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ÖZET

BiLGiSAYAR DESTEKLi HiKAYE FORMATINDA PROBLEM ÇÖZME
ÖGRETİMİNİN ÖGRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI VE
MATEMATIGE YÖNELiK TUTUMLAR! ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ

Karasel, Nedime
Yüksek Lisans, Program Geliştirme ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr Murat TEZER

Bilgisayar destekli hikayelerle yapılan problem çözme öğretiminin, problem
çözme başarısına ve matematik dersine karşı tutuma etkisini ortaya koymak için
yapılan bu araştırma, deneysel bir çalışma olup, öntest-sontest kontrol gruplu
desen kullanılmıştır. Yapılan çalışmada Yeniboğaziçi İlkokulu'nda eğitim gören
4. sınıflardan toplam 60 öğrenci çalışma grubu için seçilmiştir. Deney ve kontrol
grubunun oluşturulması amacı ile okuduğunu anlama testi ve dört işlem testi
uygulanmıştır. Bu iki test sonucu 57 öğrenci başarılı bulunmuştur. Başarısız
bulunan 3 öğrenci çalışma grublarından çıkarılmıştır.

Daha sonra çalışma

grubundaki öğrenciler, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz desene
göre gruplara ayrılmışlardır.

Deney grubunda bilgisayar destekli

kullanılarak problem çözme öğretimi gerçekleştirilirken,

hikayeler

kontrol grubunda ise

bilgisayar destekli problem çözme öğretimi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak,
problem çözme başarı testi (öntest ve sontest) ve matematik dersine yönelik
tutumları

ölçmek için matematiğe yönelik tutum testi (öntest ve sontest)

kullanılmıştır. Uygulanan

problem çözme başarı testi (öntest ve sontest) ve

matematiğe yönelik tutum testi (öntest ve sontest) üzerinde "Shapiro-Wilk"
testine göre bir değerlendirme yapılmış, verilerin normal dağılımda olduğu
görülmüş ve bulgular için parametrik testler uygulanmıştır. Ayrıca verilerin
analizinde

SPSS

16 programında

ortalama,

standart

sapma,

MANOVA,

bağımsız t-testi ve eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda,
deney grubunda bulunan öğrenciler lehine, problem çözme başarısında ve
matematiğe yöneli~t~~.qıda anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanındf, yine

ııı

deney

grubu

öğrencilerinin

çizme, eksik bilgiyi bulma,
anlamlı farklılıklar

çözme

geriye doğru çalışma

elde edilen veriler,

değerlendirilmiştir.

yapılan

problem

becerilerinden

ve tablo yapma

olan;

şekil

becerilerinde

bulunmuştur.

Araştırmadan

öğretiminin

lehine

Buna göre;

ortaya konulan

bilgisayar

destekli

problem doğrultusunda

hikayelerle

problem

çözme

yapıldığı deney grubu ile bilgisayar destekli problem çözme öğretimi

kontrol

grubunun

grubunun

lehine

farklılık

hikayeler

kullanılarak

düzeyini

ve matematik

çözme

bulunmuştur.

yapılan

öğretim,

dersine

çözme öğretim yöntemine

Araştırmadan

problem

yönelik

başarı ortalamaları
Bu

sonuca

göre,

öğrencinin
tutumunu

arasında
bilgisayar

problem
bilgisayar

deney
destekli

çözme
destekli

başarı
problem

göre daha fazla artırmaktadır.

bulunan

sonuçlara

öğretim,

ilkokullar

göre

geliştirilen

öneriler

özetle

şu

şekildedir:
*Bilgisayar

destekli

yöntemlerin

uygulanması

için öğretmenlere

için

yeni

bir

ve öğrencilere

teknoloji
uygulama

olduğundan,
boyutunda

eğitimler verilmelidir.
*KKTC'deki
öğretim

öğretim programlarına
yöntemlerinin

nasıl

hikayelerle
entegre

problem çözme yöntemi gibi farklı

edilebileceği

yönünde

çalışmalar

yapılmalıdır.
*Hikayelerle

problem

çözme

öğretiminin sınıflarda uygulanması için,

gerekli

donanımların bulunduğu sınıflara kurulmalıdır.
*Öğretmenler matematik dersini anlatırken, öğrencinin ilgi ve dikkatini çekecek
ortamlar yaratmalı, derste kullanılacak materyaller için ön hazırlık yapılmalıdır.
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SUMMARY
THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED MATHEMATICAL PROBLEM
SOLVING TEACHING IN A STORY TELLING FORMAT ON STUDENTS'
PROBLEM-SOLVING ACHIEVMENT AND ATIITUDES TOWARDS
MATHEMATICS

Karasel, Nedime
Department of Curriculum and Instruction
Thesis Advisor: Ass. Prof. Murat TEZER

In order to convey the effect of computer-assisted

problem solving

teaching in a story telling format on students' problem-solving achievment and
attitudes towards mathematics,

an experimental study designed with pre-test

and post-test for the study group. Yeniboğaziçi primary school 4th year students'
consist of 60 participants for the study group.

The aim in forming an

experimental and control group is for them to be tested in understanding what
they read and four operation test. As a result of these two tests 57 students'
were found to be successful. The 3 students' that were found unsuccessful were
omitted from the study group. Later, the study group students' pre-test and post
tests were paired-up with the matching control group and designed to be divided
into random groups. By using computer-support for storytelling, problem-solving
teaching was applied to the experimental group, whereas the control group
applied problem-solving teaching again with the computer support.

