı 

dü�ünmenin olu�abilmesi için gerekli olan ortamların neler oldu�u açıklanarak, yaratıcı 

dü�ünmenin gerçekle�tirilebilmesi için neler yapılması gerekti�i problem çözme metodu 

aracılı�ı ve örneklerle verilmeye çalı�ılmı�tır. Son olarak da, yaratıcı dü�ünmenin 

çocuklara kazandıracakları noktalar belirtilerek gerekli önerilerde bulunulmu�tur.  

Özer (2002), ilkö�retim okulları ile liselerin e�itim programlarında ö�renme 

stratejilerinin ö�retimine yeterince yer verilip verilmedi�inin saptanması amaçlayan bir 
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ara�tırma yapmı�tır. Ara�tırma, 2001-2002 ö�retim yılında Eski�ehir'deki okullarda görev 

yapan 349 ö�retmenin anket aracılı�ıyla görü�leri alınarak gerçekle�tirilmi�tir. Toplanan 

verilerin çözümlenmesi sonunda, ilkö�retim okulları ile liselerin e�itim programlarında 

ö�renme stratejilerinin ö�retimine az yer verildi�i, ö�retmenlerin okullarda ö�rencilere 

ö�renme stratejilerini ö�retmenin yararlı ya da gerekli olaca�ını dü�ündükleri, 

ö�retmenlerin ö�renme stratejilerini etkili biçimde ö�retebilecek düzeyde yeterli 

olmadıkları ve ö�renme stratejileriyle ilgili olarak düzenlenecek bir hizmet içi e�itim 

programına katılmaya gereksinme duydukları ortaya çıkmı�tır. 

  Kurtyılmaz (2005), ara�tırmasında ö�retmen adaylarının saldırganlık 

davranı�larının çe�itli de�i�kenler açısından ara�tırılması amaçlanmı�tır. Ara�tırmasında 

ö�retmen adaylarının saldırganlık düzeylerinin cinsiyete ba�lı olarak farklıla�ıp 

farklıla�madı�ı ve saldırganlık davranı�larının akademik basarı, ileti�im ve problem 

çözme becerileriyle olan ili�kilerini incelemi�tir. Bu de�i�kenlerin saldırganlı�ı nasıl 

yordadı�ı da ara�tırmanın bir di�er amacını olu�turmaktadır. Saldırganlı�ı yordayan 

örüntünün kızlarda ve erkeklerde nasıl oldu�u da, örüntünün her iki cinsiyet için ayrı ayrı 

incelenmesiyle ele alınmı�tır.Ara�tırmanın evrenini 2004–2005 e�itim-ö�retim yılı bahar 

döneminde Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri’nin E�itim Fakültesinin tüm 

bölümlerine devam eden 3366ö�renci olu�turmu�tur. 1437 ö�renciden toplanan veriler 

arasından, evrenin %25’ine kar�ılık gelen 853 ö�renci oranlı küme örnekleme yöntemiyle 

belirlenmi�tir. ö�retmen adaylarının saldırganlık düzeylerine ili�kin veriler, “Saldırganlık 

Ölçe�i” (Tok, 2001) ile, ö�retmen adaylarının ileti�im becerilerini algılamalarına ili�kin 

veriler “ileti�im Becerilerini De�erlendirme Ölçe�i” (Korkut, 1999) ile, problem çözme 

becerilerini algılamalarına ili�kin veriler ise �ahin, �ahin ve Heppner (1993) tarafından 

Türkiye’ye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” ile toplanmı�tır. Ö�retmen adaylarının 

cinsiyet, yas ve akademik ortalamalarına ili�kin verilerin toplanması için ise ara�tırmacı 

tarafından hazırlanan “Ki�isel Bilgi Formu” uygulanmı�tır. Ara�tırmadan elde edilen 

sonuçlara göre, ö�retmen adaylarının büyük ço�unlu�unun saldırganlıklarının orta 

düzeyde oldu�u, erkeklerin saldırganlık düzeylerinin ise kızlara göre önemli bir biçimde 

daha yüksek oldu�u bulunmu�tur. Akademik ba�arı, yas, ileti�im becerileri ve problem 

çözme becerileri de�i�kenlerinin saldırganlık davranı�larını yordayıcılı�ı ele alındı�ında, 
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sadece ileti�im becerileri ve problem çözme becerilerinin saldırganlı�ı anlamlı olarak 

yordadı�ı gözlenmi�tir. �lgili de�i�kenlerin saldırganlı�ı yordayıcılı�ının kızlara ve 

erkeklere göre de�i�medi�i, hem kızlarda hem de erkeklerde ileti�im becerileri ve 

problem çözme becerilerinin saldırganlı�ı yordadı�ı, akademik basarı ve yas 

de�i�kenlerinin ise saldırganlı�ı yordamadı�ı belirlenmi�tir. 

    Ünlü (2006)  çalı�masında benze�tirme yöntemi ile birlikte verilen kategorize 

ederek problem çözme tekni�i ile ö�retimin ö�rencilerin mol kavramını anlamadaki 

ba�arılarına ve kimya dersine kar�ı tutumlarına etkisini incelemek ve geleneksel yöntemle 

kar�ıla�tırmı�tır. Çalı�maya Atatürk Anadolu Lisesinde aynı ö�retmen tarafından e�itim 

verilen iki sınıftan toplam 53, 9. sınıf ö�rencisi katılmı�tır. Çalı�ma 2004-2005 ö�retim 

yılının ikinci sömestrinde yürütülmü�tür.Çalı�ma süresince, deney grubundaki 

ö�rencilere kategorize ederek problem çözme tekni�ine e�lik eden benze�tirme yöntemi 

ile e�itim verilmi�tir.Kontrol grubundaki ö�renciler ise yalnızca geleneksel ö�retim 

yöntemi ile e�itilmi�tir. Her iki gruba da ön test ve son test olarak Mol Kavramı Ba�arı 

Testi ve Kimya Dersi Tutum Ölçe�i verilmi�tir. Çalı�manın sonucu kategorize ederek 

problem çözme tekni�ine e�lik eden benze�tirme yönteminin, geleneksel ö�retim 

yöntemine göre bilimsel kavramların anla�ılmasında daha etkili oldu�unu ancak Kimya 

dersine kar�ı daha olumlu bir tutum olu�turmadı�ını göstermi�tir. 

 Aksan (2006)’ını, yaptı�ı ara�tırmasının temel amacı, üniversite ö�rencilerinin 

epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasında bir ili�ki olup olmadı�ını 

belirlemek ve bunun fakülte, bölüm ve cinsiyetin ana etkisi ile fakülte ve bölümün 

cinsiyetle olan interaksiyon etkisi açısından durumunu ortaya koymaktır. Böylelikle, 

ö�rencilere uygulanacak ö�retim sekli, dolayısıyla e�itim programları ve psikolojik 

danı�ma ve rehberlik hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar açısından bir fikir 

olu�turmaktır. Tarama yönteminin kullanıldı�ı ara�tırmada verilerin toplanması için, 

Heppner ve Peterson (1982) tarafından ö�rencilerin problem çözme becerilerini ölçmek 

maksadıyla geli�tirilmi� ve �ahin, �ahin ve Heppner (1993) tarafından geçerlik ve 

güvenirlik çalı�maları gerçekle�tirilmi� Problem Çözme Envanteri (PÇE) ile Schommer 

(1990) tarafından ö�rencilerin epistemolojik inançlarını ölçmek maksadıyla geli�tirilmi�, 

Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından geçerlik ve güvenirli�i saptanmı� 
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Epistemolojik inanç Ölçe�i (E�Ö) kullanılmı�tır. Toplam 208 üniversite ö�rencisi 

üzerinde yürütülmü� olan bu çalı�manın  ortaya koydu�u sonuçlara göre, epistemolojik 

inançlar problem çözme becerileri üzerinde anlamlı farklıla�malara neden 

olmu�tur.Ö�renmenin zaman içerisinde çabaya ba�lı olarak gerçekle�ti�ine inanan 

ö�renciler, problem çözme sürecinde daha dü�ünen ve de�erlendirici bir yakla�ım 

içerisine girmektedirler. Bilginin ba�lama göre de�i�ebilen geçici do�ru ye da yanlı�lar 

biçimde kabul edilmesi gerekti�ine inanan ö�renciler ise problem çözme sürecinde 

de�erlendirici yakla�ımı daha fazla sergilemektedirler. 

Kıray (2003), ara�tırmasında, ilkö�retim yedinci sınıf Fen Bilgisi dersinde okutulan 

“Ya Basınç Olmasaydı” ünitesinde uygulanan problem çözme stratejisinin ö�rencilerin 

kavramları anlama ve problem çözme performansları üzerindeki etkisi incelemi�tir. 

Ara�tırma, 2002-2003 ö�retim yılının II. Yarıyılında, Mare�al Mustafa Kemal �lkö�retim 

Okulu 7. sınıflarında yürütülmü�tür. Ara�tırma deney ve kontrol gruplarında toplam 160 

ö�renci üzerinde yürütülmü�tür. Uygulama öncesinde her iki gruba, Fen Bilgisi dersi “Ya 

Basınç Olmasaydı” ünitesinin hedef davranı�larına göre hazırlanmı� eri�i testi 

uygulanmı�tır. Deneysel i�lem olarak deney grubunda problem çözme stratejisi, kontrol 

grubunda geleneksel yöntem uygulanmı�tır. Ara�tırmanın denenceleri ve istatistiksel 

analizler sonucunda, problem çözme stratejisinin uygulandı�ı gruplar ile geleneksel 

yöntemin uygulandı�ı gruplar arasında, problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney 

grubu ö�rencileri, geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerinden  bilgi, 

kavrama, uygulama, analiz-sentez, toplam ba�arı düzeylerinin hepsinde daha yüksek eri�i 

düzeyi elde etmi�lerdir. Uygulanan problem çözme stratejisi ö�rencilerin problem çözme 

performanslarını artırmı�, kavramları ö�renerek problemlere uyarlayabilmelerini 

sa�lamı�tır. 
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3.YÖNTEM 

 

Bu bölümde ara�tırmanın evreni, denekleri, deneysel desen, veri toplama araçları, 

denel i�lemler ve  çözümleme tekniklerine  yer verilmi�tir. 

 

3.1. Çalı�ma Grubu ve Örneklem 

Ara�tırmanın çalı�ma grubunu Konya ili Bozkır ilçesi olu�turmaktadır. Çalı�manın 

örneklemini Konya ili Bozkır ilçesi Bozkır Anadolu Lisesi’nde ö�renim gören 41 ö�renci 

olu�turmaktadır.  

 

3.2.Denekler 

Ara�tırma 2006-2007 ö�retim yılı bahar döneminde Konya ili Bozkır ilçesi Bozkır 

Anadolu Lisesi’nde ö�renim gören 10.sınıf ö�rencileri üzerinde yapılmı�tır. Okulda 

bulunan iki �ubenin (10 Fen A ve 10 Fen B) ara�tırmanın deney ve kontrol gruplarını 

do�ru �ekilde te�kil edebilmesi için sınıflardaki ö�rencilerin not durumları incelenmi�, 

sınıf ö�retmeninin ve di�er bran�taki ö�retmenlerin görü�leri alınmı� ve öntest 

uygulanmı�tır. �nceleme sonunda her iki �ubedeki ö�rencilerin de e�it seviyede oldu�una 

karar verilerek ara�tırma kapsamına alınmı�tır. Ara�tırmada 10 Fen A sınıfı deney grubu, 

10 Fen B sınıfı kontrol grubu olarak seçilmi�tir. 

Deney grubunda 21 ö�renci, kontrol grubunda 20 ö�renci yer almaktadır. Deney ve 

kontrol grubundaki ö�renci sayıları ve cinsiyete göre da�ılımı Tablo 3.1’de verilmi�tir 

Tablo 3.1.Örneklem ile ilgili bilgiler 

Cinsiyet Deney Grubu Kontrol Grubu 
 Kız 8 11 
Erkek 13 9 
Toplam 21 20 

 

3.3 Deneysel desen 

Ara�tırmada problem çözme stratejisi kullanan ö�rencilerin ba�arıları arasındaki 

farkı ortaya koymak amacıyla kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmı�tır. Deneysel 

desenin olu�turdu�u Tablo 3.2 de görülmektedir. 
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Tablo3.2: Ara�tırmada uygulanan deneysel desen 

Gruplar Öntest Denel i�lem Sontest 
 D T1 Problem Çözme  T2 

 K T1 Geleneksel  T2 
 

 Ara�tırmada D deney grubunu; K ise kontrol grubunu temsil etmektedir. Her iki 

gruba da denel i�lemden önce öntest uygulanmı�tır. Tablo 3.2 deki T1 deneklere 

uygulanan öntest eri�i testidir. Denel i�lem olarak deney grubunda problem çözme 

stratejisi ile konu i�lenmi�, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle potansiyel enerji 

konusu i�lenmi�tir.  Konu sonunda her iki gruba da T2 sontest uygulanmı�tır.  

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Bu ara�tırmada veri toplama aracı olarak Fizik Ba�arı Testi  kullanılmı�tır: 

Fizik Ba�arı Testi (Eri�i testi): 

Ara�tırmanın denel i�lemleri ortaö�retim 10. sınıf düzeyinde gerçekle�tirilmi�tir. 

Denel i�lemler için “Enerji” ünitesindeki “Potansiyel Enerji” konusu seçilmi�tir. 

Ara�tırmada ele alınan ba�ımlı de�i�kene ili�kin verilerin toplanabilmesi amacıyla ba�arı 

testi hazırlanmı�tır. 10.sınıf Fizik dersinde ö�retilen “Enerji” ünitesindeki “Potansiyel 

Enerji” konusunun ö�retiminde yıllık plandaki hedef ve davranı�lar incelenmi� ve bu 

hedef ve davranı�lara göre ba�arı testindeki soruların kapsam geçerlili�i sa�lanmaya 

çalı�ılmı�tır. Hazırlanan eri�i testi Bozkır Anadolu Lisesi, Bozkır Lisesi ve Bozkır 

Endüstri Meslek Lisesinden toplam 63 ö�renci grubuna uygulanmı�tır. Bu uygulamanın 

sonuçlarını aldıktan sonra her bir soru üzerinde tek tek analizler yapılmı�tır. Madde 

analizleri sonucu madde güçlü�ü (Pj) 0,35 ile 0,70 ve ayırıcık gücü katsayısı (rpb) 0,30‘un 

üzerinde olan maddeler belirlenmi�tir. Böylece madde güçlü�ü orta düzeyde ve ayırıcık 

gücü yüksek düzeyde, ö�rencilerin bir ders saatinde çözebilecek seviyede 25 maddeden 

olu�an standart ba�arı testi elde edilmi�tir(Ek 2). Hazırlanan testin Cronbach Alfa 

güvenirli�i hesaplanmı� ve güvenirlik katsayısı 0,77 olarak bulunmu�tur. 

Eri�i testindeki bu sorulardan  bilgi, kavrama, uygulama ve analiz-sentez soru 

sayıları Tablo-3.2 ‘deki gibidir. 
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Tablo 3.2: Ba�arı testindeki soru türlerine göre soru sayıları 

 

 

 

 

 

 

3.5. Denel ��lemler 

Ara�tırma süresince a�a�ıdaki i�lemler yapılmı�tır: 

  1. �lgili makamlardan gerekli izinler alındı  (Ek 1) 

  2. Bu ara�tırmada,  problem çözme stratejisiyle konu ö�retimi yapılan ö�renciler 

ile geleneksel ö�retim metoduyla konu ö�retimi yapılan ö�renciler arasında eri�i 

düzeyleri bakımından anlamlı farklar olup olmadı�ını belirlemek için kontrol gruplu 

deneysel yöntem kullanılmı�tır. Bunun için ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerin 2006-2007 

e�itim ö�retim yılı I.dönem notları yanında önceki dönemlere ait not durumları kontrol 

edilmi�, ö�retmenlerin görü�leri alınmı� ve öntest uygulanarak birbirine denk olabilecek 

iki sınıf belirlenmi�tir. Bu sınıflar deney ve kontrol gruplarına ayrılmı�tır.  

3. Derste kazandırılacak hedef, davranı� ve içerikler belirlenmesi amacıyla 10.sınıf  

Fizik dersinin yıllık planı incelenmi�, hedefler ve kazandırılacak davranı�lar 

belirlenmi�tir. 

4. Çalı�mada eri�i testi olarak kullanılacak olan problemleri belirlemek için kaynak 

kitaplar incelenerek yazılı bir materyal hazırlanmı�tır. Bu kaynaklar kitaplar: Ortaö�retim 

Fizik Ders Kitabı 10 (MEB, 2000), ÖSS-ÖYS Fizik Soru Bankası ( �kinci,2005), ÖSS’ye 

Hazırlık Fizik Soru Bankası (Kamer ve Almazo�lu, 1997), ÖSS Fizik Soru Bankası 

(Turan ve Çimenli, 1999)   

5. Deney ve kontrol gruplarında anlatılacak dersler için ders planları hazırlanmı�tır. 

Konuyla ilgili örnek bir plan Ek-3 ‘te sunulmu�tur. Derste çözülecek problemlerin  

hedeflere ve kazanılacak davranı�lara ı�ık tutacak nitelikte olmasına özen gösterilmi�tir. 

Sıra Soru Türleri Puan Soru Sayısı 
1 Bilgi 6 6 
2 Kavrama 9 9 

3 Uygulama 5 5 
4 Analiz-Sentez 5 5 
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 6. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilere öntest olarak eri�i testi 

uygulanmı�tır. 

7. Ara�tırmaya ba�lamadan önce deney grubundaki ö�rencilere 2 ders saati  

problem çözme stratejisi hakkında bilgi verilmi�, problem çözme basamaklarına göre 

örnek bir problem çözülmü�, problem çözme stratejisi tanıtılmı�tır.  