As a data

collective tool, problem-solving success test (pre-test and post-test) and the
measurement of attitudes towards mathematics (pre-test and post-test) was
used. The applied problem-solving

success test (pre-test and post-test) and

attitude towards mathematics test (pre-test and post-test)

was evaluated

according to the "Shapiro-Wilk" test, it was observed that the data was of normal
distribution and parametric tests were applied for the findings. Also, SPSS 16
programme was used for the data analysis,

Mean,

Standard

deviation,

MANOVA, independent t-test and paired t-tests were used. As a result of the
findings,

for students' who took part in the experimental group in favor a

meaningful significiiıce was found for success in problem-solving and attitudes
-

~

I

V

towards mathematics.

Together with this, experimental group students' once

again in favour success in problem-solving

skills;

drawing shapes,

finding

missing information, studying backwards and making tables types of skills were
found a meaningful significance.

As a result from the findings of the study the evaluation was made
accordingly to the problem.

Therefore,

there was a difference between the

experimental groups for computer-assisted story telling problem-solving teaching
against the average of the control groups'

success

in

problem-solving.

According to this result, whilst using computer-assisted story telling teaching,
students' success level in problem-solving and attitudes towards mathematic
lessons has increased in comparison to computer-assisted

problem-solving

teaching method.

According to the results of the research the developed suggestions can be
summarized as below:
*As computer-assisted teaching is a new technology in primary schools,
teachers and students' should be educated in the practical dimensions for the
instructions to be practiced.
*The teaching programmes in the TRNC should administer studies in how
to integrate different type of teaching methods such as problem-solving methods
used with storytelling.
*For

problem-solving

teaching
~

together

with

storytelling

should

be

administered to the classrooms with the necessary software in the rooms.
*Whilst teachers are explaining in the mathematics lesson, they should
create atmospheres in order to draw students' attention and should make prior
preparation of the materials that will be used in the classroom.
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BÖLÜM I
1. GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları yer
almış, ayrıca tanımlara yer verilmiştir.

1.1 Problem
Problem, sonucu bilinmeyen belirsiz bir durum ve aynı zamanda
giderilmek istenen bir güçlük olarak tanımlanır (Van De Walle, 1980). Aksu
(1993) problemi benzer biçimde tanımlayarak
durumunda

bireyin

bir

durumla

ilave olarak

etkileşmesinin

önemine

de

problem
dikkat

çekmektedir. Dewey problemi, insanın zihnini karıştıran ona meydan okuyan
ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır. Gerçekte bir kimse
belirsiz bir durumu aydınlatma ya da çözme ihtiyacındaysa ve bunu çözmeye
çalışıyorsa,

bu

durum zihnini karıştırıyor,

inancı

belirsizleştiriyor ve

düşüncelerini alt-üst ediyorsa bundan kurtulmak istiyordur denilebilir (Akt.
Baykul, 2000). Davis, problem için organizmanın karşılaştığı ve gösterecek
hazır tepkisinin bulunmadığı uyarıcı durumdur demektedir (Akt. Demirel ve
Açıkgöz, 1987). Adair (2000) problemi; "problem sizin önünüze atılmış, sizi
engelleyen bir durumdur" biçiminde tanımlamaktadır. Adair, problem için
oldukça ilginç bir açıklama daha yapmıştır.

Problemlerin birçoğunda

çözümün tüm elemanlarının bulunduğunu, tek yapılması gerekenin orada
duranları yeniden düzenlemek olduğunu belirtmiştir. Kısacası bir durum veya
olayın problem olabilmesi, insan için bir takım zorluklar getirmesi ve ona
rahatsızlık vermesine bağlıdır. Bu durumla daha önceden karşılaşmamış olan
kişi, bu zorluğun üstesinden gelmek için çaba gösterme ihtiyacı duyacak,
problemi giderme uğraşı gösterecektir.

2

Problem çözme ise; zihinsel gelişim, beceri kazanma ve matematik
öğretimi açısından önemlidir. (Brown, 2003; Giganti, 2004; Jonassen, 2004;
Lester, 1994; Manuel, 1998; Martinez, 1998; Polya, 1953; Willoughby, 1985).
Bu

nedenlerden

dolayı

günümüzdeki

matematik

eğitimine

yönelik

çalışmalarda, problem çözmenin her sınıf düzeyine ve her matematik
konusuna entegre edilmesi gerekliliği vurgulanmakta ve Brezilya, ltalya,
Amerika gibi ülkelerde okulöncesinden lisans eğitimine kadar matematiksel
problem çözmeye yer verilmektedir (Lester, 1994; NCTM, 2000).

The National Council of Teachers of Mathematics (2000) ve The
Indiana Department of Education (2005) problem çözme aktivitelerine
öğrencilere kazandıracaklarını şu şekilde özetler: Öğrenciler matemetik
bilgilerini artırır, matematik bilgilerini geliştirir, günlük hayattaki problemleri
çözmelerini

kolaylaştırır,

problem

çözmede

birçok

yeni

stratejiler

geliştirmelerine katkı sağlar ve matematik işlemlerine öğrendikleri becerileri
yansıtmalarını sağlar. (Akt. Chang, 2007).

İçinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran problem çözme, bütün
derslerin amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle problem ve problem
çözmenin yapısı ile problem çözmede başarının artırılması pek çok eğitimci
ve psikolog tarafından üzerinde çalışılan bir konudur (Kılıç ve Samancı,
2005).

Problem çözme sadece sorun çözme de değildir. Problem çözme

bilimsel bir yöntem olduğundan eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme, analiz
ve sentez becerilerini geliştirme gibi durumlarda da önemlidir (Akay, 2006;
Yazgan ve Bintaş, 2005;

Tezer ve Ekizoğlu, 2007; Kaytancı, 1998).

Günümüzde matematik eğitimi, yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu
bilgiyi uygulayan, matematik yapan, problem çözen insanlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Yirmi birinci yüzyıl bilgi toplumları, bireylerin temel
becerilerin ötesine geçerek, "yeni yeterlilikler" kazanmalarına gereksinim
duymaktadır. Matematik eğitiminde öğrencilerin edineceği kazanımlarla ilgili
olarak incelenmesi ve tartışılması gereken önemli sorunlardan biri de,
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yalnızca verilen problemleri çözme yerine, yeni problemler kurma ve farklı
yöntemlerle problemleri çözmeyi denemedir (Gür ve Korkmaz, 2003).

Bu noktada yapılan bu deneysel araştırma önem kazanmaktadır.
Araştırmada farklı bir yöntem olan hikaye formatında problem çözme öğretimi
ile öğrencilerin problem çözme başarılarının nasıl geliştiği ve bu yöntemin
öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarını nasıl etkilediği araştırılmıştır.

Günümüzde eğitimde köklü değişikliklere gidilmeye başlanmış ve
eğitimde yeniden yapılandırma başlatılmıştır. Bu çalışmalar, her disiplin için
eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi ve

programlarda önemli

değişiklikler yapılması şeklinde sürdürülmektedir. Matematik disiplini de bu
yenilik

çalışmalarından

etkilenmekte

ve

programında

yenilenmeler

gidilmektedir. Bu yenilikler aslında ABD ve İngiltere gibi önde gelen ülkelerde
1990 yıllarından

itibaren yayılmış ve bugünlerde bizim

ülkemize de

yansımaya başlamıştır.

Bir çok insana göre matematik hayatını zehir eden derslerden, içine
korku salan sınavlardan oluşan bir kabustan ibarettir. Bazıları için ise
matematik, hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir. Çünkü
sevmenin yolu, her şeyde olduğu gibi burada da anlamaktan geçer. Ancak
anlayabildiğimiz şeyleri severiz. Anlamadıklarımıza karşı ise olumsuz bir
tutum sergileriz. insanlar matematiği tam olarak anlayamadıklarından dolayı
bu derse karşı olumsuz tutum sergilemektedirler. Matematiğe karşı duyulan
bu olumsuz tutumların sebeplerinden biri de, bireyin problem çözme yeteneği
konusundaki kendine duyduğu güven ile yakından ilgilidir.

Bu nedenle

matematik derslerinde problem çözme oldukça önemlidir (Yıldızlar, 2001).

Problem çözmenin matematik müfredatlarının merkezinde olması ve
içinde bulunulan çağda tüm dersler için problem çözmenin önemli olması, bu
konuya matematik~eğitimcilerinin ayrı bir önem vermesine neden olmuştur.
"
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Çünkü matematiksel bilgiyi anlama ve bu bilgiler arasındaki ilişkiyi oluşturma,
problem çözme sürecinde meydana gelmektedir. (Karataş ve Güven 2004).

Öğrenciler problem çözerken; bir yandan öğrenilen konuya özel strateji
ve kurallar geliştirirken, konuyu anlarken, diğer yandan da bir kural ya da
formülü geliştirirken düşünme yoları ve genel yaklaşımları geliştirirler.
Öğrencilerin geliştirecekleri genel yaklaşımlar kendi geçmiş yaşantıları ile
ilgilidir. Keneeland'a (2001) göre; problem çözme bireyin geçmiş yaşantıları
ile ilgilidir. Bu anlayışa göre, bireyler problemleri çözerken, kendi bireysel
öğrenmelerini kullanırlar ve kendilerinden bir şeyler katarlar.

önceki programlara bakıldığı zaman; Problemlerin yanıtlanmasında
önceden belirlenmiş belirli yanıtlama yöntemi veya benzer yöntemler
kullanılır, her sorunun da tek bir doğru yanıtı vardır; bu yanıtın bilinmesi veya
bulunması asıl hedeftir. Böylece, en çok soruyu en kısa yoldan ve en çabuk
yanıtlayan

öğrenci,

sınıfta

en

başarılı

öğrencidir

anlayışı,

eğitim

topluluklarında egemen ve başat görüşlerden biridir. Belirtilen bu genel
anlayış ve yaklaşım, bir kuşaktan diğerine sanki vazgeçilmez bir mirasmış
gibi geçmekte; öğrencinin problem çözerken nasıl düşündüğü arka planda ve
yığınların gölgesinde kalmaktadır. Oysa 21.yy'ın bilgi toplumları veya çağdaş
gelişmiş ülkeler, bireylerin temel becerilerin ötesinde bazı aşamalara
geçerek, "yeni yeterlilikler" kazanmalarına gereksinim duymaktadır. Bu
bağlamda,

okullarda

matematik

eğitiminde

öğrencilerin

edineceği

kazanımlarla ilgili olarak incelenmesi ve tartışılması gereken önemli sorunlar
olup bunlardan biri, yalnızca verilen problemleri çözme yerine yeni problemler
kurma ve çözmeyi deneme; gerekli yeterlilikleri geliştirmedir (Korkmaz, Gür
ve Ersoy; 2004).

Bu noktada matematik öğretiminde, Piaget'in Oluşturmacı Öğrenme
Kuramı (Constructivism) ortaya çıkar. Bu kurama göre, öğrenme bireyin
içinde bulunduğu zihinsel gelişim düzeyinin elverdiği biçimde,
~·

~

çevre ile

etkileşim sonucuridaıqerçekleşlr, Bilginin böyle kazanılması, yeni bilgiler,
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mevcut bilgiler, ilişkilendirilerek bir yapı oluşturmaya benzer bu nedenle
Piaget'e göre bu kuram oluşturmacılık olarak adlandırılır. Bu kurama göre;
bilgi bir yerde mevcut değildir, onu bireyin kendisi oluşturmaktadır. Birey yeni
bir matematik kavramı ile karşılaştığı zaman, geçmişte edindiği bilgilerle onu
birleştirerek, aralarında bağ kurar ve yeni bilgiyi oluşturur.