8. Konu sonuna kadar, deney grubundaki ö�rencilere problem çözme stratejisi 

kullanılarak konu anlatımı yapılırken kontrol grubuna  geleneksel yöntemle ders 

anlatılmı�tır. Bu süre Nisan ayının ilk haftası ba�layıp son haftasına kadar (4 hafta x4 

saat) devam etmi�tir. Deney ve kontrol gurubunda, konu anlatımı sırasında ö�retmen 

farkından  kaynaklanan sorunları  ortadan kaldırmak amacıyla her iki guruba da konular  

ara�tırmacı tarafından  anlatılmı�tır. 

9. Deney grubundaki ö�rencilere Polya (1945)’nın dört a�amalı problem çözme 

strateji ile ders anlatımı yapılmı�tır. Her problem çözümünde, soruda verilen fiziksel 

terimler, bilinmeyen kelimeler ve konu ile ilgili bilgiler tekrar edilmi�tir. Problemi 

anlamanın yolları anlatılmı�, örneklerde uygulanmı�tır. Problemler a�amalı olarak analiz 

edilmi�, çözüm için hipotezler kurulmu�,  problemin sonucu bulununca do�rulu�u kontrol 

edilmi�, sonuç ba�ka yollardan çözülmeye çalı�ılmı� ve her problemden sonra konu ile 

ilgili  genelleme ve açıklamalara yer verilmi�tir. Bu nedenle derste çözülecek problemler 

özel olarak konunun anla�ılmasına ı�ık tutacak türden belirlenmi�tir. Daha sonra 

problemleri ö�rencilerin çözmeleri istenmi�tir.  

10. Kontrol grubuna ise dersler ara�tırmacı tarafından düz anlatım yöntemiyle 

sunulmu�tur. Bir sonraki dersin ba�ında bir önceki dersin kısa bir tekrarı yapılmı�, geri 

kalan sürede konu anlatımı yapılmı� ve problem çözümüne yer verilmi�tir. Problem 

çözümünde soruyu anlama ve çözme i�lemi yine düz anlatımla yapılmı�tır. 

 11. Konu bitiminde kontrol ve deney gurubundaki ö�rencilere sontest uygulanarak 

onların bilgi, kavrama, uygulama, analiz sentez ve toplam ba�arı düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark olup olmadı�ı ba�ımlı-t testi ve ba�ımsız-t testi uygulanarak analiz 

edilmi�tir. 

3.6. Çözümleme teknikleri 
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Bu ara�tırmada bulguların analizi için istatistiksel teknik olarak aritmetik ortalama, 

standart sapma, ba�ımlı ve ba�ımsız t testi kullanılmı�tır. Analizler bilgisayar ortamında 

SPSS for Windows 10.00 istatistik paket programında  uygulanmı�tır. 

4. BULGULAR  

 

Bu bölümde ara�tırmada toplana verilerin istatistiksel analizlerinin sonuçları ile 

ilgili bulgular  tablolarla birlikte verilmi�tir.  

 

4.1.Deneklere ili�kin bulgular 

Ara�tırmanın örneklemini Bozkır Anadolu Lisesinde ö�renim gören 10 Fen A ve 10 

Fen B sınıfları olu�turmaktadır. Deney grubu olarak 10 Fen A sınıfı,  kontrol grubu 

olarak 10 Fen B sınıfı olarak seçilmi�tir. Ara�tırma, bu sınıflardaki toplam 41 ö�renci 

üzerinde yapılmı�tır. Deney grubunu olu�turan 21 ö�renci örneklemin %52 ‘sini 

olu�tururken 20 ö�renciden olu�an  kontrol grubu ise örneklemin %48 ‘ini 

olu�turmaktadır.  

 

4.2 Deney ve kontrol gruplarının ÖNTEST puanlarının kar�ıla�tırılması 

    

Tablo 4.1:Deney ve kontrol gruplarındaki Ö�rencilerin Öntest Puanlarının 

Kar�ıla�tırılması 

GRUP N 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

t p 

Önbilgi           Deney g. 
                       Kontrol g. 

21 
20 

1,57 
1,45 

1,12 
1,23 

0,330 0,743 

Önkavrama      Deney g. 
                        Kontrol g 

21 
20 

1,05 
1,20 

0,59 
0,77 

-0,715 0,479 

Önuygulama   Deney g. 
                        Kontrol g 

21 
20 

0,52 
0,70 

0,51 
0,47 

-1,146 0,259 

Önanaliz-S.    Deney g. 
                       Kontrol g 

21 
20 

0,38 
0,50 

0,50 
0,61 

-0,688 0,495 

Öntoplam       Deney g. 
                       Kontrol g 

21 
20 

3,57 
3,80 

1,25 
1,77 

-0,481 0,633 
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Deney ve kontrol gruplarında uygulanan önba�arı testinin sonuçları toplandıktan 

sonra öntest bilgi, öntest kavrama, öntest uygulama, öntest analiz-sentez ve öntest toplam 

ba�arı düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadı�ının belirlenmesi amacıyla 

sonuçların analiz i�leminde ba�ımsız-t testi kullanılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin öntest bilgi düzeyleri ortalaması 1,57 ±1,12 ,kontrol 

grubundaki ö�rencilerin ise öntest bilgi düzeyi ortalaması 1,45±1,23 olarak bulunmu�tur. 

Her iki grup arasında öntest bilgi düzeyleri kar�ıla�tırılması sonucu t de�eri t=0,330  

olarak hesaplanmı�tır. Verilerin analizi sonucunda bulunan p=0,715 de�eri 0,05 

manidarlık düzeyinden büyük oldu�u için deney ve kontrol gruplarında öntest bilgi 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin öntest kavrama düzeyi ortalaması 1,05±0,59 ve 

kontrol grubundaki ö�rencilerin öntest kavrama düzeyleri ortalaması 1,20±0,77 olarak 

bulunmu�tur. Gruplar arasında hesaplanan t de�eri t=0,715 olarak hesaplanmı�tır. 

Verilerin analizinden sonra bulunan p=0,479 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden büyük 

oldu�u için  deney ne kontrol gruplarındaki ö�rencilerin öntest kavrama düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin öntest uygulama düzeyi ortalaması 0,52±0,51 ve 

kontrol grubundaki ö�rencilerin öntest uygulama düzeyleri ortalaması 0,70±0,47 olarak 

bulunmu�tur. Gruplar arasında hesaplanan t de�eri t=1,146 olarak hesaplanmı�tır. 

Verilerin analizinden sonra bulunan p=0,259 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden büyük 

oldu�u için  deney ne kontrol gruplarındaki ö�rencilerin öntest uygulama düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin öntest  analiz-sentez  düzeyi ortalaması 0,38±0,50 

ve kontrol grubundaki ö�rencilerin öntest analiz-sentez düzeyleri ortalaması 0,50±0,61 

olarak bulunmu�tur. Gruplar arasında hesaplanan t de�eri t=0,688 olarak hesaplanmı�tır. 

Verilerin analizinden sonra bulunan p=0,495 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden büyük 

oldu�u için  deney ne kontrol gruplarındaki ö�rencilerin öntest analiz-sentez düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin öntest toplam ba�arı  düzeyleri ortalaması 3,57±1,25  

ve kontrol grubundaki ö�rencilerin öntest toplam ba�arı  düzeyleri ortalaması 3,80±1,77 
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olarak bulunmu�tur. Gruplar arasında hesaplanan t de�eri t=0,481 olarak hesaplanmı�tır. 

Verilerin analizinden sonra bulunan p=0,633 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden büyük 

oldu�u için  deney ne kontrol gruplarındaki ö�rencilerin öntest toplam ba�arı  düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır 

4.3 Deney ve Kontrol Gruplarının SONTEST puanlarının kar�ıla�tırılması 

Tablo 4.2:Deney ve kontrol gruplarındaki Ö�rencilerin Sontest Puanlarının 

Kar�ıla�tırılması 

GRUP N 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

t p 

Sonbilgi           Deney g. 
                        Kontrol g. 

21 
20 

4,00 
2,85 

1,14 
1,27 

3,057 0,004 

Sonkavrama     Deney g. 
                        Kontrol g 

21 
20 

3,86 
3,70 

1,31 
0,92 

0,441 0,662 

Sonuygulama  Deney g. 
                        Kontrol g 

21 
20 

4,57 
1,75 

1,54 
1,41 

6,121 0,000 

Sonanaliz-S.   Deney g. 
                       Kontrol g 

21 
20 

3,81 
1,75 

0,98 
1,12 

6,279 0,000 

Sontoplam      Deney g. 
                       Kontrol g 

21 
20 

16,24 
10,00 

3,19 
3,45 

6,014 0,000 

 

Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin sontestlerin sonuçları toplandıktan 

sonra sontest bilgi, sontest kavrama, sontest uygulama,  sontest analiz-sentez ve sontest 

toplam ba�arı düzeyleri arasındaki farkın belirlenebilmesi amacıyla ba�ımsız-t testi 

kullanılmı�tır. 

Deney grubundaki ö�rencilerin sontest bilgi düzeyi ortalaması 4,00±1,14ve kontrol 

grubunun sontest bilgi düzeyi ortalaması 2,85±1,27 olarak bulunmu�tur. Her iki grubun 

sontest bilgi düzeylerinin  kar�ıla�tırılması sonucu  t= 3,057 bulunmu�tur. Ayrıca  

sontestler bilgi düzeyleri arasındaki p=0,004 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden oldukça 

küçük oldu�u için gruplar arasında sontest bilgi düzeyleri bakımından  anlamlı bir fark 

oldu�u sonucuna varılmı�tır. Grupların sontest bilgi düzeyi aritmetik ortalamalarına 

bakıldı�ında, deney grubundaki ö�rencilerin kontrol grubundaki ö�rencilerden  daha 

ba�arılı oldukları görülmektedir. 

Deney grubundaki ö�rencilerin sontest  kavrama düzeyi ortalaması 3,86±1,31 ve 

kontrol grubundaki ö�rencilerin sontest  kavrama düzeyleri ortalaması 3,70±092 olarak 
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bulunmu�tur. Gruplar arasında hesaplanan t de�eri t=0,441 olarak hesaplanmı�tır. 

Verilerin analizinden sonra bulunan p=0,662 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden büyük 

oldu�u için  deney ne kontrol gruplarındaki ö�rencilerin  sontest kavrama düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadı�ı sonucuna varılmı�tır 

Deney grubundaki ö�rencilerin sontest uygulama düzeyi ortalaması 4,57±1,54 ve 

kontrol grubunun sontest uygulama düzeyi ortalaması 1,75±1,41 olarak bulunmu�tur. Her 

iki grubun sontest uygulama düzeylerinin  kar�ıla�tırılması  sonucu  t=6,121 bulunmu�tur. 

Ayrıca sontestler uygulama düzeyleri arasındaki p=0,000 de�eri 0,05 manidarlık 

düzeyinden oldukça küçük oldu�u için gruplar arasında sontest uygulama düzeyleri 

bakımından  anlamlı bir fark oldu�u sonucuna varılmı�tır. Grupların sontest uygulama 

düzeyi aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında, deney grubundaki ö�rencilerin kontrol 

grubundaki ö�rencilerden  daha ba�arılı oldukları görülmektedir. 

Deney grubundaki ö�rencilerin sontest analiz-sentez düzeyi  ortalaması 3,81±0,98 

ve kontrol grubunun sontest analiz-sentez düzeyi ortalaması 1,75±1,12 olarak 

bulunmu�tur. Her iki grubun  sontest analiz-sentez düzeylerinin  kar�ıla�tırılması  sonucu  

t= 6,279 bulunmu�tur. Ayrıca  sontestler analiz-sentez düzeyleri arasındaki p=0,000 

de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden oldukça küçük oldu�u için gruplar arasında sontest 

analiz-sentez düzeyleri bakımından  anlamlı bir fark oldu�u sonucuna varılmı�tır. 

Grupların sontest analiz-sentez düzeylerinin aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında, deney 

grubundaki ö�rencilerin kontrol grubundaki ö�rencilerden daha ba�arılı oldukları 

görülmektedir. 

Deney grubundaki ö�rencilerin sontest toplam ba�arı düzeyi  ortalaması 16,24±3,19 

ve kontrol grubunun sontest toplam ba�arı düzeyi ortalaması 10,00±3,45 olarak 

bulunmu�tur. Her iki grubun  sontest toplam ba�arı düzeylerinin  kar�ıla�tırılması  sonucu  

t= 6,014 bulunmu�tur.  Ayrıca  sontestler toplam ba�arı düzeyleri arasındaki p=0,000 

de�eri 0,05 manidarlık düzeyinden oldukça küçük oldu�u için gruplar arasında sontest 

toplam ba�arı düzeyleri bakımından  anlamlı bir fark oldu�u sonucuna 

varılmı�tır.Grupların sontest toplam ba�arı düzeylerinin aritmetik ortalamalarına 

bakıldı�ında, deney grubundaki ö�rencilerin kontrol grubundaki ö�rencilerden daha 

ba�arılı oldukları görülmektedir. 
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4.4. Deney Grubu Ö�rencilerinin ÖNTEST-SONTEST Puanlarının  

                                       Kar�ıla�tırılması 

Tablo 4.3: Deney grubundaki Ö�rencilerin Öntest - Sontest Puanlarının 

Kar�ıla�tırılması 

Deney 
Grubu 

N 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

t r p 

Önbilgi 
Sonbilgi 

21 
21 

1,57 
4,00 

1,12 
1,14 

-6,472 -0,156 0,000 

Önkavrama 
Sonkavrama 

21 
21 

1,05 
3,86 

0,59 
1,31 

-9,192 0,074 0,000 

Önuygulama 
Sonuygulama 

21 
21 

0,52 
4,57 

0,51 
1,54 

-11,856 0,109 0,000 

Önanaliz-sen 
Sonanaliz-sen. 

21 
21 

0,38 
3,81 

0,50 
0,98 

-13,487 -0,151 0,000 

Öntoplam 
Sontoplam 

21 
21 

3,57 
16,24 

1,25 
3,19 

-18,235 0,203 0,000 

 

Deney grubu öntest ve sontestleri ba�arı durumları ba�ımlı t testi ile  analiz 

edilmi�tir. 

Deney grubu öntest ve sontest bilgi düzeyleri arasında yapılan analiz sonucu 

bulunan t de�eri t=6,472 ve p<0,05 de�eri bu grubun bilgi düzeyleri bakımından öntest 

ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek düzeyde anlamlı bir fark oldu�unu 

göstermektedir. Deney grubu ö�rencilerin bilgi düzeyi bakımından aritmetik 

ortalamalarına bakılırsa,ö�rencilerin bilgi düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı olacak 

bir �ekilde artı� görülmektedir. 

Deney grubu öntest ve sontest kavrama düzeyleri arasında yapılan analiz sonucu 

bulunan t de�eri t=9,192 ve p<0,05 de�eri bu grubun kavrama  düzeyleri bakımından 

öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek düzeyde anlamlı bir fark 

oldu�unu göstermektedir. Deney grubu ö�rencilerin kavrama düzeyi bakımından 

aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin kavrama düzeylerinde istatistiksel açıdan 

anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 

Deney grubu öntest ve sontest uygulama düzeyleri arasında yapılan analiz sonucu 

bulunan t de�eri t=11,856 ve p<0,05 de�eri bu grubun uygulama düzeyleri bakımından 

öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek düzeyde anlamlı bir fark 
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oldu�unu göstermektedir. Deney grubu ö�rencilerin uygulama düzeyi bakımından 

aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin uygulama düzeylerinde istatistiksel açıdan 

anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 

Deney grubu öntest ve sontest analiz-sentez düzeyleri arasında yapılan analiz 

sonucu bulunan t de�eri t=13,487 ve p<0,05 de�eri bu grubun analiz-sentez düzeyi 

bakımından öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek düzeyde anlamlı 

bir fark oldu�unu göstermektedir. Deney grubu ö�rencilerin analiz-sentez düzeyi 

bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin analiz-sentez düzeylerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 

Deney grubu öntest ve sontest toplam ba�arı düzeyleri arasında yapılan analiz 

sonucu bulunan t de�eri t=18,235 ve p<0,05 de�eri bu grubun toplam ba�arı düzeyleri 

bakımından öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek düzeyde anlamlı 

bir fark oldu�unu göstermektedir. Deney grubu ö�rencilerin toplam ba�arı düzeyi 

bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin toplam ba�arı düzeylerinde  

istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 

4.5 Kontrol Grubu Ö�rencilerin ÖNTEST-SONTEST Puanlarının  

                            Kar�ıla�tırılması 

Tablo 4.4: Kontrol grubundaki Ö�rencilerin Öntest - Sontest Puanlarının 

Kar�ıla�tırılması 

Kontrol 
Grubu 

N 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

t r p 

Önbilgi 
Sonbilgi 

20 
20 

1,45 
2,85 

1,23 
1,27 

-3,339 -0,123 0,003 

Önkavrama 
Sonkavrama 

20 
20 

1,20 
3,70 

0,77 
0,92 

-10,162 0,163 0,000 

Önuygulama 
Sonuygulama 

20 
20 

0,70 
1,75 

0,47 
1,41 

-3,199 0,040 0,005 

Önanaliz-sen 
Sonanaliz-sen. 

20 
20 

0,50 
1,75 

0,61 
1,12 

-4,324 -0,039 0,000 

Öntoplam 
Sontoplam 

20 
20 

3,80 
10,00 

1,77 
3,45 

-7,339 0,061 0,000 

 

Kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest ba�arı düzeyleri   ba�ımlı t testiyle analiz 

edilmi�tir.  
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Kontrol grubu öntest ve sontest bilgi düzeyleri arasında yapılan kar�ıla�tırmada      t 

de�eri t=3,339 bulunmu�tur. Verilerin çözümlenmesiyle bulunan p de�eri p=0,003 de�eri 

0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark ifade etmektedir. Kontrol grubu ö�rencilerinin 

bilgi düzeyi bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa,ö�rencilerin bilgi düzeylerinin 

istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde arttı�ı görülmektedir. 

Kontrol grubu öntest ve sontest kavrama düzeyleri arasında yapılan kar�ıla�tırmada  

t de�eri t= 10,162  ve p<0,05 bulunmu�tur. Bulunan bu t de�eri bu grubun kavrama 

düzeyleri bakımından öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça yüksek 

düzeyde anlamlı bir fark oldu�unu göstermektedir. Kontrol grubu ö�rencilerin kavrama 

düzeyi bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin kavrama düzeylerinde  

istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 

Kontrol grubu öntest ve sontest uygulama düzeyleri arasında yapılan 

kar�ıla�tırmada      t de�eri t=3,199 bulunmu�tur.Verilerin çözümlenmesiyle bulunan p 

de�eri p=0,005 de�eri 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark ifade etmektedir.  

Kontrol grubu ö�rencilerinin uygulama düzeyi bakımından aritmetik ortalamalarına 

bakılırsa, ö�rencilerin uygulama düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir 

�ekilde arttı�ı görülmektedir. 

Kontrol grubu öntest ve sontest analiz-sentez düzeyleri arasında yapılan 

kar�ıla�tırmada  t de�eri t= 4,324 ve p<0,05 bulunmu�tur. Bulunan bu t de�eri bu grubun 

analiz-sentez düzeyleri bakımından öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça 

yüksek düzeyde anlamlı bir fark oldu�unu göstermektedir. Kontrol grubu ö�rencilerin 

analiz-sentez düzeyi bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin analiz-

sentez düzeylerinde  istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir. 

Kontrol grubu öntest ve sontest toplam ba�arı düzeyleri arasında yapılan 

kar�ıla�tırmada  t de�eri t= 7,339 ve p<0,05 bulunmu�tur. Bulunan bu t de�eri bu grubun 

toplam ba�arı düzeyleri bakımından öntest ve sontest  ba�arı durumları arasında oldukça 

yüksek düzeyde anlamlı bir fark oldu�unu göstermektedir. Kontrol grubu ö�rencilerin 

toplam ba�arı düzeyi bakımından aritmetik ortalamalarına bakılırsa, ö�rencilerin toplam 

ba�arı düzeylerinde  istatistiksel açıdan anlamlı olacak bir �ekilde artı� görülmektedir 
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5. SONUÇ, TARTI�MA VE YORUM 

 

Bu bölümde, ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerin derslerinde uygulanmak için 

ara�tırmacı tarafından uygulanan problem çözme stratejisinin ö�rencilerin bilgi, kavrama, 

uygulama, analiz-sentez, toplam ba�arıları ve problem çözme performanslarına etkisinin 

bazı de�i�kenlere göre incelenmesi sonucu elde edilen bulguların yorum ve tartı�ması 

sıraya göre ele alınmı�tır. 

 

5.1 Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Eri�i Düzeyi Sonuçları 

Deney ve kontrol grubu ö�rencilerin öntest bilgi, kavrama, uygulama, analiz-sentez 

ve toplam ba�arı düzeyi sonuçlarının ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunamamı�tır. 

Deney ve kontrol grubundaki ö�rencilerin Bozkır Anadolu Lisesi’ne OKS ile 

yerle�tiklerinden, bu ö�rencilerin hemen hemen aynı düzeyde olması beklenen bir 

sonuçtu. Ayrıca, ortaö�retim  9. sınıf  Fizik derslerinde her iki gruba da   aynı ö�retmenin 

konu anlatmı� olması ve  aynı stratejileri uygulamı� olması, ö�rencilerin aynı düzeyde 

olmalarının beklenen bir sonuç olmasının nedenlerindendir.  

Eri�i testi hazırlanırken, soruların mümkün oldu�u kadar önceki yıllardaki bilgi 

birikiminin yetersiz kalaca�ı ve yeni ö�renecekleri bilgilere dayanarak çözebilecekleri 

türden olmasına çalı�ılmı�tır. Bu nedenle her iki gruptaki ö�rencilerin öntest ortalamaları 

dü�ük ve istatistiksel açıdan farksız bulunmu�tur.  

Bu sonuç, ayrıca eri�i testindeki soruların ayırıcılık gücünün iyi oldu�u ve 

hedeflenen çalı�manın önceki bilgi birikiminden kaynaklanan de�i�kenlerden yeterince 

etkilenmedi�i sonucunu da beraberinde getirmektedir. 

 

5.2 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest  Eri�i Düzeyi Sonuçları 

5.2.1 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Bilgi Düzeyi Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel ö�retimin 

uygulandı�ı gruplar arasında sontest bilgi düzeylerinde istatistiksel açıdan deney grubu 

lehine anlamlı bir fark oldu�u bulunmu�tur. Ba�ka bir deyi�le, problem çözme 
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stratejisinin uygulandı�ı deney grubun geleneksel ö�retimin uygulandı�ı kontrol grubuna 

göre bilgi düzeyindeki problemlerin çözümünde daha ba�arılı olmu�lardır. 

Deney grubunda problem çözme stratejisi ile konu anlatımı yapılırken derslerde 

problemler problem çözme basamaklarına göre çözülmü�tür. Bu nedenle birinci a�ama 

problemde geçen fiziksel kavramlar, bilinmeyen kelimeler, konu ile ba�lantılı bilgiler 

sürekli tekrar edilmi�tir. Bunun sonucunda deney grubundaki ö�rencilerin sürekli yeni 

bilgi ö�renmelerinin yanı sıra ö�rendikleri bilgilerin sürekli canlı kalmasına neden 

olmu�tur. E�itimde, bireyin ö�renmesini sa�lamak kadar ö�rendiklerini unutmasını 

önlemek yada aza indirmek de önemlidir. Çünkü birey, büyük emeklerle ö�rendi�i bilgi, 

beceri ve tutumları belle�inde saklayarak bunları gerekti�inde kullanmak ister (Ulu�, 

1993). 

Geleneksel programlar daha çok bilgi aktarımını ön plana çıkarmaktadır. Bu 

geleneksel ö�renme kuramları felsefesine dayanan bir yakla�ımdır. Halbuki, bilgi 

öylesine hızlı ço�almaktadır ki bunun hepsinin aktarılması artık imkansız görülmektedir 

(Ayas,Çepni va Akdeniz (993).  Deney grubundaki ö�rencilere hangi bilgilerin verilece�i 

yıllık plandaki hedef ve davranı�lar incelenerek önceden belirlenmi� olması nedeniyle 

gerekli ve yeterli bilgi verilmi� olması, onların sontest bilgi düzeyinde daha ba�arılı 

olduklarının bir sonucu olabilir. 

Ö�rencilerin kendilerine ö�retilen bilgi içerisinde uygulanan yöntemin problemi 

anlama a�amasında geçmi�te ö�rendikleri kavram, olgu ve ilkelerin hatırlatılarak yeni 

kavram veya ilke ile ba�lantılarının kurulmasının bu sonucu etkiledi�i söylenebilir. 

Gören (1999), yeni gelen bilgiler, eski bilgilerle örgütlenerek uzun süreli bellekte 

saklandı�ını ifade etmektedir. Bu da çalı�manın sonucunu destekleyen tarzda bir ifadedir. 

Kaptan, Aslan ve Atmaca (2002) tarafından düz anlatım ve problem çözme 

yöntemlerinin kalıcılı�a ve ö�rencilerin eri�i düzeylerine olan etkilerinin incelendi�i 

çalı�mada kalıcılık boyutunu ölçen hatırlama testlerinde ,problem çözme yönteminin 

kalıcılık üzerine daha olumlu oldu�unun görülmesi bu çalı�manın sonucunu destekleyen 

niteliktedir. 

Problemi çözümünde geçmi� dönemlerde ö�rendikleri bilgi,  kavram, olgu ve 

ilkelerle  yeni ö�rendi�i bilgi,  kavram, ilke, olgu ve ba�ıntıların  bir arada kullanılması,  
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problem çözme stratejisinin uygulandı�ı grubun bilgi düzeyindeki soruların çözümünde 

daha ba�arılı olmasına neden olmu�tur. Ö�renilen �eyleri ba�ka yerlere ba�lamak,  

konularda ahenk sa�lamak, özel noktaları yakalamak, dikkati yo�unla�tırmak, mantıklı, 

sıralı ça�rı�ımlar kurmak unutmayı azaltmaya yarayacak hususlardır (Ünal,1983). 

Ausubel, anlamlı ö�renmeyi açıklarken; yeni bir ö�renmenin daha önce ö�renilenlerle 

bütünle�ti�i zaman olu�aca�ını belirtmi�tir.  

Problem çözümü için hipotezler olu�turma sırasında deney grubundaki ö�renciler 

ö�rendikleri bilgi, kavram ve ba�ıntıları nasıl kullanacaklarını ö�renmi�lerdir. 

Ara�tırmalara göre ba�arılı problem çözen birey,  problemi ifade eden anahtar sözcükleri 

bulur, bilgileri hızlı bir �ekilde kavrar ve problemin önemli ö�elerini hemen görür. 

Ba�arısız problem çözen birey ise, sahip oldu�u bilginin ona problem çözmede yardımcı 

olabilece�inin farkında de�ildir. Sık sık ipucu ister,  aslında bilgisi vardır ama bilgiyi 

aktarma yetene�i eksiktir (Yeaw1979; Heppner,1982; Akt: Kıray,2003). Problem çözme 

stratejisinde ö�renciler bilgilerini kullanmayı ö�renmi�lerdir ve  bu da onların 

ö�rendiklerini daha kalıcı hale getirmi�tir. 

Deney grubundaki ö�rencilerin problem çözerken yeni kar�ıla�tıkları bilgi, terim, 

kavram ve ba�ıntıyı ö�renip hemen uygulamada kullanmı� olmaları onların  

ö�rendiklerini nerede kullanabilece�ini anlamalarına neden olmu�tur. Bunun neticesinde 

ö�renci, bilginin ezbere olmaktan çok belli bir göreve hizmet eden bütünün bir parçaları 

oldu�unu fark eder, bilgileri olaylarla bir bütün olarak hatırlar. Çepni, Ayas, Johnson ve 

Turgut (1997)‘a göre, bir problemin çözümü için gerekli önbilgiler, problem konusu 

ö�renilirken kazanılır. 

Border (1990), bilginin ö�retmenin kafasından ö�rencinin kafasına hiçbir 

de�i�ikli�e u�ramadan geçme �ansının çok az oldu�unu ifade etmi�tir. Deney grubunda 

bilgi ö�renciye problem çözümü aracılı�ıyla aktarılmaya çalı�ılmı�tır. Bundan dolayı 

daha sa�lam bilgi ö�renmesi gerçekle�mi� olabilir. 

 5.2.2 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Kavrama Düzeyi Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel  yöntemin 

uygulandı�ı gruplar arasında kavrama düzeyindeki problemlerin çözümünde istatistiksel 
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olarak bir fark bulunmamı�tır. Ba�ka bir deyi�le,her iki gruptaki ö�renciler de konuyu 

aynı de�erde kavramı�lardır. 

Geleneksel ö�retim yapılan kontrol grubunda düz anlatım yapılmı�tır. Bir sonraki 

derse ba�larken bir önceki derste anlatılan konunun kısaca tekrar edilmi� olması bu 

gruptaki ö�rencilerin konuyu tekrar hatırlayıp yeterince kavranmı� olmasına neden olmu� 

olabilir. Bundan dolayı her iki grubun kavrama düzeyindeki sorulara aynı derecede cevap 

vermelerine neden olmu� olabilir. 

Ausubel (1968), ö�renme kuramında sözel ö�renmeden bahsetmektedir. Ona göre 

sözel ö�renme, e�er etkin bir �ekilde uygulanırsa anlamlı olabilir. Kontrol grubunda, 

uygulama süresinin büyük bir bölümü, konunun kavranmasına ayrılmı�tır. Bunun 

sonucunda kontrol  grubundaki ö�rencilerin de en az deney grubu  ö�rencileri kadar 

konuyu yeterince kavradıkları sonucuna varılabilir. 

Chi ve arkada�ları (1982), uzman ve deneyimsizlerin problemleri sınıflandırdıkları 

ara�tırmalarında, deneyimsizlerin de üzerinde  biraz çaba gösterdiklerinde geç de olsa 

sınıflama kategorisindeki kavrama problemlerinde uzmanlarla aynı çözüme ula�tıklarını 

bulmu�tur.Bu bulguları tez çalı�masında her iki grubun  kavrama düzeyindeki anlamlı bir 

fark bulunmamasının nedenlerinden biri olabilir. 

Çepni,Ayas,Johnson ve Turgut  (1997)’a göre Fizi�in liselerde ö�retilmesinde 

önemli noktalardan birisi, adı geçen alanlarda lisans e�itimi yapacak olan gençlere iyi bir 

temel sa�lamaktır. Dolayısı ile ö�rencilerin kendilerine lisans düzeyinde bir hedef 

belirlemi� olmaları, konuyu ö�renme ve kavramada yeterli güdüyü sa�lanmı�  ve konuyu 

yeterince kavramalarına neden olmu�tur 

Ara�tırmanın yapıldı�ı ö�rencilerin OKS ile seçilerek gelmi� olmaları, onların 

halihazırda belli bir seviyede bilgi ve kavrama yeteneklerinin bulunmasını 

gerektirmektedir. Bili�sel (kognitif) seviyesi yüksek olan ö�renciler her yöntemde 

ö�renebilmektedirler (Çepni,Ayas,Johnson ve Turgut ,1997). Bu da her iki grubun 

kavrama düzeyindeki soruları aynı düzeyde cevaplamalarının nedenlerindendir. 

 

5.2.3 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest  Uygulama Düzeyi Sonuçları 
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Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel yöntemin 

uygulandı�ı kontrol grubu arasında sontest uygulama düzeyinde istatistiksel açıdan deney 

grubu lehine anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Bloom(1950)’a göre uygulama düzeyindeki davranı�lar, daha önce ö�renilen 

kuramsal ifadeler ve genellemelerin (olgular, kavramlar, ilkeler, kurallar, kuramlar vs.) 

yeni durumlarda kullanılması ile ili�kilidir.  

Problem çözme, bilimsel bir yöntem olarak sistematik bir süreçtir. Bu sebepten 

ötürü ö�rencilerin problem çözme sürecinde ba�arılı olabilmesi için bazı bilgi ve 

becerilere sahip olabilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir. Deney grubundaki 

ö�rencilerin bilgi seviyesinin daha fazla olması, uygulama düzeyindeki sorularda, kontrol 

grubuna göre daha ba�arılı olmasına neden olmaktadır. 

Sanger (2000), klasik yöntemlerle ders i�leyen okullarda kavramlarda daha çok 

algoritmik problemlere yer verildi�i sonucunu çıkarmı�tır. Geleneksel yöntemin 

uygulandı�ı grupta çözülen algoritmik problemler bilgilerin kontrolü amacı ta�ırken 

problem çözme stratejisinin uygulandı�ı grupta çözülen kavramsal problemlerin yanı sıra 

algoritmik problemlerin dahi kavram, ilke ve prensip ö�retme amacına göre tasarlanmı� 

olması deney grubunun daha ba�arılı olmasına yol açmı�tır . 

Bili�sel içerikli bir konuyu ö�renmede etkili olan zihin süreci tümdengelimdir. 

Ö�renci kendine verilen bir kuralı özel durumlara ba�arıyla uygulayamıyorsa onu 

kavramamı�tır (Ausubel,1968). Bireyin ö�rendi�ini uygulama derecesi aslında onun 

ö�renme derecesinin bir ölçütüdür. Problem çözmeye özgü  beceriler ve yetenekler 

ö�rencilere sistemli bir yakla�ımla problem çözdürülerek kazandırılabilir (Çepni, Ayas, 

Johnson ve Turgut ,1997). Kavrama düzeyinde yeterli olan ö�rencilere sürekli ve sistemli 

bir �ekilde uygulama türü problem çözdürülmesi, onarın ö�rendiklerini ba�arıyla 

uygulayabilmelerine neden olmu�tur. 

Piaget’in ö�renme kuramını fen bilimleri e�itimine uygulayan R.Karplus, önerdi�i 

kavram uygulama a�amasında;ö�renciler ö�rendikleri kavramları yeni ve farklı 

durumlara uygulayarak peki�tirme yaptıklarını söylemi�tir (Ayas, 1995). Deney 

grubundaki ö�rencilerin problem çözümünden sonra de�i�ik çözüm yolları aramaları ve 
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probleme benzer türden sorular olu�turmaları, ö�rendiklerini kendi deneyimleri ile 

peki�tirmelerine neden olmu�tur. 

Anzai ve Yokohama(1984) ‘ya göre iyi problem çözücüler iyi kavram bilgisine 

sahip oldukları için problemin çözümüne ait bir modeli rahatlıkla üretmektedirler. �kinci 

bir model ürettiklerinde ise genellikle problemi bir ba�ka yoldan çözerek sa�lamasını 

yapmaktadırlar. �yi problem çözme yetene�inden yoksun ki�iler zihinlerinde tam 

yerle�memi� bilgiyle birçok model üretmekte ve bunlar arasında kar�ıla�tırma yaparak 

karar vermeye çalı�maktadırlar.Ö�rencilerin zihinlerinde do�ru simgeleme yapmaları, 

uygulanan problem çözme stratejisinin ,problemin i�lem basamakları ve bütünüyle 

uygulamasına ili�kin gerekli olan zihinsel model ve süreçleri olumlu yönde etkilemi�tir 

(Akt: Kıray,2003). Bu bulgular Anzai ve Yokohama’nın bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. 

Ba�cı, Gülçiçek ve Mo�ol (2004)’ın  fizik problemlerini alternatif çözümlerle 

sunmanın ö�rencilerin ba�arı performanslarını ve problem çözme stratejilerini etkileyip 

etkilemediklerini inceledikleri çalı�malarında, alternatif çözüm yakla�ımının ö�rencilerin 

ba�arı performanslarını olumlu yönde etkiledi�i sonucuna varmı�lardır. Bu çalı�ma  

problem çözme basamaklarına göre problem çözen ö�rencilerin sonucun do�rulu�unu 

kontrol etmek için alternatif çözüm üretmeleri ile paralellik göstermekte. ara�tırmanın 

sonucunu desteklemektedir. 