Oluşturmacılığa göre bilgi; artık kişinin dışında değil aksine onun kendi
deneyimleri, gözlemleri, yorumları ve mantıksal düşünmeleri ile oluşur ve
özneldir (Kılıç, 2001). Oluşturmacılık; oluşturma ve bina etmenin bir süreci
olarak bilginin kazanılmasına dayanan yeni bir öğretim metaforudur (Fox,
2001). Oluşturmacı yaklaşıma göre, her bireydeki bilgi birikiminin gelişmesi,
özel olarak ve kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. Ayrıca oluşturmacılık;
kişilerin çevreleri ile aktif bir şekilde etkileşime girerek bilgileri öğrenmelerine
imkanı verir. Oluşturmacılıkta öğretmen, bilgileri doğrudan sunan değil,
öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini geliştirmek için, bireysel farklılıklara,
sosyal yapıya ve bilgiye ulaşma biçimlerine göre genel bir çerçeve oluşturur
(Joyce ve Weil,

1996).

Oluşturmacılık;

öğrencilerin

kendi

bilgilerini

kendilerinin biçimlendirmesine ve oluşturmasına dayanan bir yaklaşımdır.
Oluşturmacılık, özellikle fen ve matematik eğitiminde büyük etkisi olan bir
yaklaşımdır (Matthews, 2002). Özellikle Piaget'in öğrenme yaklaşımına
dayanan oluşturmacılık 1960-1970 yılları arasında yapılan çalışmalarla
desteklenmiştir. Oluşturmacılık yaklaşımında

önemli

olan

öğrencilere

öğretmek değil, öğrencilerin kendilerinin öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu

sonuçlara

dayanarak, matematik dersinde öğrencilerin kendi

hızlarına göre öğrenmelerini sağlamak için bilgisayar destekli derslere ağırlık
vermek ve kandi yaşantıları ile öğrenmelerini sağlamak önem kazandır. Bu
önemden dolayı öğrencilerin hem bilgisayarla, hem de eğlenerek kendi
yaşantıları yoluyla öğrenmelerini sağlamak adına hikayeler ve bilgisayarın
birlikte kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu fikre bağlı
olarak bilgisayar destekli hikayeler kullanarak problem çözmenin öğrencilerin
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matematikte problem çözme başarısına ve matematik tutumuna etkisinin
araştırılmasına gereksinim duyulmuştur.

1.2 Amaç
Araştırmada; ilköğretim 4.

Sınıf matematik eğitiminde "bilgisayar

destekli hikayelerle problem çözme öğretiminin" uygulandığı sınıflarda eğitim
gören öğrencilerin, problem çözme başarılarında ve matematik dersine
yönelik tutumlarında anlamlı düzeyde farklılıklar olup olmadığını belirlemek
amaçlanmıştır. Bu yönde öncelikle aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1- Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, öntest problem
çözme başarılarında anlamlı fark var mıdır?
2- Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, matematiğe
yönelik tutumlarında, öntest tutum puanlarına göre anlamlı farklılıklar var
mıdır?
3- Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, sontest problem
çözme başarılarında anlamlı farklılıklar var mıdır?
4- Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, matematiğe
yönelik tutumlarında, sontest tutum puanlarına göre anlamlı farklılıklar var
mıdır?
5- Deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest problem çözme başarıları
arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?
6- Deney grubu öğrencilerinih öntest-sontest tutum puanları arasında anlamlı
farklılıklar var mıdır?
7- Kontrol grubu öğrencilerinin öntest-sontest problem çözme başarıları
arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?
8- Kontrol grubu öğrencilerinin öntest-sontest tutum puanları arasında
anlamlı farklılıklar var mıdır?
9- Hikaye formatında problem çözme yönteminin matematiğe yönelik tutum
geliştirme ve problem çözme başarısı üzerindeki etkisi nasıldır?
1 O- Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, problem çözme

~-

becerileri arasında" anlamlı farklılıklar var mıdır?
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1.3 Önem
Bilgisayarın eğitimdeki önemi ve onu diğer araçlardan ayırt eden en
önemli özelliği bir üretim, öğretim, yönetim, sunu ve iletişim aracı olarak
kullanılabilmesidir

(Yalın,

2008).

Bu

özelliğindan

dolayı

araştırmada

öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olacakları, kendi dünyalarını
yansıtacakları problem çözme öğretimi diğer öğretim araçlarından farklı
olarak öğretme ve öğrenme açısından benzersiz imkanlar sunan çok yönlü
bir araç niteliğindeki bilgisayar ile birleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda elde edilecek verilerin; günümüzde sürdürülen
eğitimde yeniden yapılandırma anlayışına paralel olarak düzenlenmekte olan
matematik öğretim programlarının oluşturulmasında yararlanılacak olması
düşünülmektedir.

Araştırma;

oluşturmacılık

anlayışına

uygun

olarak

düzenlenecek olan ve öğrencilerin kendi kendilerinin öğrenmelerinden
sorumlu

olacakları,

kendi dünyalarını yansıtacakları

problem

çözme

başarılarını geliştirme ve matemaitk derslerini sevmelerine yönelik olup elde
edilecek sonuçların öğrencilerin problem çözme başarılarını geliştirmeye
katkı sağlamakta kullanılması amaçlamaktadır.

1.4 Sınırlılıklar
1. Araştırmanın uygulama kısmı; 2009-201O öğretim yılında, Kuzey Kıbrıs
Türk

Cumhuriyeti

Milli Eğitim Gençlik ve

Spor

Bakanlığı'na

bağlı,

Yeniboğaziçi İlkokulu'ndan 57 tane 4. sınıf öğrencisi ile sınırlıdır.
2. Araştırmanın süresi deney ve kontrol gruplarında eşit olmak üzere 20092001O öğretim yılında 26 haftalık öğretim süresi ile sınırlıdır
3. Araştırmada, hikaye formatında problem çözme öğretimi dört işlemle
oluşturulan problemlerle sınırlıdır.
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1.5 Varsayımlar

1. Deney ve kontrol grubundaki deneklerin araştırma süresince, kontrol altına
alınamayacak dışsal etkenlerinin eşit düzeyde olduğu ve deneklerin bu
etkenlerden eşit düzeyde etkilendikleri varsayılmıştır.
2. Deney ve kontrol grubundaki deneklerin, uygulama süresince araştırmanın
sonucunu etkileyecek bir etkileşim içerisinde bulunmadıkları varsayılmıştır.
3. Hazırlanan veri toplama araçlarının,

denekler tarafından

içtenlikle

cevaplandığı varsayılmıştır.