 

5.2.4 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest  Analiz-Sentez Düzeyi Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel yöntemin 

uygulandı�ı kontrol grubu arasında sontest analiz-sentez düzeyinde istatistiksel açıdan 

deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

 Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün olu�turur. Bu bütünde belirli bir düzende 

sıralanmı� kavramalar, kavramlar arası ili�kiler vardır. Ö�renci bu düzeni anlayamazsa ve 

yeni konunun ili�kilerini göremezse konuyu kavramakta güçlük çeker (Ausubel 1968). 

Ausubel, bilgiler ve kavramların analiz edilmesinin ö�renmedeki etkisinden 

bahsetmektedir. Onun bu sözleri çalı�manın sonucunu desteklemektedir. 
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 Uygulama süresince deney grubu ö�rencilerine ara�tırmacı tarafından Polya’nın 

problem çözme stratejisi uygulanmı�tır. Bu strateji gere�i problemler dört a�amada 

çözülmü�tür. Uygulama boyunca ö�renciler bir problemin çözümünün yanında problemi 

analiz etmeyi ö�renmi�lerdir. Bu, onlarda  bir problemin nasıl analiz edilece�inin 

ö�renilmesine neden olmu�tur. Özellikle problemi anlama a�amasında verilen problemi 

parçalara ayırması,  problemden ne tür bilgi edinilece�ini saptaması, problemdeki bilinen, 

bilinmeyen ve �artların tespiti gibi i�lemler ö�rencinin ister istemez analiz etmeyi 

ö�renmesine eden olmu�tur. Çözüm i�leminde ise verilenler ve �artlar tespit edildikten 

sonra istenenleri bulmak için yapılan faaliyetler bir tür sentez i�lemi içermektedir. 

Uygulama süresince deney grubunda problemleri bireysel olarak çözdürmek yerine 

sınıf ortamında  ö�rencilerle birlikte kısmen bir grup �eklinde ,her a�amada onları 

yönlendirerek ve dü�üncelerini ö�renerek çözümler yapılmı�tır. Heller ve arkada�ları 

(1992)’ nın  ö�renci veya grubun nasıl  bir fizik tanımlaması üretti�i, çözümü planladı�ı 

ve planı tamamladı�ıyla ili�kili olarak problem çözümlerini de�erlendirmek için 

yaptıkları bir çalı�mada problem çözme bile�enlerinin gruplarda iyi yapılandırılmı� 

oldu�una dikkat çekerek grup ve bireysel çözümler arasındaki en büyük farklılı�ın nitel 

analiz alanında oldu�u sonucuna varmı�lardır. Bu sonuç, yapılan tezin sonucunu 

desteklemektedir. 

Deney grubundaki ö�rencilere sistemli bir problem çözümü problem çözme 

basamaklarına göre anlatılırken,bu yapılanların çabaların basit ve gereksiz olmadı�ı 

dü�üncesi  yerle�tirilmeye çalı�ılmı�tır. �lk defa kar�ıla�tıkları ve anlamada zorlandıkları 

bir problem örnek olarak analiz edilip çözülerek, yapılan bu çabaların aslında bir nedeni 

oldu�u ve gereksiz olmadı�ı dü�üncesi benimsetilmi�tir. Daha sonraki problem 

çözümlerinde her a�ama mümkün oldu�u kadar yeteri düzeyde yapılmı�tır. 

 

5.2.5 Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest  Toplam Ba�arız Düzeyi Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel yöntemin 

uygulandı�ı kontrol grubu arasında sontest toplam ba�arı düzeyinde istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmu�tur. Bu fark, problem çözme stratejinin uygulandı�ı deney 

grubu lehinedir. 
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Deney grubunun bilgi,uygulama ve analiz-sentez düzeylerinde kontrol grubundan 

istatistiksel açıdan daha ba�arılı olması, toplam ba�arı düzeyinde de daha ba�arılı 

oldukları sonucunu beraberinde getirmektedir. 

Bir ki�i bir problemi kendi gayretleriyle çözdüyse, çözüm için gerekli önbilgilere, 

becerilere ve zihin yeterliklerine sahip oldu�u söylenebilir. Bir problemin çözümü için 

gerekli önbilgiler problem konusu ö�renilirken kazandırılır. Sayısal yöntemleri 

uygulamak, ölçü yapmak, bir araç kullanmak gibi genel beceriler de okul programındaki 

derslerde ö�renilir. Zihin yetenekleri ise insanını zihnini kullandı�ı her durumda geli�ir 

(Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997). Ara�tırmalar sonunda, problem çözme 

stratejisinin uygulandı�ı deney grubunun bilgi düzeyinin kontrol grubuna göre 

istatistiksel açıdan daha yüksek oldu�u sonucuna varılmı�tır. Ayrıca deney grubunun 

sayısal yöntemleri uygulama ve ba�ıntılarda sayısal de�erleri yerinde  kullanabilme gibi 

becerileri de kazandıkları, uygulama düzeyinde daha ba�arılı oldukları sonucuna 

dayanarak söylenebilir. Problem çözme ile ilgili sürekli alı�tırmalar yapılması, deney 

grubundaki ö�rencilerin zihinsel yeteneklerini geli�tirmi�tir. Bu nedenle, deney 

grubundaki ö�rencilerin kontrol grubundaki ö�rencilere göre daha ba�arılı olmalarına 

neden olmu�tur. 

Kaptan, Aslan ve Atmaca (2002) tarafından düz anlatım ve problem çözme 

yöntemlerinin kalıcılı�a ve ö�rencilerin eri�i düzeylerine olan etkilerinin incelendi�i 

çalı�mada, problem çözme yönteminin kalıcılı�a etkisinin kısa süreli ara�tırmalarda bile 

ortaya çıkmasının, yöntemin fen bilgisi dersindeki kullanımının kolay, önemli ve gerekli 

oldu�una i�aret etti�i sonucunun görüldü�ü çalı�ma, bu çalı�manın sonucunu destekleyen 

niteliktedir. 

    Ünlü (2006) tarafından  benze�tirme yöntemi ile birlikte verileri kategorize 

ederek problem çözme tekni�i ile ö�retimin ö�rencilerin mol kavramını anlamadaki 

ba�arılarına ve kimya dersine kar�ı tutumlarına etkisini incelemek ve geleneksel yöntemle 

kar�ıla�tırmak amacıyla yapılan çalı�manın sonucunda, kategorize ederek problem çözme 

tekni�ine e�lik eden benze�tirme yönteminin, geleneksel ö�retim yöntemine göre bilimsel 

kavramların anla�ılmasında daha etkili oldu�unu sonucunun görülmesi, bu çalı�manın 

sonucunu destekleyen niteliktedir. 
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Deney grubunda toplam ba�arı düzeyinin kontrol grubuna göre yüksek çıkması, 

deney grubundaki ö�rencilerin uygulama boyunca kendilerine kazandırılmaya çalı�ılan 

problemi tam olarak anlama, çözüme geçmeden önce plan yapma, ifade ve birimleri 

probleme göre �ekillendirme, planı uygulayıp çözümü tamamladıktan sonra  kavramların 

her bir özelli�ini dikkate alarak modeller olu�turma, de�i�ik çözüm yolları arama gibi 

davranı�ları yeterince kazanmı� olmalarına ba�lı olabilir. 

Bu çalı�manın sonuçları, bu tez çalı�masının temelini olu�turan Polya (1945)’nın 

problem çözme stratejisi ile ders anlatma yöntemini desteklemektedir. 

 

5.3. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Eri�i Düzeyleri Sonuçları 

 

5.3.1. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Bilgi Düzeyleri Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

bilgi düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Piaget, insan zekasının biyolojik adaptasyona benzer bir �ekilde bir fonksiyon 

gösterece�i teorisi üzerinde durmu�tur. Zeka, yeni bilginin zihinde mevcut bilgiye 

eklenmesinde rol oynar (Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997). Dolayısıyla, deney 

grubunda yeni bilgi verilirken tek ba�ına verilmemi�, önceki bilgilerini hatırlatacak ve o 

bilgileriyle bütünle�tirecek �ekilde verilerek problem çözümünde kullandırılmı�tır. Bunun 

neticesinde deney grubundaki ö�renciler, verilmek istenen bilgiyi daha iyi 

kavramı�lardır. 

Problem çözümünde problemde geçen kavram, fiziksel terim, bilmedikleri kelime, 

ilke ve prensiplerin açıklanması ve bunun her problem çözümünde tekrarlanmasının, 

bilgilerin kalıcı olmasına neden oldu�u söylenebilir. 

Piaget, zihinsel geli�meyi ya�a ba�lı bir süreç olarak görür ve do�u�tan yeti�kinli�e 

do�ru bir geli�im gösterdi�ini savunur. Ö�rencilere kullanmadıkları bilgileri vermek 

yerine günlük ya�antıda kullanabilecekleri bilgileri vermek daha do�rudur. Önemli olan 

onların ya�, ekonomik,  kültüre ve sosyal ya�antısına göre kullanabilecekleri bilgiler 

vermektir. Bu dü�ünce dikkate alınarak ,ö�rencilere konu süresince kullanmadıkları ve 
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seviyeleri üzerinde olan bilgi verilmekten kaçınılmı�tır. Neticede, ö�rencilerde yeterli 

düzeyde  bilgi ö�renimi gerçekle�ti�i görülmektedir. 

 Gagne(1970),  ö�renim kuramında bir konunun ö�renilmesi için ders amaçlarının 

ö�rencilerde meydana gelecek davranı� de�i�iklikleri cinsinden yazılmasını savunmu�tur. 

Bunun için :1 .E�itim ö�retim süreci sonunda ö�rencinin ne bilmesini veya ne 

yapabilmesini istiyorsunuz? 2.Bu sonuca ula�abilmek için ö�renci neleri bilmek veya 

yapabilmek zorundadır?  sorularının sorulması gerekti�ini savunmu�tur. Bu dü�ünceler 

dikkate alınarak, uygulama sürecinde ö�rencilerin neleri bilmeleri gerekti�i ünite hedef 

ve davranı�ları incelenerek önceden belirlenmi� ,derste çözülecek problemler verecekleri 

bilgiler dikkate alınarak hazırlanmı� ve bu do�rultuda uygulama yapılmı� olması,  

ö�rencilerin öntest-sontest  bilgi düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmasına neden olmu�tur. 

 

5.3.2. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Kavrama  Düzeyleri Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

kavrama düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Bilgi, kavram, olgu, ilke ve ba�ıntıların tümü kavramayı sa�layan temel etkenlerdir. 

Bunarın yetersiz olması, o alandaki konunun ö�retiminin veya ö�reniminin  zaman 

bakımından uzun olmasına, yeterli kavramanın sa�lanamamasına ve  yeni kar�ıla�tı�ı 

duruma uygulayamamasına vesile olur. Bu ba�lamda, kavram, ilke, olgu ve ba�ıntı ve 

bilgi düzeyi iyi olan ö�rencilerin konuyu kavrama düzeylerinin de iyi olaca�ı a�ikardır. 

Yeni ö�renilecek konu ö�renci açısından kendi içinde tutarlı de�ilse veya 

ö�rencinin önceki bilgileriyle çeli�iyorsa, ö�renci konuyu kavramakta ve benimsemekte 

güçlük çeker (Ausubel,1968). Uygulama sürecinde çözülmek istenilen problemlerin 

kendi aralarında konu ö�retimi bazında belli bir sıralamaya konulmu� olması ve 

ö�renmenin bu sıraya göre olması, sistemli, kendi içinde tutarlı ve düzenli olması, 

ö�rencilerin kavrama düzeyinde anlamlı bir fark olu�turmu� olabilir.   

Problemleri do�ru bir �ekilde çözebilmek için verileri ve bulunması mümkün 

materyalleri sa�layacak bütün yolların ara�tırılması gerekir. Bilgi toplamak için yapılan 

çalı�malar ilerledikçe  problemin çözümlenmesine yardım edecek ve bireyin problemle 
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ilgili önemli sorunları daha iyi kavramasına yarayacak yeni görü�ler ortaya çıkacaktır 

(Bingham,1998). Ba�ka bir deyi�le, problemi kavrayabilmek için gerekli veriler 

belirlenmeli, materyaller toplanmalıdır. Deney grubunda problemle ilgili verileri, mevcut 

�artları, bilgi ve kavramları, bilinenleri,bilinmeyenleri ve ba�ıntıları belirlemek, o 

problemi kavramaya neden olur.Derste çözülecek problemler rastgele seçilmeyip konuyu 

ö�retecek tarzda belirlendi�i ve  konunun bir parçası oldu�u için, problemi kavramak 

konuyu da kavramak sonucunu beraberinde getirmektedir. 

Robertson (1990), yaptı�ı ara�tırmada ö�rencilerin fiziksel ilkeler ve günlük olaylar 

arasında ba�ıntı kurması gerekti�ini ama çe�itli kavramlar arasında ba�ıntı kurmalarının 

bu kavramları bilmelerine ba�lı oldu�u sonucuna ula�mı�tır. Deney grubundaki 

ö�rencilerin kavramları bilmeleri, bu tez çalı�masında deney grubu öntest-sontest 

kavrama düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmasının nedeni olabilir. 

 

5.3.3. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Uygulama  Düzeyleri Sonuçları 

Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

uygulama düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Ö�renci bilgilerini yeni kar�ıla�tı�ı durumlara uygulayabilirse o olayı ancak 

ö�renmi� (kavramı�) sayılır (Driver ve Erickson,1983;Ayas,1997 ). Deney grubundaki 

ö�rencilerin sayıca çok fazla problem çözmü� olması, onları farklı ve yeni türden 

problemlerle kar�ı kar�ıya bırakmı�tır. Ö�rendiklerini  yeni problemlerde uygulamaları, 

konuyu kavramalarına ve bilgilerini kullanabilmelerine olanak sa�lamı�tır.  

Ö�rencilerin çevirim yapma, simge olu�turma, ba�lantıları kullanarak gerekli 

hesaplamalar yapabilme becerileri kazanmaları, eri�i testinde uygulama düzeyindeki bu 

anlamlı farkın nedenlerinden biri olabilir. 

 

5.3.4. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Analiz-Sentez  Düzeyleri Sonuçları 

  Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

analiz-sentez düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Problemin ifade edili� tarzı, tanımı, probleme yakla�ım biçimini büyük ölçüde 

etkiler. E�er problem iyi tanımlanmazsa, problem yerine ba�ka bir konu üzerine dikkat 
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çekilebilir ve bu hatta hem enerji hem de zaman kaybına yol açar (Cücelo�lu,1995). Bu 

ba�lamda çözülecek problem iyi ifade edilmeli ve anla�ılmalıdır. Ö�rencinin  problemi 

kendi ifadesiyle tekrarlaması, ne tür bilgilerin verilip nelerin istendi�ini bilmesi, mevcut 

çözüm yollarından hangisini kullanaca�ına karar vermesi gibi u�ra�ları aslında problemi 

analiz etme çabalarıdır. Ö�rencilerin ders  sürecinde bu çabaları, onlara analiz-sentez 

yapabilme becerisi kazandır.    

Popper (1972)’e göre bir problemi anlamaya çalı�mak problemin bir parçasını 

sezinlemek, onun alt birimleri ile tanı�mı� olmak ve onlar arasında mantık örüntüsünü 

anlamak gerekir. Bu ifadeden de anla�ılaca�ı gibi, bir problemi anlamaya çalı�mak 

aslında onu analiz etmeye çalı�maktır. Problem çözme çalı�malarında ilk a�ama problemi 

anlama çalı�malarıdır. Aslında problemi anlama çalı�maları yapılırken onu birçok 

yönüyle analiz etmekteyiz. Bu çalı�malar ö�renciye analiz-sentez yapabilme becerisi 

kazandırmaktadır. 

Deney grubunda, problem çözülürken bilgile, kavramlar, veriler, �artlar ve 

muhtemel çözüm yolları tespit ettirilerek ö�rencilere problemin analiz ettirilme becerileri 

kazandırılmaya çalı�ılmı�tır. Özellikle problem beklenen cevabının ne olabilece�inin 

önceden kestirilmeye çalı�ılması, problemin iyi analiz edilmesine ba�lıdır. Çözüm 

�ekillerini de�erlendirmek ve içlerinden  uygun olan birini seçmek, ele�tirel dü�ünme, 

nesnel dü�ünme geç hüküm verme gibi yeteneklere sahip olmayı gerektirir (Bingham, 

1998). Uygulama sürecinde ö�rencilerin derslerde analiz-sentez i�lemine a�inalık 

kazanmaları, bu anlamlı farkın olu�masının nedenlerinden biridir. 

5.3.5. Deney Grubunun Öntest- Sontest  Toplam Ba�arı  Düzeyleri Sonuçları 

  Problem çözme stratejisinin uygulandı�ı deney grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

toplam ba�arı düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Güner (2000), problemin farkına varan ö�rencinin bunu bilimsel metotlarla 

çözebilmek için nasıl sınırlayaca�ını ve tanımlayaca�ının ö�retilmesi gerekti�ini 

savunmu�tur. Çünkü problem çözümü sistematiktir, ö�renilen bir davranı�tır. Uygulama 

süresince ö�renciye sadece konu ö�retimli yapılmamı�, bunun yanında problem çözme 

stratejisi de ö�retilmi�tir. Problemi tanımlamak, açıklamak, veri toplamak, muhtemel 

çözüm için hipotezler olu�turmak, hipotezleri deneme ve sonucu kontrol etmek bilimsel 
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bir süreç gerektirir. Problem çözme stratejisini ö�renen ö�rencilerin problem çözme 

performansları artar, problemleri daha iyi analiz eder, gerekli ba�ıntılarda sayısal 

de�erleri  uygular, kısaca ba�arı düzeyi artar. 

 Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz-sentez düzeylerinin hepsinde anlamlı bir fark 

olu�ması toplam ba�arı düzeyinde de anlamlı bir fark olu�masına neden olmu�tur. 

  Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut (1997), fen ö�retiminde problem çözme ile 

ilgilenmi�ler, ö�retmenin rehberli�i altında problem çözen bir ö�rencinin problemin 

içeri�i olan bir konuyu daha etkili olarak ö�renece�i hipotezini savunmu�lardır. Bu tezin 

sonuçları, Çepni ve arkada�larının hipotezini destekler niteliktedir. 

Problem çözmeyi bilimsel bir yöntem olarak ba�arılı bir �ekilde kullanmak, iyi bir 

problem çözücüsü olmayı aynı zamanda ele�tirel dü�ünme, karar verme, yansıtıcı 

dü�ünme, sorular sorma, genelleme yapabilme ve analiz-sentez yapabilmeyi de 

beraberinde gerektirir (Fisher,1990; Akt:Çakmak ve Tertemiz,2002:16). Uygulama 

sürecinde  problem çözümünden sonra konuyla ilgili genelleme yapılmı�, açıklamalarda 

bulunulmu�, bulunan sonuç ö�rencilerle birlikte ele�tirilmi�, problem sonucuna dayalı 

olarak sorular sorulmu�tur. Sadece  problemi çözüp geçilmemi�tir. Bunun sonucunda 

deney grubundaki ö�rencilerin öntest-sontest ba�arı düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

olu�mu�tur. 

 

5.4. Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  Eri�i Düzeyleri Sonuçları 

 

5.4.1.Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  Bilgi  Düzeyleri Sonuçları 

  Geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest  bilgi  

düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oldu�u görülmü�tür. 

Ö�renmeyi etkileyen en önemli faktör, ö�rencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu 

ortaya çıkarılıp ona göre ö�retim planlanmalıdır (Ausubel,1968). Ausubel’in ö�renme 

kuramının temelini bu cümlesi özetlemektedir. Ausubel’e göre ö�renmenin ço�u sözel 

olarak gerçekle�mektedir. Her ne kadar kontrol grubundaki ö�rencilerin bilgi düzeyi 

ortalamaları deney grubundaki ö�rencilerin bilgi düzeyi ortalamalarından dü�ük olsa da  

geleneksel ö�retimin uygulandı�ı ö�rencilerinde bilgi düzeyinde öntest sonuçlarına göre 
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bir artı� görülmektedir. Kontrol grubundaki ö�rencilerin dersi iyi takip etmelerinin, 

dinlemelerinin, verilmek istenilen bilgiye kar�ı istekli olmalarının bilgi düzeyindeki 

soruları cevaplamalarına neden oldu�u söylenebilir.    

Osborn ve Wittrock (1983), ö�rencinin veya bireyin herhangi bir alanda sahip 

oldu�u bilgi birikiminin yeni bilgilere veya uyarlamalara cevap vermede çok önemli 

oldu�unu vurgulamı�lar, ö�rencilerin kendine özgü olarak bilgiyi (alınan uyarımları)  

yapılandırdıklarını ve bu sürecin ö�renciyi aktif kılan bir süreç oldu�unu söylemi�lerdir. 

Dolayısıyla kontrol grubundaki ö�rencilerin sınavla seçilmi� olmaları onların bilgi 

birikimleri oldu�unun açık göstergesidir.Yeni bilgiler ö�renirken bunları halihazırdaki 

bilgi birikimleri ve  tecrübeleriyle özümlemi� olmaları  öntest-sontest  bilgi  düzeyinde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olu�masının nedeni olabilir. 

 

5.4.2.Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  kavrama  Düzeyleri Sonuçları 

Geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

kavrama  düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oldu�u görülmü�tür. 

Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü hangi metot olursa olsun ö�rencilere konu 

süresince konu alanına ili�kin bilgilerin aktarılması,  konuyu kavramalarında etkili 

olacaktır.Bu neden, kontrol grubu ö�rencilerin kavrama düzeyindeki soruları 

cevaplamalarında etkili olmu�tur.   

Düz anlatım metodu eski okullarda uzun yıllar boyunca en gözde bir metot olarak 

tek ba�ına kullanılmı�tır. Günümüzde ise ö�rencilerin pasif olarak oturmalarına neden 

oldu�u, onlara dü�üncelerini açıklama ve soru sorma fırsatı vermedi�i için sıkıcı ve en 

etkisiz metot oldu�u kabul edilmektedir (Klein,1999). Kontrol grubunda ö�rencilerin 

dü�üncelerini açıklamalarına, soru sormalarına ve derse mümkün oldu�unca katılarak 

aktif olmalarına çalı�ılmı�tır. Bu neden, kontrol grubundaki ö�rencilerin kavrama 

düzeyinin öntest sonuçlarına göre anlamlı bir �ekilde yüksek çıkmasına vesile olmu� 

olabilir. 

Do�ru ve Aydo�du (2003)‘nun Fen Bilgisi ö�retiminde kullanılan yöntemlerde 

kar�ıla�ılan sorunlar ile ilgili ö�renci görü�lerini belirledikleri çalı�malarında, sınıfta 

ö�renci sayılarının genel olarak 30’un üstünde olmasının istenmeyen bir durum  oldu�u 
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ve ö�renci sayısının seçilecek ö�retim yöntemini belirlemede önemli bir etken oldu�u 

sonucuna varmı�lardır. Kontrol grubu ö�rencilerin sınıf mevcudunun 20 olması, bu 

ö�rencilerin kavrama düzeyinin yüksek çıkmasının nedeni olabilir. 

 

5.4.3.Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  Uygulama  Düzeyleri Sonuçları 

Geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest  

uygulama  düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oldu�u görülmü�tür. 

Maloney ve Siegler (1993) ‘in çalı�malarında kullandı�ı stratejiler, ö�rencilerin 

fizik kavramlarını ö�renmekten çok algoritmik yöntemlerini ö�rendiklerini göstermi�tir. 

Eri�i testindeki uygulama düzeyindeki problemlerin algoritmik sorulardan olu�tu�u 

dikkate alınırsa,  kontrol grubundaki ö�rencilerin de bu sorulara cevap verebilmeleri 

beklenebilir. 

Kontrol grubu ö�rencileri de bu okula sınavla gelmi� olması, onların problem 

çözme becerilerinin var oldu�unu göstermektedir. B gruba her ne kadar geleneksel 

yöntemle konu anlatımı yapılmı� olsa da ,ö�rencilerin önceki yıllarda kazanmı� oldukları 

problem çözme becerileri, uygulama düzeyindeki soruları çözmelerinde etken olabilir.    

Kontrol grubundaki ö�rencilerin de kendilerine lisans düzeyinde bir e�itimi 

hedeflemi� olmaları ve bireysel olarak ders dı�ında problem çözüyor olmaları, öntest-

sontest  uygulama  düzeyinin istatistiksel açıdan  farklı olmasına neden olabilir. 

 

5.4.4 Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  Analiz-Sentez  Düzeyleri Sonuçları 

Geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest  analiz-

sentez  düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oldu�u görülmü�tür. 

Fizik; madde,  enerji ve maddenin kar�ılıklı etkilerini inceleyen bir do�a bilimidir 

(Erta�, 1993). Çepni ve arkada�larına (1997) göre ise fen bilimi, bilginin tabiatını 

dü�ünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgiler üretme sürecidir. Dolayısıyla 

hangi metotla ders i�lenirse i�lensin, ö�rencinin fen bilimlerine kar�ı ilgilerini 

artırabilmek ve geli�tirebilmek için onların fen biliminin tabiatını yeterince anlayabilecek 

�ekilde e�itim verilmelidir. Bu amaçla planlama yapılırsa, derslerde do�al olaylardan 

esinlenerek, bilimsel ve teknolojik geli�melerden örnekler verilerek  konu anlatımı 
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gerçekle�tirilir. Bu da ö�rencilerin yeni ö�rendiklerini analiz ederek i�lemesinde rol 

oynar. Kontrol grubunda konu anlatımında gerçek olaylardan, teknolojik yapılardan 

örnekler verilerek konu anlatımı, onların olayları analiz etme becerilerinde bir geli�meye 

sebep olmu� ve analiz-sentez düzeyindeki soruları cevaplamalarında bir etken olmu� 

olabilir. 

Kontrol grubunda her ne kadar problemin analiz edilmesine a�ırlık verilmemi� olsa 

da bu sınıfta da belli sayıda sorular çözülmü�, çözülen sorulardan bazıları yine analiz-

sentezi gerektirecek tarzda olmu�tur. Dolayısıyla analiz-sentez düzeyindeki sorulara bir 

a�inalık kazanmı� ve eri�i testinde bu düzeydeki cevaplarında öntest-sontest   arasında 

anlamlı bir fark çıkmı� olabilir. 

 

5.4.5.Kontrol Grubunun Öntest- Sontest  Toplam Ba�arı  Düzeyleri Sonuçları 

Geleneksel yöntemin uygulandı�ı kontrol grubu ö�rencilerin öntest-sontest  toplam 

ba�arı düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oldu�u görülmü�tür. 

Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz-sentez  düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark olması, toplam ba�arı düzeylerinde de anlamlı bir fark olmasını gerektirir. 

Geleneksel yöntemlerle bili�sel içeri�in ö�retilmesinde bir dereceye kadar basarı 

sa�lanabilirse de, konu ö�retmen tarafından hazır verildi�inden ve ö�rencide ki bu 

ö�renme kendi ürünü olmadı�ından yeterince kalıcı olmamaktadır (Turgut, 1990). 

Ara�tırma sadece bir konuyu kapsadı�ı için ara�tırma süresi kısmen azdır Kontrol 

grubunda toplam ba�arı düzeyinde belli bir seviyede görülen ba�arı, eri�i testinin 

uygulamanın hemen bitiminde verilmi� olmasından, kalıcılı�a etki edebilecek bir sürenin 

geçmemi� olmasından kaynaklanmı� olabilir.  
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                        6. ÖNER�LER: 

 

1. Fizik ders kitaplarında, ünite de�erlendirme sorularında, ö�rencilerin ünite ile 

ilgili soruları çözebilmelerine olanak sa�layacak �ekilde  çözüm önerileri ve 

ipuçları verilmesi fayda sa�layacaktır. 

2. Problem çözme stratejisiyle konu anlatımında genel olarak ba�arı elde edildi�i 

görülmü�tür. Ö�retmenlerin bu stratejiyi derslerinde gerekli durumlarda 

kullanmalar ö�renci ba�arısında artı� sa�layacaktır. 

3. Ö�retmen, ö�rencilerinin verilen problemi çözerken neler yaptıklarını 

tartı�malarına izin vermelidir. Problemi çözen ö�rencinin problemi çözüm 

stratejisini arkada�larıyla payla�ması sa�lanmalıdır. 

4. Ders i�lerken bazı özel problemler belirlenerek   laboratuarda  deney ve gözlem 

yapılarak çözülmeli, bulunan sayısal de�erler deneyde elde edilen sonuçlar ile 

kar�ıla�tırılmalı.  
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SORULAR 

 

1. A�a�ıdaki grafiklerden hangisi denge konumundan x kadar sıkı�mı� yayın 

kuvvet-sıkı�ma (F-x) grafi�ini verir? 

 

 

2. A�a�ıdakilerden hangisi enerji birimi de�ildir? 

       A)   Kalori                                B)Newton x metre                C)  Kilowatt x saat 

       D)   Kilo�ram x metre             E)  Kilo�ram x metre2 

                   Saniye2                                 Saniye2 

 

3.  M kütleli yerden R uzaklı�ında bulunan m kütleli bir uydu için ; 

         I.   Aralarındaki R uzaklı�ı artarsa U potansiyel enerjisi de artar. 

         II.   Aralarındaki R uzaklı�ı artarsa F kütlesel çekim kuvveti de artar. 

       III.   R uzaklı�ında uydunun potansiyel enerjisi  - GMm            kadardır. 

                                                                                        R 

 ifadelerinden hangisi yada hangileri do�rudur? 

A) Yalnız I        B) Yalnız II       C)  I ve II          D)  I ve III              E) II ve III 
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4.  E�it kütleli iki adam bir binanın 4. katına sırasıyla 2 dakikada ve 4 dakikada 

çıkıyorlar.Buna göre bu adamların; 

         I.   Harcadıkları güçler aynıdır. 

         II.  Yerçekimine kar�ı yaptıkları i�ler e�ittir. 

         III.  Kazandıkları potansiyel enerjiler e�ittir. 

Yargılarından hangileri do�rudur? 

  A)Yalnız I             B) Yalnız II           C)Yalnız III         D)II ve III          E) I ve III      

 

5. Yerden belli bir  h yüksekli�inden yere do�ru ilk hızsız olarak serbest dü�meye 

bırakılan  m kütleli bir  cismin hareketi süresince; 

      I.    Kinetik enerjisi 

      II.   Potansiyel enerjisi 

      III.  Toplam enerjisi 

  Niceliklerinden    hangileri de�i�mez ?(sürtünme yok) 

     A) I,II ve III        B) II ve III          C)I ve III       D) Yalnız II            E)Yalnız III 

 

6. 

      

m kütleli bir cisim Vo ilk hızıyla �ekildeki gibi bir yaya çarpıp yayı x kadar 

sıkı�tırıyor.Buna göre; 

       I.    Cismin yaya çarptı�ı andan itibaren cismin hızı ve    kineti enerjisi   

              azalmaya ba�lar. 

       II.   Cismin kaybetti�i kinetik enerji yayda potansiyel enerji olarak depolanır. 

       III.   Yayın maksimum sıkı�ma noktasında yayın potansiyel enerjisi sıfırdır. 

       IV.  Yayın maksimum sıkı�ma noktasında cismin kinetik enerjisi sıfırdır. 

   �fadelerinden hangileri do�rudur? 

A) I,II ve III      B) II,III ve IV      C) I,II ve IV         D) II ve IV        E) I,III ve IV  
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7. 

 

Boyutları a ve 3a olan özde� ve homojen blokların yapı�tırılması ile kurulan 

�ekildeki sistemlerin yere göre potansiyel enerjileri E1 , E2 ,E3)nasıl sıralanır? 

 

 A) E3>E1 >E2                 B) E1=E2>E3             C) E1 >E3 >E2      

 D) E1 >E2 >E3               E) E2>E3 >E1 

 

8. �ekildeki yolun sadece  RS  

   bölümü düzgün sürtünmelidir. 

P noktasından serbest bırakılan cisim  

sürtünmeli yolda S noktasında  

duruyor.[RS] uzaklı�ını bulabilmek 

 için ; 

I. g,yerçekimi ivmesi 

II. k,sürtünme katsayısı 

III. α,açısı 

IV. h yüksekli�i 

V. m kütlesi 

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gereksizdir? 

A)m ve α         B)m.g ve α       C)k,g ve α       D)h.g ve α      E) k,g,m,ve α 

9. 

                                                             �ekildeki konumlardan serbest bırakılan  

                                                              cisimler yere υ1, υ2 ve υ3  hızları ile 

                                                             çarpıyorlar. Bu hızlar arasındaki  

                                                 nedir? 
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                                    A) υ1 =υ2 > υ3                       B)  υ3 > υ1 = υ2                            C) υ1> υ2 > υ3    

                                    D) υ3  >υ1 > υ2               E) υ1 =υ2 = υ3 

10.   

                                                           Denge konumundan x kadar sıkı�tırılmı�  

                                                           dü�ey do�rultudaki bir  yayın önüne m 

                                                            kütlesi konuluyor  ve   yay serbest 

                                                            bırakılıyor. Cismin çıkabilece�i  

                                                            maksimum yüksekli�i bulabilmek için : 

                                                                       I.     cismin m kütlesi 

                                                                       II.    k  yay sabiti 

                                                                       III.    x sıkı�ma miktarı 

                                                                       IV.    g yerçekim ivmesi 

                         Niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir? 

  A) I ve II      B) II,III ve IV      C) I,II ve III       D)III ve IV       E) I,II,III,IV 

     

11.  

                                                                    �ekildeki yolun K noktasından υ  

                                                                   hızıyla atılan cismin hızı N de sıfır 

                                                                   oluyor. Aynı cisim M den serbest 

                                                                   bırakılınca L ye kadar çıkabildi�ine 

                                                                   göre; 

I.   Yolun  OM bölümü sürtünmelidir. 

II.  Yolun LO bölümü sürtünmesizdir. 

 III. Yolun KL veya MN bölümlerinden en az biri sürtünmelidir. 

Yargılarından hangileri do�rudur? 

A) Yalnız I       B)Yalnız II        C)Yalnız III         D) I ve III           E)II ve III 
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12. 

.  

Sürtünmesiz rayın K noktasından E kinetik enerjisi ile atılan m kütleli cisim 

�ekildeki yolu izleyerek denge konumundaki yayı x kadar sıkı�tırıyor. Yaydaki x 

sıkı�ma miktarını a�a�ıdaki niceliklerden hangisinin küçültülmesi artırır? (Sürtünme 

yok) 

I.     h1 yüksekli�i 

II.   h2 yüksekli�i 

III.  k yay sabiti   

A)Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III       D) I ve II           E) I,II ve III 

 

13.                                                         K noktasından Vo hızıyla harekete geçen bir  

                                                       cisim T noktasından geri dönüyor. Bu cisim  

                                                       aynı büyüklükteki hızla L den T ye do�ru  

                                                       harekete geçerse nereden döner? 

 

A) P den      B) R den     C) T den        D) P-R arasından         E)R-T arasından  

 

14.                                                           �ekildeki e�ik düzlem sürtünmesiz,yatay  

                                                           düzlem sürtünmelidir.h yüksekli�inden 

                                                           serbest bırakılan m kütleli bir cisim  

                                                              yatayda x kadar gittikten sonra duruyor.  

                                                                Buna göre; 

I.    h artırılırsa x de artar. 

II.   Sürtünme kuvveti küçültülürse x de küçülür. 

III.  Kütle artırılırsa x de artar . 
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Yargılarından hangileri do�rudur? 

  A) Yalnız I      B) Yalnız II       C)Yalnız III         D) I ve II          E) I,II ve III 

 

15.                                                                 �ekildeki yolun K noktasından ilk hızsız  

                                                                bırakılan bir cisim L noktasına kadar 

                                                               çıkabilmektedir. Cismin M deki knetik   

                                                                enerjisi E1, N deki knetik enerjisi E2  

                                                                oldu�una göre E1/ E2 oranı nedir? 

                                                            

A)  
3

1
           B)

2

1
          C)

3

2
         D)

4

3
       E) 1 

 

16. 

                                                                   Yarıçapı 0,2m, yüksekli�i 1,2 m  

                                                                   olan düzdün silindir �ekil I ‘ deki  

                                                                   konumdan �ekil II’deki konuma  

                                                                  getiriliyor. Silindirin   a�ırlı�ı 10N  

                                                                     oldu�una göre   kazandı�ı  

                                                                     potansiyel enerji    kaç joule’dür? 

   A)2        B) 3         C)  4           D) 6              E) 12 

 

17. 

 

 

 

Serbest ucu T de olan yay 2x kadar sıkı�tırılıp önüne m kütlesi konuluyor.Yay 

serbest bırakıldı�ında m kütlesinin kazandı�ı kinetik enerji yayın ucu L de iken 

EL,T de iken ET ise EL/ET oranı kaçtır? 

A)4           B)2           C) 1              D) 
4

3
             E) 

2

1
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18.  m=5 kg kütlesi 1m yüksekten 

�ekildeki gibi bir yayın üzerine serbest 

bırakılıyor.Yay en fazla 20cm sıkı�tı�ına 

göre yay sabiti kaç N/m dir? 

 A)   1000         B) 2000                C) 3000  

  D) 4000          E) 5000 

 

19.  

 

 

 

 

 

Kütlesi 2kg olan cisim sürtünmesiz sistemde �ekildeki gibi harekete 

ba�latılıyor.Cisim sa� taraftaki e�ik yüzeyde yerden en fazla kaç metre yükse�e 

çıkabilir? 

      

A)4          B)4,2         C)4,6         D)4,8             E)5 

 

20. 

 

Esneklik sabitleri 2kve k olan yaylar x ve 2x kadar sıkı�tırılıyor ve önlerine m 

ve 2m kütleli cisimler konuluyor.Yaylar serbest bırakılınca m kütleli cisim v1 ,2m 

kütleli cisim v2 hızlarıyla yaydan ayrılıyorlar.Sürtünme olmadı�ına göre v1/v2 oranı 

nedir? 

A)
2

1
        B)

2

2
           C)1         D) 2           E)2 
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21. 

                                                                     Dü�ey kesiti �ekildeki gibi olan yol 

                                                                       sürtünmesizdir. K noktasından VK 

                                                                                                                       hızı ile fırlatılan cisim L ve N   

                                                                              noktalarından sırasıyla VL, ve VN 

hızlarıyla geçiyorlar.Buna göre VK , VL, ve VN  nin büyüklüklerinin do�ru sıralanı�ı 

a�a�ıdakilerden hangisidir? 

                A) VK > VL > VN                                B) VK = VL = VN            C) VK > VL = VN  

                D) VK > VN > VL                     E) VN> VL > VK 

22. 

 

�ekil-I de yaya çarpan 2kg kütlesindeki bir cisim için yayda biriken potansiyel 

enerji-sıkı�ma grafi�i �ekil-II de verilmi�tir.Yay en fazla 40cm sıkı�tı�ına göre 

cismin yaya çarpma hızı kaç m/s dir? 

A) 1    B) 2      C) 3       D) 4       E) 5 

                    

23. 

                                                2kg lık bir cisim sürtünmesiz bir e�ik düzlemin  

                                                tepesinden �ekildeki gibi bırakılıyor.Yayın  

                                             kuvvet sabiti 100N/m ve yay 1 m sıkı�tı�ına göre  

                                               h yüksekli�i kaç metredir? 

          A) 1        B) 2               C) 4                D) 8         E) 10        

 

24.                                                                            Yay sabiti 200 N/m olan bir yay  

                                                                          yerden 3,2m yüksekli�inde x  

                                                                          kadar sıkı�tırılarak önüne 
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 2kg kütlesinde bir cisim konuluyor. Sistem serbest bırakıldı�ında cisim 

 �ekildeki yörüngeyi izleyerek yere 10 m/s lik hızla çarpıyor.Yayın  

 x sıkı�ma miktarı kaç cm dir? sürtünmeler önemsenmiyor) 

A)10      B)20     C)40          D)50          E ) 60 

25. 

                                                  �ekildeki P,R,S cisimleri ile kurulan sistem  

                                                  dengededir. Cisimlerin  yere göre potansiyel  

                                                  enerjisi EP ,ER ,ES ise a�a�ıdakilerden hangisi    

                                                   do�rudur? (Sürtünmesiz) 

                                                   

 

A)ES
 =ER          B) EP > ER          C) ES=EP                    D)  ES<ER                 E) EP= ER      
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  GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNE�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö�renci Kazanımları/ 

Hedef ve Davranı�lar 

HEDEF : Enerjiyi Kavrayabilme. 
KAZANIMLAR: 
1. ��i tanımlama, hangi durumda i� yapıldı�ını 

anlatabilme ve yazma. 
2. Gücü tanımlama ve güç birimlerini yazma ve 

söyleme. 
3. Enerjiyi tanımlama ve söyleme. 
4. Enerji dönü�ümlerini yazma ve söyleme. 
5. Hangi durumlarda hangi enerjilerin var oldu�unu 

yazma ve söyleme. 
6. Harekete ba�lı enerjiyi yazma ve söyleme. 
7. Hızdaki de�i�ime göre enerjiyi yazma ve söyleme. 
�� Kuvvet-yol grafi�inden kinetik enerjiyi bulma ve 

söyleme�
�

Ünite Kavramları ve 
Sembolleri/Davranı� Örüntüsü 

��,  Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, 
Enerjinin Korunumu,   

Güvenlik Önlemleri (Varsa) ---------------------------. 
Ö�retme-Ö�renme-Yöntem ve 
Teknikleri 

Problem Çözme, anlatım,soru-cevap 

Kullanılan E�itim Teknolojileri- 
Araç, Gereçler ve Kaynakça 
*Ö�retmen                   *Ö�renci 

Ders Kitabı, yay, konu ile ilgili yardımcı kaynaklar  

Sözel-Dilsel 

Do�acı 

Sosyal-Ki�iler Arası 

Mantıksal –Matematiksel 

�çsel-Bireysel 

Görsel-Uzaysal 

Müziksel-Ritmik 

 Ö
�r

et
m

e-
Ö
�r

en
m

e 
et

ki
nl

ik
le

ri
 

 

Bedensel-Kinestetik 

Enerji ve Enerji çe�itleri ilgili terim kavram ve özellikler 
anlatılacak, yaylarda potansiyel enerji anlatılacak 
yazdırılacak 
Ö�rencilere yayların günlük ya�antıda kullanıldı�ı yerler 
sorulacak tartı�maları sa�lanacak 
Potansiyel enerji formülleri hakkında sorular çözülecek  
�� Enerji konusunu kavrayabilmekte zorluk çektik mi? 
Soruya cevaplar verilecek 
Soruların çözümü sırasında �ekiller çizilecek  
 
Ö�rencilere yaylar sıkı�tırılıp uzattırılarak uygulanan 
kuvvetin varlı�ını hissetmeleri sa�lanacak. 

Dersin Adı F�Z�K 

Sınıf 10 Fen  / A 

Ünite Adı/No  �� Güç Enerji 

Konu  Yaylarda potansiyel Enerji 

Önerilen Süre 2 DERS SAAT� 
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SORU1. 

 

 4 kg kütleli bir cisim 10m/s lik hızla bir yaya çarparak yayı 
sıkı�tırıyor. Yayın kütleye uyguladı�ı maksimum kuvvet 
400N oluyor.F-x grafi�i �ekildeki gibi olan yayın yay sabiti 
nedir? 

(Sürtünme önemsenmiyor) 

                                                                                                      

         A)100N/m          B) 200 N/m       C)300 N/m         D)400N/m            E)500N/m                                          

I.A�AMA: 

Sorunun çözümüne geçmeden önce : 

*   Soru tekrar okunacak ve ö�rencilerin kendi cümleleriyle soruyu tekrar etmeleri 
istenecek. 

*  Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadı�ı sorulacak. Bu durumda özellikle 
sürtünme kuvvetinin var olup olmadı�ına dikkat edilece�i söylenecek  

*  Sorunun mantıklı olup olmadı�ı sorulacak. Günlük ya�antımızda sorudaki veriler 
mantıklı mı?  

* Problemde geçen fiziksel kavramların neler oldu�u sorulacak ve ö�rencilerle beraber 
problemden çıkarılarak bu kavramların tanımı söylenecek. Problemde geçen fiziksel 
kavramlar  

Kütle: Madde miktarı 

Hız: Cismin birim zamanda aldı�ı yol . Hızı =yol/zaman �eklinde olur.  

Yay sabiti: Bir yayı birim metre uzatmak veya sıkı�tırmak için gereken kuvvet miktarı 

Kuvvet :Hareket halindeki bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, 
uygulandı�ı cismin �eklini de�i�tirebilen ba�langıç noktası, yönü, do�rultusu ve �iddeti 
olan etkiye denir. 

                     Kuvvet       

 

 
 

 
 
 
 
 
* Problemde verilen ve istenenler düzenli bir �ekilde yazılır: 

Ba�langıç 
noktası 

Yön �iddet Do�rultu 
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    Verilenler                                                                    istenenler                        . 

Cismin kütlesi            m = 4 kg                         yay sabiti k= ? 

Cismin hızı                v= 10m/s 

Maksimum Kuvvet   F= 100N 

Sürtünme yok  

 
Kuvvet-Yer de�i�tirme Grafi�inin altında kalan alan F.X oldu�undan i�i verir.  
 
             F( N) 
 
 
            F1 

 
 
                                  F1X1 

 
        0                                         X1                                                   X2                    X(m) 
   
                                                                         -F2(X2-X1) 
 
                                         F2 

 
Net Kuvvetin yaptı�ı i� Kinetik enerjideki de�i�ime e�it olur. 
 

 

* Problemin uygun �ekli çizilerek ba�ıntılarla birlikte problem analiz edilmeye çalı�ılır: 

                                 

L noktasında v=10m/s ve Et =  EP + EK  ve EP =0 ise Et= EK ve Et = 
2

1
mv2 

K noktasında x sıkı�ma miktarı ve F = k.x   ve bu noktada v=0’dır,dolayısıyla EK= 0 
olur. Öyleyse  Et =  EP + EK  den  Et =  EP  olur. 

Bir cisme uygulanan net 
kuvvetin yer 
de�i�tirmeye ba�lı 
grafi�i verildi�inde yer 
de�i�tirme keseninin 
üzerinde kalan alan 
pozitif i�i altında kalan 
alan negatif i�i gösterir. 
 
�Alan = Wnet olur.    
Wnet= A1-A2 

Wnet=  F1X1- F2(X2-X1) 
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F-x grafi�inin altında kalan alan i�i verir. Eyay= 
2

1
 F.x ve yay için F=k.x  

2.A�AMA: 

* Problemin çözümü için ö�rencilerden hipotez kurmaları istenir:   

Soru analiz edildi�inde problem Enerjinin korunumu ilkesiyle çözülebilir. 

 

K noktasındaki toplam enerji=L noktasındaki toplam enerji 

Gerekli ba�ıntılar yazılır:  

F.x  =  mv2  ve buradan x= mv2                                                                

2          2                              F     

F = k.x    ve buradan k =  F         ise k=    F       ise k=        F2    buradan k bulunur.                             

                                         x                    mv2/F                  mv2 

3.A�AMA: 

* Veriler ba�ıntıda yerine yazılırsa: 

 

 k=    4002          400N/m bulunur.  

      4.102  

 

4.A�AMA: 

1.Sonucun anlamlı olup olmadı�ı sorulur. 

2.��lemler birlikte kontrol edilir. 

3.Birimler birlikte kontrol edilir. 

4.Çözümün do�rulu�u kontrol edilir. Bunun için: 

 

Toplam enerji korunmalı.  Yay için toplam enerji = Cismin toplam enerjisi 

 

F=k.x den yayın uzama miktarını bulursak x=400           x=1 m 

                                                                          400 

    
2

1
kx2 =   

2

1
 mv2  yerine korsak  

2

1
.400.12 =   

2

1
.4.102  ise 200=200 bulunup bulunan 

sonucun do�rulu�u kontrol edilmi� olacak.      
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SORU2. 

 

400gr kütlesine sahip bir cisim �ekildeki gibi bir 
sarkacın ucuna ba�lanıp sarkacın denge konumundan 
2m yükseliyor.2 metreden serbest bırakılınca sarkacın 
denge konumu ile aynı denge konumuna sahip ve yay 
sabiti 100N/m olan bir yaya çarpıyor.P cismi tüm 
enerjisini yaya verdi�ine göre yay kaç cm 
sıkı�ır?(Sürtünme yok,g=10m/s2) 

A) 0,2 m   B)0,4 m   C) 0,6 m    D) 0,8 m  E) 1 m 

 

I:A�AMA: 

 

Sorunun çözümüne geçmeden önce : 

*   Soru tekrar okunacak ve ö�rencilerin kendi cümleleriyle soruyu tekrar etmeleri 
istenecek. 

*  Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmadı�ı sorulacak. Bu durumda özellikle 
sürtünme kuvvetinin var olup olmadı�ına dikkat edilece�i söylenecek  

*  Sorunun mantıklı olup olmadı�ı sorulacak. Günlük ya�antımızda sorudaki veriler 
mantıklı mı?  

* Problemde geçen fiziksel kavramların neler oldu�u sorulacak ve ö�rencilerle beraber 
problemden çıkarılarak bu kavramların tanımı söylenecek. Problemde geçen fiziksel 
kavramlar  

Kütle: Madde miktarı 

Hız: Cismin birim zamanda aldı�ı yol 

Yay sabiti: Bir yayı birim metre uzatmak için gereken kuvvet miktarı 

Enerji: Cismin i� yapabilme kabiliyetine  veya maddenin ba�ka bir boyuttaki formudur. 
Bir cisim veya sistem i� yapabiliyorsa enerjisi vardır. Enerji E harfi ile ifade edilir. 
Birimi Joule dür. Enerjinin bir çok çe�idi vardır. �� ile enerji aynı birimlerle ifade edilir.  
        Birçok enerji çe�idi vardır. Bunlardan bazıları ; Mekanik enerji, Isı enerjisi, 
Durgun kütle enerjisi, Güne� enerjisi, Nükleer enerjidir. 
Kinetik Enerji : Bir cismin hareketi nedeniyle olu�an enerjiye kinetik enerji denir. 
Cismin kütlesi ve hızının karesi ile do�ru orantılı bir enEerjidir.  
 

Kinetik Enerji = 
2

1
(Kütle). (Hız)2 �eklinde bulunur.  2

2

1
mvEK =       

 Bir cismin kinetik enerjisindeki de�i�im cismin üzerine yapılan i�e e�it olur.    
  W = �EK = F.X olur. 
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* Problemdeki verilenler ve istenenler yazılır: 

Verilenler                                                                          istenenler    . 

 

cismin kütlesi m=400gr=0,4kg                                    yayın sıkı�ma miktarı x=? 

cismin yüksekli�i h=2m 

yay sabiti k=100N/m 

g=10m/s2 

Sürtünme yok 

* �ekil üzerinden ba�ıntılarla problem analiz edilir: 

P noktasında v=0 ise toplam enerji Et =  EP  ve bu 
da  Et = mgh 

L noktasında h=0 ise  toplam enerji Et =  EK  ve bu 

da  Et = 
2

1
mv2    

L noktasındaki toplam enerji = yayda depolanan 
enerji ise 

Yayın depoladı�ı enerji Et =
2

1
kx2    

2.A�AMA: 

* Problemin çözümü için ö�rencilerin hipotez kurmaları istenir. Problemin çözümü için: 

P noktasındaki toplam enerji =yayda depolana enerji  

  mgh=
2

1
kx2   ise kx2 =2mgh ba�ıntısından x yayın sıkı�ma miktarı bulunabilir. 

3.A�AMA: 

* Verilenler ba�ıntıda yerine yazılır: 

100.x2= 2.0,4.10.2  ise x2=0,16  ise x=0,4m bulunur. 

 

4.A�AMA 

Sonucun do�rulu�unu kontrol etmek için: 

1 .Sonucun anlamlı olup olmadı�ı günlük ya�antıyı dikkate alınarak tartı�ılır. 

2.��lem kontrol edilir. 
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3.Birimler kontrol edilir 

4.Sonucun do�rulu�unu kontrol etmek için : 

L noktasında cisme yay tarafından kazandırılan hız ve cismin salınımdan dolayı 
kazandı�ı hız ayrı ayrı bulunarak sonucun do�rulu�u kontrol edilebilir. 

P noktasındaki cismin toplam enerjisi =L noktasındaki kinetik enerji= yayda depolana 
enerji 

mgh=
2

1
mv2 ise v2=2gh  ise v2=2.10.2 ise v= 40  m/s  …………………. ………1. 

2

1
kx2  =

2

1
mv2 ise mv2 = kx2 ise 0,4.v2 = 100.0,42 ise v2 =40 ve v= 40  m/s  ……2 

1 ve 2 deki bulunan sonuçların e�it olması sonucun do�rulu�unu göstermektedir. 