1.6 Tanımlar
Kontrol Grubu: Bilgisayar destekli ortamda, problem çözme öğretimi
yönteminin kullanıldığı gruptur.
Deney Grubu: Bilgisayar destekli ortamda, hikaye formatında problem
çözme öğrenme yönteminin kullanıldığı gruptur.
Geleneksel Yöntem: Öğretmenin konuyu karşısında pasif bir şekilde
oturarak

dinleyen

öğrencilere

iletmesi

şeklinde

uygulanan

öğretim

metodudur.
Hikaye Formatında Problem Çözme: Dünya Klasikleri arasından seçilen
hikayelerin içerisine matematiksel işlemler katılması ile oluşturulmuş olan
problemleri çözme methodudur.
Okuduğunu Anlama Testi: Öğrencilerin uygulama öncesinde okuduğunu
anlama konusunda hazırbulunuşluluk düzeylerini ölçmek amacı ile hazırlanan
22 tane seçenekli sorudur.
Dört İşlem Testi: Öğrencilerin uygulama öncesinde hazırbulunuşluluk
düzeylerini ölçmek amacı ile dört işlem gerektiren sorulardan hazırlanan 62
tane açık uçlu sorudur.
Problem Çözme Başarısı Ön Test: Öğrencilerin matematikte problem
çözme

başarılarını ölçmek amacıyla,

uygulanan 24 tane açık uçlu sorudur.

araştırmaya

başlamadan önce
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Problem Çözme Başarısı Son Test: Öğrencilerin matematikte problem
çözme başarılarını ölçmek amacıyla, hikaye formatında problem çözme ve
geleneksel problem çözme uygulamalarından sonra uygulanan 24 tane açık
uçlu sorudur.
Matematik Tutum Ön Test: Öğrencilerin uygulamaya başkamadan önce
matematik dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanan ölçek.
Matematik Tutum Son Test: Öğrencilere hikaye formatında problem çözme
ve geleneksel problem çözme uygulamalarından sonra matematik dersine
yönelik tutumlarını ölçmek için uygulanan ölçek.

1. 7 Kısaltmalar

*KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
*SPSS: Statistical Packages for the Social Sciences
*MEG ve SB: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
*f: Frekans
*p: Anlamlılık düzeyi
*%: yüzdelik
*ss: standart sapma
* X: ortalama
*ABD: Amerika bileşik Devletleri

BÖLÜM II

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde ilgili araştırmalar olarak ele alınan kaynaklarda bulunan ve
araştırmanın temelini oluşturan kuramsal yapı ile bu kaynakların araştırma ile
ilgili olan kısımları ilişkilendirilmiştir.

2.1 Problem Nedir?
Problem deyince, çoğunlukla ilkokul matematik ders kitaplarından elde
edilen bir anlayışla konu sonlarında verilen dört işleme dayalı matematik
problemleri akla gelmektedir. "Aralarında 140 km mesafe olan iki bisikletli
karşılıklı yola çıkıyorlar. Birincinin saatteki hızı 15 km dir ve iki bisikletli 5 saat
sonra karşılaştıklarına göre ikinci bisikletlinin saatteki hızı kaç km dir?"
örneğinde olduğu gibi. Problem kavramı burada sözü edilenden daha geniş
bir anlama sahiptir ve problemin matematikle ilgili olması şart değildir.

Problem, sonucu bilinmeyen ya da belirsiz bir durumdur. Problem aynı
zamanda giderilmek istenen bir güçlük olarak da tanımlanabilir (Van De
Walle, 1980). Aksu (1993) problemi benzer biçimde tanımlamakta, ilave
olarak problem durumunda bireyin bir durumla etkileşmesinin önemine de
dikkat çekmektedir. Problem zor ya da sonucu belirsiz bir sorudur. Çözümü
bir araştırma veya tartışma gerektirir. Kişi çözümü bulma konusunda
hazırlıksız fakat isteklidir.
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Bu tanım problemin üç temel özelliğini ortaya koymaktadır. Bunlar:
Problemin karşılaşan kişi için bir güçlük olduğu, kişinin onu çözmeye ihtiyaç
duyduğu ve kişinin bu problemle daha önce karşılaşmamış olduğu, çözümle
ilgili bir hazırlığının bulunmadığıdır. Bu özellikle problem kavramıyla ilgili bazı
sınırlamalar getirmektedir. Bunlar, bir kez karşılaşılıp çözüldükten sonra aynı
durumun problem olmadığı, bazı kişiler için problem olan bir durumun diğer
bazılarına göre olmadığı, çözümün aniden ortaya çıkmadığı ve bir çaba
gerektirdiğidir.

Adair (2000) problemi; "problem sizin önünüze atılmış, sizi engelleyen
bir durumdur" biçiminde tanımlamaktadır. Adair, problem için oldukça ilginç
bir açıklama daha yapmıştır. Problemlerin birçoğunda çözümün tüm
elemanlarının bulunduğunu, tek yapılması gerekenin orada duranları yeniden
düzenlemek olduğunu belirtmiştir. Stevens (1998) problemi, bir ortamdan
veya durumdan daha çok tercih edilen bir başka ortam veya duruma geçiş
esnasında önümüze çıkan engeller, zorluklar olarak, problem çözmeyi ise
birtakım koşulları, tercih edilen başka bir duruma dönüştürme süreci olarak
tanımlamıştır. Vangundry, problemi olan ile olması gereken arasındaki
uçurum olarak; Kneeland (2001) ise bir şeyin olması gereken durumuyla
mevcut durumu arasındaki fark olarak tanımlamıştır. Her iki araştırmacının
tanımı paralellik göstermektedir. Problem çözme ise, bu farkı ortadan
kaldırma çabası olarak tanımlamaktadır.

.

Eğitimci Dewey problemi, insanın zihnini karıştıran ona meydan okuyan
ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır. Gerçekte bir kimse
belirsiz bir durumu aydınlatma ya da çözme ihtiyacındaysa ve bunu çözmeye
çalışıyorsa, bu

durum zihnini

karıştırıyor,

inancı

belirsizleştiriyor ve

düşüncelerini alt-üst ediyorsa bundan kurtulmak istiyordur denilebilir (Baykul,
2000). Davis, problem için organizmanın karşılaştığı ve gösterecek hazır
tepkisinin bulunmadığı uyarıcı durumdur demektedir
Açıkgöz, 1987).

(Akt;

Demirel ve
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Yaşantımız boyunca çeşitli problemlerle karşılaştığımız halde, bunların
çoğu üzerinde somut olarak durmayız. Bunlar yaşantımızda "bazı güçlükler"
olarak geçip gider. Öğrencileri hayata, okulda hazırladığımız için onlara
problemlerin çözümünü okulda vermeliyiz. Bu bir ders konusu olarak değil,
davranışlarını etkileyebilecek bir faaliyet şeklinde olmalıdır. Öğrenciler daha
iyi düşünebilmeli ve problemlere bilimsel bir yaklaşımla ulaşmalıdırlar.
Böylece sonuca daha kolay varacak ve elde edilen sonuçta işine yarayacaktır
(Akgün, 1995).

Bir durum veya olayın problem olabilmesi, insan için bir takım zorluklar
getirmesi ve ona rahatsızlık vermesine bağlıdır. Bu durumla daha önceden
karşılaşmamış olan kişi, bu zorluğun üstesinden gelmek için çaba gösterme
ihtiyacı duyacak, problemi giderme uğraşı gösterecektir. Bu özelliklerden de
anlaşıldığı gibi, aynı olaylar herkes için aynı derecede problem değildir. Bu
da kişilerin daha önceden bu tür bir problemle karşılaşmış olup olmamasına,
olaylara bakış tarzına ve probleme yaklaşım tarzına göre değişiklik gösterir.

Problemlerle ilgili yapılan tanımlara bakıldığında birbirlerinden çok da
farklı olmadıkları gözlenmektedir. Sonuç olarak bir problem dikkati ve analitik
düşünmeyi gerektirdiğinden, herhangi bir güçlük ya da soru bir dizi kuralı ya
da

verilen

bir

modeli

uygulayarak

çözülebiliyorsa,

problem

olarak

nitelendirilmektedir (Aksu, 1993).

2.1.1 Problemlerin Sınıflandırılması
Problemlerin

değişik

yaklaşımlarla

sınıflandırılmaları

yapılabilir.

Öğretimindeki amaçlar esas alınarak problemler iki sınıfa ayrılabilir. Rutin ve
rutin olmayan problemler.
a) Rutin (Dört İşlem) Problemler: Bunlar matematik ders kitaplarında çokça

yer alan ve dört işlem problemleri olarak bilinen problemlerdir. Yabancı
literatürde word problem ve story problem olarak adlandırılırlar. Rutin
problemler bir ya da çok işlemli olabilirler. "Ali 212 sayfalık bir kitabın birinci
gün 30, ikinci gün 42 sayfasını
okudu. Üçüncü gün kitabın yarısına
geldiğine
• ,
I
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göre üçüncü gün kaç sayfa okumuştur?" bu türden bir problemdir. Dört işlem
problemlerinin öğretiminin amacı, çocukların günlük hayatta çok gerekli olan
işlem

becerilerini

matematik

geliştirmeleri,

eşitliklere

aktarmayı

problem

hikayesinde

öğrenmeleri,

geçen

düşüncelerini

bilgileri
şekillerle

anlatmaları, yazılı ve görsel yayınları anlamaları ve problem çözmenin
gerektirdiği temel becerileri kazanmalarıdır.
b) Rutin Olmayan (Gerçek) Problemler: Rutin olmayan problemlerin
çözümleri işlem becerilerinin ötesinde, verileri organize etme, sınıflandırma,
ilişkileri görme gibi becerilere sahip olmayı ve bir takım aktiviteleri arka
arkaya yapmayı gerektirir. Örneğin; "Bir adam bir oyundan bir tilki, bir ördek
ve bir çuval mısır kazanıyor. Bunlarla birlikte bir nehrin bir kıyısından öbür
kıyısına geçmek zorunda fakat, bir kayık var ve çok küçük. Adamla birlikte bu
kayık ancak birini alabiliyor. Mısırı geçirse tilki ördeği yiyebilir, tilkiyi geçirse
ördek mısırı. Hiçbir zayiat olmadan bunları karşıya nasıl geçirebilir?" sorusu
bu türden bir problemdir. Bu problemler ya gerçek hayatta karşılaşılmış ya da
karşılaşılabilecek bir durumun ifadesidirler. Bundan ötürü bunlara gerçek
hayat problemleri de denir.