                     

 
 
 
 
 
   

Ölçme-De�erlendirme: 
�Bireysel ö�renme 
etkinliklerine yönelik 
Ölçme De�erlendirme: 
�Grupla ö�renme 
etkinliklerine yönelik 
Ölçme De�erlendirme: 
�Ö�renme güçlü�ü olan 
ö�renciler ve ileri düzeyde 
ö�renme hızında olan 
ö�renciler için ek Ölçme 
De�erlendirme etkinlikleri: 

 
 
-Verilen problem çözümleri kontrol edilir 
-Konuyla ilgili sorular ödev olarak verilerek ö�rencilerin 
çözmesi sa�lanır 
 

Dersin Di�er Derslerle 

�li�kisi 

Trigonometrik ba�ıntılar ve teoremler açısından matematik 
dersi ile ilgilidir 
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EK- 4 

“POTANS�YEL ENERJ�” Konusu �le �lgili Ara�tırmacı tarafından Hazırlanan 

Problem çözme Stratejisi �le �lgili Ders Anlatım Notları 
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               SORU1. 

                                      4 kg kütleli bir cisim 10m/s lik hızla bir yaya çarparak yayı    

                                      sıkı�tırıyor.Yayın kütleye uyguladı�ı maksimum kuvvet       

                                    400N  oluyor.F-x grafi�i �ekildeki gibi olan yayın yay sabiti  

                                   nedir? 

                                    (Sürtünme önemsenmiyor) 

                                                                                                                                 

                   A)100N/m           B) 200 N/m             C)300 N/m              D)400N7m            E)500N/m 

 

1.A�AMA: 

Kütle: Madde miktarı 

Hız: Cismin birim zamanda aldı�ı yol 

Yay sabiti: Bir yayı birim metre uzatmak için gereken kuvvet miktarı 

 

    Verilenler                                                                    istenenler                        . 

Cismin kütlesi            m = 4 kg                               yay sabiti k= ? 

Cismin hızı                v= 10m/s 

Maksimum Kuvvet   F= 100N 

Sürtünme yok  

                                 

L noktasında v=10m/s ve Et =  EP + EK  ve EP =0 ise Et= EK ve Et = 
2

1
mv2 

K noktasında x sıkı�ma miktarı ve F = k.x   ve bu noktada v=0’dır,dolayısıyla EK= 0 

olur. Öyleyse  Et =  EP + EK  den  Et =  EP  olur. 

F-x grafi�inin altında kalan alan i�i verirdi. Eyay= 
2

1
 F.x ve yay için F=k.x  
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2.A�AMA: 

   Soru analiz edildi�inde Enerjinin korunumu ilkesiyle çözülebilir. 

K noktasındaki toplam enerji=L noktasındaki toplam enerji  

F.x  =  mv2  ve buradan x= mv2                                                              

2          2                              F     

F = k.x    ve buradan k =  F         ise k=    F       ise k=        F2    buradan k bulunur.                                                  

                                         x                    mv2/F                  mv2 

3.A�AMA: 

 k=    4002          400N/m bulunur.  

      4.102 

 

4.A�AMA: 

1.Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Toplam enerji korunmalı.  Yay için toplam enerji = Cismin toplam enerjisi 

F=k.x den yayın uzama miktarını bulursak x=400           x=1 m 

                                                                          400 

    
2

1
kx2 =   

2

1
 mv2  yerine korsak  

2

1
.400.12 =   

2

1
.4.102  ise 200=200 bulunup 

bulunan sonucun do�rulu�u kontrol edilmi� olur.      

 

SORU2. 

                                                           m kütleli bir cisim 6m/s ilk hızla P noktasından  

                                                            K noktasına do�ru hareket ediyor.Cisim K  

                                                           noktasından geçerken hızı 2 m/s  ise cismin K  

                                                            noktasındaki kinetik enerjisinin yere göre  

                                                            potansiyel enerjisine oranı nedir? 

                                                            (Sürtünme önemsenmiyor) 

A)
4

1
            B)

3

1
                C)

6

1
                 D) 

8

1
               E)    

2

1
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1.A�AMA: 

Potansiyel enerji:Cismin durumundan ve konumundan dolayı sahip oldu�u 

enerjisidir. 

Kinetik enerji: Cismin hızından dolayı sahip oldu�u enerjidir. 

     

Verilenler                                                                    istenenler     . 

Cismin kütlesi m                                            K noktasındaki   EK     = ? 

Cismin ilkhızı vo=6m/s                                                              EP 

Kdaki hız v=2m/s 

Sürtünme önemsenmiyor 

 P  noktasında vo=6m/s ve Et =  EP + EK  ve EP =0 ise Et= EK ve Et = 
2

1
mvo2 

K noktasında  v=2m/s  ve EK =
2

1
mv2  bir h yüksekli�i var,dolayısıyla  Et =  EP + EK  

den     Et =
2

1
mv2  +EP  olur. Sistemde enerji korunması gerekir. 

2.A�AMA: 

P noktasındaki toplam enerji=K noktasındaki toplam enerji 

Et = 
2

1
mvo2=

2

1
mv2  +EP ba�ıntısından  EP =

2

1
mvo2-

2

1
mv2 ise  

EP =
2

1
m(vo2-v2)  ..............................................................       1. 

K noktasındaki kinetik enerjisi EK =
2

1
mv2     ...................        2. 

1 ve 2 ba�ıntısını cismin K noktasındaki kinetik enerji ile potansiyel enerjinin 

oranını bulabiliriz. 

3.A�AMA: 

 EP =
2

1
m(62-22) ise   EP =

2

1
m(36-4)   ise    EP =

2

1
m(32)  ise EP =16m 

  EK =
2

1
m22 ise   EK =

2

1
m.4          ise   EK =2m       
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     EK   =   4     =   1 

     EP      32           8       

4.A�AMA: 

1.Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Sistemde enerji korunaca�ı için P deki Et= K daki  Et  ve EP =8 EK de�erini yerine 

yazıp sonucu kontrol edebiliriz. EP =8 EK ise EP =4mv2 

2

1
mvo2=

2

1
mv2  +EP  ise 

2

1
m62=

2

1
m22  +4m22  ise 18m= 2m+16m      ise  

18m =18m olup sonuç kontrol edilmi� olur. 

 

SORU3. 

  Boyutları 2a ve 4a olan özde� iki 
tu�la �ekildeki gibi yatay düzleme 
göre toplam enerjileri I durumda 
E1,II.durumda E2 dir. Buna göre 
E1/E2 oranı nedir? 

A) 
3

2
             B)

5

4
               C)

7

5
      

  D)
15

7
            E)

5

1
                                                                                                                                              

 

   1.A�AMA: 

Verilenler                                                                    istenenler      

Boyutlar:uzun kenarı=4a                                              E1     =   ? 

 Kısa kenarı=2a                                                              E2 

I.durumda ET = E1 

I.durumda ET = E2 
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  I durumda h1= 2a  ve h2=5a 

 II. durumda h1’= 1a  ve h2’=4a     ve  Toplam enerji Et= EP çünkü v=0 ve EK=0  ise   

 Et= mgh 

 

2.A�AMA 

E1= mgh1 +mgh2                                              E2     =    mgh1’+mgh2’       m ve g ler sadele�irse 

E2= mgh1’ +mgh2’   ise                     E1           mgh1 +mgh2         

E2     =    h1’+h2’   ba�ıntısından bulunur. 

E1           h1 +h2        

 

3.A�AMA  : 

   E2     =    1a+4a    ise   E2     =    5a ise a’lar sadele�irse    E2     =    5        bulunur. 

   E1           2a+5a                 E1           7a                                                       E1           7      

 

4.A�AMA: 

1.Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Her iki �ekli birer bütün gibi dü�ünüp a�ırlık merkezlerinin yere göre potansiyel 
enerjileri kar�ıla�tırılarak sonucun do�rulu�u kontrol edilebilir. 
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G1:I.durumdaki sistemin a�ırlık merkezi 

G2: II.durumdaki sistemin a�ırlık merkezi 

E2  = mgh2              kütleler aynı   ise h1=2a+1,5a=3,5a    ise E2   = 2,5a    ise   E2  = 5 

E1 = mgh1                                           h2= a+1,5a  =2,5a         E1      3,5a           E1       7 

 

 SORU4. Sabit bir F kuvveti,kütlesi 2kg olan bir cismi dü�ey do�rultuda 15m 
yükseltiyor ve bu cisme 10m/s hız kazandırıyor.Bu olayda F kuvvetinin yaptı�ı i� kaç 
jouledir?(Sürtünme yok,g=10m/s2) 

  A)500       B) 400         C) 300         D) 200        E)100 

 

1.A�AMA: 

Kütle:Madde miktarı 

Kuvvet:Hareket halindeki cismin hareketinin yönünü ve do�rultusunu 
de�i�tiren,durduran,duran cisme hareket kazandıran,cismin �eklini de�i�tirebilen etki. 

 Verilenler                                                                          istenenler     . 

Cismin kütlesi=4 kg                                                   F kuvvetinin yaptı�ı i�=? 

Cismin dü�ey do�rultuda yüksekli�i h=15m 

Cismin h yüksekli�indeki hızı v=10m/s 

Yerçekim ivmesi g=10m/s2 

Sürtünme yok 

                                           Yapılan i� (Toplam Enerji)=Potansiyel Enerji+Kinetik Enerji 

                                                

                                                 W= EP+EK 

                                                 EP= mgh  ve EK= 
2

1
mv2 

                      K noktasında EP = mgh ve EK= 
2

1
mv2 

 

2.A�AMA: 

Kuvvetin yaptı�ı i�= Cismin K noktasındaki EP+cismin K noktasındaki EK  

W= mgh+ 
2

1
mv2 ba�ıntısından sonuç bulunur. 
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3.A�AMA: 

W=2.10.15+ 
2

1
.2.102 ise W=300+100  ise W=400j 

 

4.A�AMA: 

1.Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir. 

4.Kuvvet kalktıktan sonra K noktasından cismin maksimum çıkaca�ı yükseklik 
bulunup toplam enerjileri kontrol edilirse sonuç do�rulanabilir. Maksimum yüksekli�e 
S noktası diyelim; 

K ‘ da ET= mgh+
2

1
mv2 ve maksimum yükseklikte ET= mg(h+h’) EP=0 çünkü S de v=0 

olur.  

 mgh+
2

1
mv2= mg(h+h’) ise v2 = 2gh’ ise h’=5m bulunur. 

S noktasındaki ET=K noktasındaki ET ise  

mg(h+h’) =W  ise 2.10.(15+5)=W  ise W=400 J  bulunup sonuç do�rulanmı� olur. 

 

SORU 5.    m, 2m ve 3m kütleli üç cisim sırasıyla   3h, 2h ve h yüksekliklerinden yere 
ilk hızsız serbest olarak dü�üyorlar.Yere çarpma hızları v1, v2   ve  v3 ise hızları nasıl 
sıralanır? 

A) v1<v2 < v3      B) v2<v1 < v3                 C)  v3<v2 < v1                   D)    v1<v3 < v2                      E)  

v2<v3 < v1 

 

1.A�AMA: 

   Verilenler                                                                          istenenler     . 

Cisimlerin kütleleri: m1=m                                          Cisimlerin hızları arasındaki ili�ki 

                                 m2=2m 

                                 m3=3m 

Cisimlerin yükseklikleri: 

                                 h1=3h 

                                 h2=2h 

                                 h3=h 
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                                                                                      K cisminin toplam enerjisi 

                                                                                        Et =     EP çünkü v=0  ,öyleyse  

                                                                                         Et = m1gh1  

                                                                                         L cisminin de toplam enerjisi  

                                                                                          Et = EP   ve     Et =  m2gh2 

                                                                                                                                       M cisminin toplam enerjisi  

  

   Et =  EP çünkü v=0  ,öyleyse Et = m3gh3 

 

   Cisimlerin yere çarpma anında h=0 dır  

   Yere dü�ünce K cisminin toplam enerjisi Et =  EK =
2

1
 m1v1

2  

   Yere dü�ünce L cisminin toplam enerjisi Et =  EK    =
2

1
 m2v2

2 

   Yere dü�ünce M cisminin toplam enerjisi Et =  EK=
2

1
 m3v3

2
 

2.A�AMA: 

Cisimlerin yere dü�meden önceki toplam enerjileri=Dü�tükten sonraki enerjileri 

   EK= EP olmalı   

K cismi için  :    m1gh1= 
2

1
 m1v1

2 ise v1
2= 2gh1 olur. 

L cismi için  :    m2gh2= 
2

1
 m2v2

2 ise v2
2= 2gh2 olur 

M cismi için  :    m3gh3= 
2

1
 m3v3

2 ise v3
2= 2gh3 olur 

 

3.A�AMA: 

K cismi için  :     v1
2= 2g.3h =6gh olur        v1 > v2 >v3   olur. 

L cismi için  :     v2
2= 2g.2h = 4gh olur 

M cismi için  :    v3
2= 2g.h =2gh olur 
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4.A�AMA: 

1.Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Sistemin dü�meden önceki toplam enerjisi= dü�tükten sonraki toplam enerjisi 

        m1gh1 + m2gh2 +m3gh3  =
2

1
 m1v1

2+
2

1
 m2v2

2+
2

1
 m3v3

2 

        m.g.3h+2m.g.2h+3m.g.h= =
2

1
 m.6gh+

2

1
 2m4gh+

2

1
 3m2gh 

       10mgh=10mgh olup soru do�rulanır. 

 

SORU 6.                                                    Yerden 2m yüksekli�indeki 4 kg kütleli bir 

                                                                        cisim 6 m/s hızla K noktasına geliyor.    

                                                                        Yolun 4 metrelik  K-L kısmı sürtünmeli ve  

                                                                         sürtünme katsayısı 0,25 oldu�una göre  

                                                                         cisim M noktasından en fazla  kaç metre  

                                                                         yükse�e çıkabilir?( g=10m/s2) 

 

1.A�AMA: 

Sürtünme katsayısı:Birim uzaklıktaki sürtünme kuvveti 

Sürtünme kuvveti:Cismin hareketini engelleyici kuvvet. 

   Verilenler                                                                          istenenler     . 

Cismin kütlesi m=4kg                                                   M noktasından yüksekli�i h2=?                   

Cismin yerden yüksekli�i h1=2m 

Cismin ilk hızı v=6m/s 

Sürtünme katsayısı k=0,25 

Sürtünmeli yüzey x=4m 

Yerçekimi kuvveti g=10m/s2 

K  noktasında v=6m/s ve Et =  EP + EK  ve Et=mgh1+ 
2

1
mv2 

K-L arasında  Et = F.x  ve F=k.m.g 

P noktasında v=0 ve Et =  EP ve Et=mg(h1+h2) 
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2.A�AMA: 

K noktasındaki toplam enerji=P noktasındaki toplam enerji  

 mgh1+ 
2

1
mv2= k.m.g.x+ mg(h1+h2) ise gh2= 

2

1
v2- k..g.x  ba�ıntısından sonuç bulunur. 

3.A�AMA: 

10. h2= 
2

1
62- 0,25.10.4  ise h2=0,8m bulunur. 

4.A�AMA: 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Sistemin toplam enerjisi korunaca�ı için bulunan sonucu yerine koyarak do�ruluk 
kontrol edilebilir; 

   mgh1+ 
2

1
mv2= k.m.g.x+ mg(h1+h2)    

   4.10.2+
2

1
4.62= 0,25.4.10.4+ 4.10.(2+0,8) 

    80+72 = 40+112 

    152=152 

 

SORU7. 

 

 

4kg kütleye sahip bir cisim �ekildeki gibi K noktasından 5m/s ilk hızla fırlatılıyor ve 
kar�ısındaki platforma geçerek yayı x kadar sıkı�tırıyor.Yay sabiti 400N/m ise x 
sıkı�ma miktarı nedir? (sürtünme önemsenmiyor,g=10m/s2 ) 
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1.A�AMA: 

Verilenler                                                                          istenenler     . 

 

Cismin kütlesi m=4kg                                                   Yayın sıkı�ma miktarı x=? 

Cismin ilk hızı vo=5m/s 

Yay sabiti k=400N/m 

Yerçekimi kuvveti g=10m/s2 

Sürtünme yok 

K  noktasında v=5m/s ve h=0 oldu�u için  Et =   EK  ve Et= 
2

1
mv2   

K noktasındaki toplam enerji= L noktasındaki toplam enerji 

P noktasında cismin hızı v=0 ve Et =  EP(yay) ve Et=
2

1
kx2 

2.A�AMA 

K noktasındaki Et =L noktasındaki Et = Yayın depoladı�ı enerji 

2

1
mvo2 =

2

1
mvo2 = 

2

1
kx2  ise kx2= mvo2 ba�ıntısından bulunur. 

3.A�AMA 

 400.x2 =4.52 ise x2 =0,25  ise x=0,5m bulunur. 

4.A�AMA 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4. h yüksekli�ini bularak sonucu kontrol edebiliriz. 

K deki Et = maksimum yükseklikteki Et  

2

1
mv2  =m.g.h ise v2=2gh  ise h=

20

25
=1,25m              ………………. 1. 

L deki yayın Et = maksimum yükseklikteki cismin Et 

2

1
kx2 =mgh ise  

2

1
.400.0,52 = 4.10.h ise h =1,25m      ………………. 2. 

h yükseklikleri 1 ve 2. sonuçta da aynı bulundu�una göre sonuç do�rulanmı� olur. 
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  SORU8.  

                                                  1kg kütleli bir cisim �ekildeki gibi  300 lik açıyla bir  

                                                  sabitlenmi� yayın ucuna konuluyor . Yay sabiti 400N/m  

                                                  olan yay x= 20cm sıkı�tırılıp serbest bırakılınca cisim P  

                                                 noktasına kadar çıkabiliyorsa P noktasının L noktasına  

                                                 uzaklı�ı nedir?  

(Sürtünme yok,g=10m/s2 sin30=0,5 ,cos30=
2

3
) 

1.A�AMA: 

 

Verilenler                                                                          istenenler     . 

Cismin kütlesi m=1kg                                              cismin yayın denge konumundan 
itibaren  

Yayın sıkı�ma miktarı x=20cm =0,2m                     çıkabilece�i maksimum yükseklik=? 

Yay sabiti k=400N/m 

Yerçekim ivmesi g=10m/s2 

Sin30=0,5   ,cos30=
2

3
 

                   

                                                                           P noktasında  v=0 oldu�u için  Et =   EP  ve cismin  

                                                                          K noktasında hızı sıfır olaca�ı için   EP= mgh+mgx’  

                                                                                                               (x’:x sıkı�masının y do�rultusu)   K  noktasında   

                                                                           Et =   EP(yay)  ve Et= 
2

1
kx2  yayın sıkı�ma miktarı x     

                   ise y do�rultusunda x’=x.sin30 ve x do�rultusunda x’’=x.cos30 

 

2.A�AMA: 

P noktasındaki Et= K noktasındaki Et olmalı 

 mgh+mgx’= 
2

1
kx2   ve x’=x.sin30 de�erini yazarsak mg(h+xsin30)= 

2

1
kx2   

ba�ıntısından h yüksekli�ini buluruz. 
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3.A�AMA: 

1.10.(h+0,2.0,5)= 
2

1
.400.0,22 ise h=0,7m 

4.A�AMA: 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4. P noktasından K noktasına gelen cismin toplam enerjisi kinetik enerjisine 
dönü�mü�,sonra yay tarafından depolanmı�.Kinetik enerjiyi bulup kar�ıla�tırarak 
sonucu çözebiliriz; 

P noktasındaki enerji= Kinetik enerji  = P noktasındaki toplam enerji 

2

1
kx2  = 

2

1
mv2 ise   kx2  = mv2 ise 400.0,22=1.v2 ise v2 = 16  ise v=4m/s  ………….. 1. 

mg(h+x’) =
2

1
mv2   ise v2 =2gh  ise v2 =2.10.  (0,7+0,1)  ise v2 =16  ise v=4 m/s  …..2 

1 ve 2 deki bulunan sonuçların e�it olması sonucun do�rulu�unu göstermektedir. 

 

SORU9. 

                                                                      Ucuna m kütlesi konmu� bir yay �ekildeki  

                                                                      gibi 2x kadar sıkı�tırılmı� durumda iken yay  

                                                                       serbest bırakılıyor.M kütlesinin kazandı�ı  

                                                                        kinetik enerji L noktasında E1,M  

                                                                       noktasında E2 ise E1         oranı nedir? 

                                                                                                   E2 

1.A�AMA 

 

Verilenler                                                                          istenenler    . 

cismin kütlesi m                                                                  E1   =?    

yayın sıkı�ma miktarı 2x                                                     E2  

 

  K noktasında toplam enerji Et=
2

1
k(2x)2 
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  L noktasındaki toplam enerji Et=
2

1
kx2+

2

1
mv1

2  ise E1=
2

1
mv1

2  ise Et=
2

1
kx2+ E1 

  M noktasında toplam enerji E2 =
2

1
mv2

2 

  K noktasındaki toplam enerji= L noktasındaki toplam enerji =M noktasındaki toplam 
enerji 

 

 2.A�AMA: 

 

Yayın enerjisi=M noktasında cisme kinetik enerji olarak aktarılır 

 
2

1
k(2x)2=

2

1
mv2

2 =E2 ise cismin M noktasındaki kinetik enerjisi  E2 =
2

1
k(2x)2 ise 

  E2  = 2kx2                                                            

  L noktasındaki enerjisi =K noktasındaki enerjisi 

  
2

1
k(2x)2 = 

2

1
kx2+

2

1
mv1

2 ise    
2

1
k(2x)2 = 

2

1
kx2+ E1 ise E1=

2

3  kx2   

 

3.A�AMA: 

 

E1   = 3/2 k.x2   ise      E1   = 3      bulunur. 

E2       2kx2                        E2
       4 

 

4.A�AMA: 

 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.L noktasındaki toplam enerjinin M noktasındaki toplam enerjiye e�it oldu�unu 
göstererek sonucun do�rulu�unu kontrol edebiliriz. 

  EP+Ek=EK olur.Yani  EP+E1=E2 olur ise 
2

1
kx2+

2

3  kx2 =2kx2 ise 
2

4
 kx2 = 2 kx2   ise 

 2 kx2 =2 kx2 e�itli�i sa�lanarak do�ruluk kontrol edilmi� olur. 

 



 133

                                                                     

SORU10. 

  

   �ekil-I deki gibi 2 kg kütleli m1cismi 5m yüksekten ilk hızsız olarak hareket ediyor ve 
zeminde hareketsiz duran 3kg m2 cismiyle esnek olarak çarpı�ıyor.Çarpı�ma sonrasında 
�ekil-II deki gibi mı kütlesi 2m yükse�e çıkıyor. m2 kütlesinin çıkabilece�i maksimum 
yükseklik nedir? (Sürtünme yok,g=10m/s2) 

 

1.A�AMA: 

Esnek çarpı�ma:Çarpı�ma sonrasında cisimlerin ayrı ayrı hareket ettikleri çarpı�madır. 

Verilenler                                                                          istenenler    . 

m1=2kg                                                                       m2 cisminin çarpı�ma sonrasında 
yerden 

m2=3kg                                                                       yüksekli�i h=? 

h1=5m 

h1’=2m 

g=10m/s2 

Sürtünme yok 

Çarpı�ma esnek 

 �ekil-I de 

         P noktasında v=0 ise EK=0 ve Et=EP =m1gh1 

         R noktasında Et= 0 

 �ekil-II de 

        S noktasında v=0  ise EK=0 ve Et=EP1 =m1gh1’ 

        T noktasında v=0 ise EK=0 ve Et=EP2 =m2gh 

�ekil-I deki toplam enerji=�ekil-II deki toplam enerji 

2.A�AMA: 

I.durumdaki Et= II.durumdaki Et 

 m1gh1= m1gh1’+ m2gh ise m2h = m1h1- m1h1’ ise m2h = m1(h1- h1’) 

ba�ıntısından h yüksekli�i bulunur. 
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3.A�AMA 

 3.h =2.(5-2)  ise h=2m olur. 

4.A�AMA 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Cisimlerin toplam enerjisi m1 cisminin kinetik enerjisini verir.�ekil-I de 
2

1
m1v

2 

=m1gh1 den 

v2= 2gh1 ise v2= 2.10.5 ise v 10m/s  

�ekil-II den v’2=2gh1’ ise v’2 =2.10.2 ise v’= 40 m/s 

v2’
2=2gh dan v2’

2=2.10.2 ise  v2’= 40   

m1v
2 =m1v’2 +m2v2’

2   

2.100= 2.40+3.40 

200=200 e�itli�i sa�landı�ı için çözüm do�rulanmı� olur. 

SORU11.    1kg kütleli bir cisim v0 ilk hızıyla yatayla 300 yapacak �ekilde 
fırlatılıyor.Cisim dü�ey do�rultudan 4m yükselince hızı sıfır oluyor.Hareket süresince 
cisme etkiyen sürtünme kuvveti sabit olup 1 N de�erindedir.Buna göre cismin harekete 
ba�ladı�ı andaki kinetik enerjisi nedir? 

(g=10m/s2, sin30=0,5 ,cos30=
2

3
) 

1.A�AMA: 

Verilenler                                                                          istenenler    . 

cismin maksimum yüksekli�i h=4m                             Harekete ba�ladı�ı konumundaki  

cismin kütlesi m=1kg                                                             kinetik enerjisi 

Sürtünme kuvveti Fs=1N 

                                              K noktasında h=0 ve Ep =0 ve  toplam enerji Et=
2

1
mvo2 

                                               L noktasında v=0 ve Ek=0 ve toplam enerji Et=mgh 

                                                K-L boyunca sürtünmeden kaynaklanan enerji Es=Fs.x 

                                          

(x=K-L uzaklı�ı) ve h=x.sin30  
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2.A�AMA: 

K noktasındaki Et =Sürtünmeden dolayı Es + L noktasındaki Et 

2

1
mvo2 = Fs.x+ mgh ise 

2

1
mvo2= EK  ise EK= Fs.x+ mgh ba�ıntısından bulunur. 

 

3.A�AMA: 

h=x.sin30 ise h=x.0,5 ise x=2h olur.x=2.4=8m olur. 

EK=1.8+1.10.4  ise  EK=48j 

 

4.A�AMA 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.Sistemin enerjisi korunaca�ından verilenleri ba�ıntıda yerle�tirerek sonucu kontrol 
edebiliriz. K noktasındaki Et=L noktasındaki Et 

 48=1.8+1.10.4 

 48=48 bulunarak sonuç do�rulanabilir. 

 

SORU12. 

 

                                                                            �ekildeki gibi 2kg kütleli bir cisim 3m  

                                                                             den ilk hızsız hareket ediyor.L-M arası  

                                                                             1m ‘dir ve  sürtünmelidir. Sürtünme  

                                                                             kuvveti 10N dur.Cisim zemindeki yaya  

                                                                            çarpıp sıkı�tırıyor.Yay sabiti 400N/m  

                                                                            olan yayı kaç metre sıkı�tırır.  

                                                                         (g=10m/s2) 

1.A�AMA 

Verilenler                                                                          istenenler    . 

Cismin kütlesi m=2kg                                               yayın sıkı�ma miktarı x=? 

Cismin yüksekli�i h=3m 

Sürtünme kuvveti Fs=10N 
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Sürtünmeli yüzey y=1 m 

yay sabiti k=400N/m 

P noktasında v=0 ve Ek =0 ve  toplam enerji Et=mgh 

Yayın depoladı�ı enerji Et(yay)= 
2

1
kx2  

L-M arasında sürtünmeden dolayı kaybedilen enerji Es=Fs.y 

 

2.A�AMA 

P noktasındaki toplam enerji=Sürtünme enerjisi+yayda depolanan enerji  

mgh = Fs.y+ 
2

1
kx2  ba�ıntısından x bulunabilir. 

3.A�AMA: 

2.10.3=10.1+ 
2

1
.400.x2 ise 50=200.x2 ise x2=0,25 ise x=0,5m bulunur. 

 

4.A�AMA. 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4. Sistemin enerjisi korunaca�ından verilenleri ba�ıntıda yerle�tirerek sonucu kontrol 
edebiliriz  

   mgh = Fs.y+ 
2

1
kx2  ba�ıntısında bulunan sonuç yerine yerle�tirilirse 

   2.10.3=10.1+
2

1
400.0,52 

   60=10+50 

   60=60 bulunarak sonuç do�rulanabilir. 

 

SORU13.   Yerden 6m yüksekli�indeki m kütleli bir cisim yere do�ru dü�ey do�rultuda 
4m/s ilk hızla atılıyor.Cisim yerden 4m yüksekte iken kinetik enerjisinin yere göre 
potansiyel enerjisine oranı nedir? (Sürtünme yok,g=10m/s2) 
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1.A�AMA. 

Verilenler                                                                          istenenler     

ilk hız vo=4m/s                                                yerden 4m yükseklikteki EK  oranı 

Harekete ba�ladı�ı yükseklik h=6m                                                         Ep 

h1=4m 

kütle m 

                                                      K noktasında  toplam enerji Et=mgh1+
2

1
mvo2 

                                                     P noktasında toplam enerji Et=mgh2+
2

1
mv2 ve    

                                                      EK=
2

1
mv2 ve Ep=mgh2 

 

 

2.A�AMA 

K noktasındaki Et=P noktasındaki Et 

mgh1+
2

1
mvo2 =mgh2+

2

1
mv2 buradan  EK= 

2

1
mv2 e�itli�i yerine yazılırsa: 

mgh1+
2

1
mvo2 =mgh2+ EK  ise EK= 

2

1
mvo2 +mg(h1 -h2) ba�ıntısından  EK bulunur. 

P noktasındaki Ep= mgh2 ba�ıntısından bulunarak sonuç bulunur. 

 

3.A�AMA 

 EK= 
2

1
m42 +m10(6 -4) ise EK=m( 8+20)  ise EK=28m j  

Ep= m.10.4 ise Ep=40mj   

EK =  28m       =   7 .    

Ep       40m           10 

 

4.A�AMA 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 
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3.Birimler kontrol edilir 

4.Cismin yere çarpma hızını bularak sonuç kontrol edilebilir. 

K noktasındaki Et=yere çarpınca Et olur ve yerde h=0 oldu�u için Et=EK olur 

EK=
2

1
mvs

2 = mgh1+
2

1
mvo2  ise mvs

2 =2.( m10.6+
2

1
m42 ) ise  vs

2 = 136 ……….1 

P noktasındaki Et=yere çarpınca Et olur ve P noktasında EK=28m ve Ep= 40m  idi. 

EK+ Ep= 
2

1
mvs

2  ise 
2

1
mvs

2 =28m+40m ise vs
2 =136…………………………….2 

1 ve 2 deki bulunan sonuçların e�it olması sonucun do�rulu�unu göstermektedir. 

 

SORU14. 

 

  �ekildeki sistem sürtünmesizdir.1kg a�ırlı�ındaki cisim 80 cm yüksekten serbest 
bırakılıyor ve yatay zeminde durmakta olan 3kg kütleli cisim ile esnek çarpı�ma 
yaparak geri sıçrıyor ve 20cm yükseliyor.3kg kütleli cismin çarpı�ma sonrası hızı 
nedir? 

 

1.A�AMA 

Verilenler                                                                          istenenler     

K cismin kütlesi m1 =1 kg                                Çarpı�madan sonra L cismin hızı v=? 

L cismin kütlesi m2 =3 kg 

K cismin yüksekli�i h =80cm=0,8m 

Çarpı�madan sonra K cismin  

yüksekli�i h’ =20cm =0,2m 

sürtünme yok 

çarpı�ma esnek 

           �ekil-I için : 
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K cismin hızı v1=0 oldu�u için EK =0 olur ve toplam enerji  Et= Ep olur. Et= m1gh 

L cismin toplam enerjisi Et= 0 dır. 

         �ekil-II için: 

K cismin hızı v1’=0 oldu�u için EK =0 olur ve toplam enerji  Et= Ep olur. Et= m1gh’ 

L cismin hızı v  oldu�u için EK = 
2

1
mv2 olur ve h=0 oldu�u için Ep= 0 olur, toplam 

enerji  Et= EK olur. Et=  
2

1
m2v

2 

Sistemde enerji korunacaktır. 

 2.A�AMA 

1.durumdaki Et= II.durumdaki Et  

 m1gh= m1gh’+
2

1
m2v

2 ise 
2

1
m2v

2 = m1g(h- h’) ba�ıntısından hız bulunabilir. 

3.A�AMA 

2

1
.3.v2 = 1.10.(0,8- 0,2)  ise 

2

1
.3.v2 =6  ise 3.v2 =12  ise v2 =4  ise v=2m/s 0bulunur., 

4.A�AMA 

1 .Sonuç anlamlı mı? 

2.��lem kontrol edilir. 

3.Birimler kontrol edilir 

4.m1 kütlesinin II.durumda kaybetti�i enerji cisme kinetik enerji olarak aktarılmı� 
oldu�unu  göstererek sonucun do�rulu�u kontrol edilebilir. 

m1 kütlesinin I.durumdaki Et - m1 kütlesinin I.durumdaki Et =cismin kinetik enerjisi 

    m1gh - m1gh’ =EK ise  ve  

   1.10.0,8-1.10.0,2= EK  ise EK=6j    …………1 

v=2 m/s bulunmu�tu.Bu de�eri kinetik enerjide yerine yazarsak 

EK =
2

1
.m2v

2   ise EK =
2

1
.3.22 ise EK =6j …......2 

  m2  kütleli cismin kinetik enerjisi her iki durumda da aynı çıktı�ı için çözümün 
do�rulu�u kontrol edilmi� olur. 
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SORU15. 

   5m yüksekli�indeki 2kg kütleli bir cisim e�ik bir zemin üzerinden serbest bırakılıyor. 
E�ik düzlem üzerinden serbest bırakılan cisim e�risel bir platform üzerinden  yukarı 
do�ru e�ik atı� hareketi yapıyor.Cisim dü�ey do�rultuda en fazla 1,25m yükselmi�se bu 
cismin maksimum yükseklikteki kinetik enerjisi nedir? (sürtünme yok,g =10 m/s2)  

 

1.A�AMA 

E�ik atı�: Yatay düzlemle herhangi bir açıyla yapılan atı� hareketi. 

Potansiyel enerji: Cismin durumundan dolayı sahip oldu�u enerji 

Knetik enerji:Kütle: Cismin hareketinden dolayı sahip oldu�u enerji 

Hız:Cismin birim zamanda aldı�ı yol 

Kütle:Madde miktarı 

�vme: Birim zamandaki hız de�i�imi 

Verilenler:                                                                           �stenenler: 

                                                                            

1.Cismin kütlesi m=2 kg                            maksimum yükseklikte cismin kinetik  

2.E�ik düzlemin yüksekli�i h=5m                     enerjisi=? 

3. maksimum yükseklik hmax=1,25 

4.Sürtünme yok. 

5.Cisim e�ik düzlemden ilk hızsız bırakılıyor 

   

 

                  

Toplam Enerji = Potansiyel Enerji+ Knetik enerji   

K noktasında v=0 ise EK=0 ve EP=mgh  ve Et = 0+mgh 

L noktasında h=0   ise  EP =0 ve EK=
2

1
 mv2 ve  Et = 

2

1
 mv2 

M noktasında EK=
2

1
 mvx

2 ve EP = mghmax ve Et =
2

1
 mvx

2 + mghmax 
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2.A�AMA 

K noktasındaki toplam enerji= L noktasındaki toplam enerji = M noktasındaki toplam 

enerji mgh =
2

1
 mv2  =

2

1
 mvx

2 + mghmax 

M noktasındaki EP=  mghmax 

K noktasındaki toplam enerji= M noktasındaki toplam enerji 

mgh =EK+ mghmax ise EK =mg(h-hmax) ba�ıntısından çözüme ula�ılır 

 

3.A�AMA 

EK =2.10.(5-1,25)   ise EK =75j 

4.A�AMA 

Verilenleri yerine yazıp sonuç kontrol edilebilir. 

mgh =EK+ mghmax ise   

2.10.5 =75+2.10.1,25 

100  =  75+25 

100=100  e�itli�i bulunur ve sonucun do�rulu�u kontrol edilmi� olur. 