Matematik, fizik ve diğer bazı derslerde üzerinde çalışılan formüllerin ve
genellemelerin her biri de bir gerçek hayat problemi olarak ele alınabilir.
1 'den itibaren n tane tek sayının toplamı n2 dir. üçgenin alanı A=1/2 a. h dir.
Serbest düşen bir cismin aldığı yol 1=2 gt2 dir gibi. Çağdaş bir öğretim, bu
genellemelerin veya formüllerin problem çözme yaklaşımı ile ele alınmasını
~

ve öğrencilere buldurulmasını gerektirir. Rutin olmayan problemleri çözmeyi
öğrenen öğrenciler sayısal ilişkileri ve sistematik yapılan görme bakımından
gelişirler. Verilerden hareket ederek verilmeyen ya da bilinmeyen kısımlar
hakkında tasarım ve kestirimde bulunabilirler.

Rutin olmayan problemlerin, çözümlerinin amacı ise problem çözmenin
mantığını ve doğasını kavrama, bir problemle karşılaşıldığında uygun
stratejiyi

seçme,

kullanma

ve

sonuçları

yorumlama

yeteneklerini

geliştirmektir. Bu amaç problem çözme öğretiminin en temel amacıdır. insan

-.. -·11~zaman ne tür güçlüklerle karşılaşılacağı ya da ne tür

ve toplum hayatında,
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ihtiyaçların doğacağı önceden bilinmediği için, çağdaş eğitim kendi kendine
güçlüklerin üstesinden gelebilen insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu
bakımdan problem çözme öğretimi önemlidir. Eğitim öğretim faaliyetlerinde
problem çözme sadece bir matematik konusu olarak ele alınıp sonra terk
edilmemeli, bütün eğitimin odak noktası olmasıdır. Yani öğretimde problem
çözme yaklaşımı, en temel yaklaşım olarak benimsenmelidir.

Bir başka kaynağa göre; Problemler genel olarak ele alındığında yapı
olarak iki kısma ayrılır:
a) İyi Yapılandırılmış (Tek Çözümlü) Problemler: Bu tür problemlerin
genellikle tek bir doğru cevabı vardır ve belli stratejiler bu doğru cevabı
bulmayı sağlar. Mesela matematik problemleri, fizik ve kimya deneyleri ve
bulmacalar (Kalaycı, 2001). Bir fizik dersinde hareket konusu ile ilgili verilmiş
olan problemde, hız ve uzaklık değerleri verildiğinde öğrenci A noktasından
hareket eden bir arabanın ne kadar sürede B noktasına gideceğini
hesaplayabilir. Bu problemde tek bir doğru cevap vardır. Yapılacak
değerlendirmede bu cevap haricindeki bütün cevaplar yanlış olacaktır.
b) İyi Yapılandırılmamış Problemler: (Çok boyutlu çözümü olan) Tek bir
doğru cevabının olmadığı, günlük yaşamda karşılaşılan problemleri kapsayan
problem türüdür. Bu konuda özellikle Kohlberg'in yapmış olduğu çalışmalar
dikkat çekmektedir. Okul, insanlara gerçek yaşamı öğreten bir kurum
olduğundan,

burada yapılan eğitimin bu tür problemlere yer vermesi

gerekmektedir.
problem

İyi yapılançiırılmamış problemlerin çözümlerinin

çözmenin

mantığını

ve

doğasını

kavrama,

bir

amacı,

problemle

karşılaşıldığında uygun stratejiyi seçme, kullanma ve sonuçları yorumlama
yeteneklerini geliştirmektir (Yaman, 2003).

Genel olarak iyi yapılandırılmamış problemler, problemin açık tanımının
yapılamadığı, çözümleri belirlemenin işlemlere bağlı olduğu ve çözümü
değerlendirmek için kriterlerin olduğu durumlar olarak tanımlanmaktadır
(Lohman ve Finkelstein, 2000). iyi yapılandırılmamış problemleri çözerken
tek bir bilim dalın~bağlı kalınmaz. Kişinin o zamana kadar bilgi edindiği

..
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alanlardaki bütün birikimi işin içine girer. Bilgi, sadece gerçekleri bulmak için
kullanılmaz; aynı zamanda eğitim içeriğini öğrenmek ve diğer özel
konulardaki bilgiyi elde etmek için kullanılır.

Her konudaki bilgi birikimi,

problemi çözmek için kullanılabilir. Uzmanlar, okulda gerçek yaşamla ilgili
sunulan problemlerin, gerçek dünyada başarılı olmak için öğrencilerin bilmesi
gereken şeyler ve okulda öğrenecekleri konular arasında başarılı bir şekilde
köprü görevi görebileceğini söylemektedirler (Blumenfeld, Soloway & Marx,
1991 ).

2.1.2 Matematiksel Problemlerin Sınıflandırılması
Öğretmenlerin

müfredattaki

problem

çözme

sürecini

iyi

uygulayabilmeleri ve problem çözümünün kapsamlı rolünü algılayabilmeleri
için değişik tipten problemlerin ve onların rolleri arasındaki ilişkileri ve
farklılıkları

görebilmeleri

gerekir.

Öğretmenler

anlamlı

bilgiler

ile

donandıklarında öğrencilerin matematik derslerinde farklı şekillerde düşünme
aktivitelerinde bulunmalarını sağlayacak görevleri seçebilir ve inşa edebilirler.
Şekil 2.1 'de matematiksel problemlerin çözümü için bir kavramsal çerçeve
veri_lmiştir. Foong'un problem çözümü ve problemlerin kullanımı

üzerine

yaptığı sistematik, bir literatür taramasına dayanarak Şekil.2.1 'de görüldüğü
gibi 21. yüzyıl matematik sınıflarında teşvik edilen farklı tipten problemlerin
bir sınıflandırması

yapılmıştır. "Problem" kavramının tanımlarından yaygın

olarak kabul görmüş olanlarından birisi şu şekildedir: Bireyin hemen çözümü
olmayan bir problemle karşılaştığında bu durumun üstesinden gelmeye karar
vererek bunun için düşünmesi ve buna akıl yormasıdır. Bu şemada temel
yapı olarak problemlerin çoğu "kapalı" veya "açık uçlu" olarak kapsamlı bir
şekilde

sınıflandırılmıştır.

Bu

sınıflandırma

şemasındaki

problemler

matematik öğretiminde;
• Problem çözümü için (for problem solving) öğretim
• Problem çözümü hakkında (about problem solving) öğretim
• Problem çözümü yoluyla (via problem solving) öğretim şeklinde farklı rollere
sahiptir (Foong, 1990).
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Problem Çözme
I

I
Bilişsel Beceriler

Tutumlar

Süreçler

Kavramlar

Biliş üstü
Beceriler

I

I
Değer Venne

Hesaplamalar

Nümerik

Tümevarım

Takdir Etme

Zihinsel

Cebirsel

Tümdenzeliın

İlgi

Algoritma

Geometrik

Muhakeme

Güven

İletişim

İstatistiksel

Heuristik

Kişinin kendi
düşüncelerini
izlemesi

Şekil 1- Matematiksel Bir Problem Çözümü için Kavramsal Çerçeve (Akay, 2006).

ı

Problemler

I

I

I

I

Kapalı Tipler
(Ders Kitaplanndakiler.
Alıştırmalar)

I
Matematiksel
Alıştırmalar ve
Projeler

Açık-uçlu tipten olanlar

I

I

I

I

I

RutinProblemler
1. Özel konular
içerenler
2. Çok adımlı
olanlar

Rutin Olmayan
Problemler
(Heuıistik
adımlarla problem
çözıııe stratejileri
kullanılır)

Kavramsal anlama
için açık uçlu
problem içeren ders
kitaplan

Gerçek hayatı
yansıtan
uygulamalı
problemler

I
I

Eksik Bilgili
Olanlar
(Missing Data)

I

I

Problem Kurma
(Problem Posing)

Kavranılan
açıklayanlar;
kural veya hatalar.

Şekil 2- Matematiksel Problemler İçin Sınıflandırma Şeması.

a) Kapalı Problemler: Kapalı problemler, doğru cevabın bazı basit yollarla
belirlenebildiği ve gerekli bilgilerin problem ifadesinde verilmiş olduğu, açıkça
.•...•. ~

formüle edilmiş ve gör.eyler yönünden "iyj yapılandırılmış" (well-structured)
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olanlardır. Kapalı problemler, özel içerikli, rutin,

çok adımlı problemleri

kapsadığı gibi rutin olmayan heuristik tabanlı problemleri de kapsar. Bu
problemleri çözmek için, problem çözücü basit hatırlatmalardan çok, yaratıcı
düşünme yoluyla çözüm metodu içinde çok önemli adımlar üretmeli ve bu
süreç içinde kabiliyetlerini geliştirmelidir. Bu tür problemler literatürde
"meydan okuyan problemler (challenge problems)" olarak ta bilinmektedir.
Öğretmenler bu tür problemleri, özel bir konudaki problemleri çözmek ve
öğretimdeki asıl rolünü vurgulamak için kullanırlar.

Meydan okuyan

problemler öğrencilerin ileri düzeyde analitik düşünme kabiliyetlerini ortaya
çıkarmak için kullanılır.

Benzer türden kurulmuş sözel problemler (word

problems), tamsayılar, kesirler, oran ve yüzde gibi ilgili aritmetik konularında
kullanılmaktadır (Foong, 1990).
b) Açık Uçlu Problemler: Bu kategorideki problemlerde, doğru ve tam bir
çözümü garantileyen sabit bir işlem, açık bir formülasyon olmadığından ve
eksik bilgi ile kabuller bulunduğundan bu tür problemler çoğu zaman "iyi
yapılandırılmamış

(illstructured) problemler"

olarak ta

adlandırılır.

İyi

yapılandırılmamış problemler tek bir cevabı olmayan, günlük yaşantıdaki
problemleri kapsayan türden problemlerdir. Bu konuda özellikle Kohlberg'in
yapmış

olduğu

çalışmalar

önemlidir.

Kohlberg'in

kullandığı

örnek

problemlerden bir tanesi şöyle hazırlanmıştır:

"Babası Joe'ya, 50 dolar kazandığı takdirde onu kampa götüreceğini
söz verir. Fakat daha sonra Joe'nun babası fikrini değiştirir ve Joe'dan
~

kazandığı paranın tamamını kendisine vermesini ister. Bunun üzerine Joe da
50 dolar kazandığı halde 1 O dolar kazandığını babasına söyler ve bu 1 O
doları

babasına verir. 40 doları da kampta harcamak üzere kendisine

ayırtmıştır. Nedendir bilinmez Joe kampa gitmeden önce durumu küçük
kardeşi Alex'e anlatır. Alex bu durumu babasına söylemeli midir?" (Akt;
Senemoğlu, 2002).
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Bu örnekte de görüldüğü gibi, bu tarz problemlerin bir tek cevabı yoktur.
Bu kişinin ahlaki yapısına, yetiştiği çevreye ve inandığı değerlere göre
değişmektedir.

Acık-uclu problemlerin temel özellikleri:
•Sabit bir metot yoktur.
•Sabit bir cevap yoktur I Birçok muhtemel cevap vardır.
-Farklı yollarla ve değişik seviyelerde çözülebilir.
-Çözürne karışık becerilerle ulaşılabilir.
•Öğrencilere kendi kararlarını vermede ve matematiksel düşünme yollarını
bulmada katkı sağlar.
•Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ortaya koyma imkanı sağlar.
•Öğrencilerin muhakeme etme ve iletişim kurma becerilerini geliştirir.
•Öğrencilerin gerçek hayat tecrübelerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve hayal
güçlerini genişletir.

Rutin Alıştırmaların Kısa Açık Uçlu Problemlere Dönüştürülmesi: Kısa
açıkuçlu

soruların

kullanımının

önemini

vurgulamak

amacıyla

çalışmalarımızın temelleriyle ilgili olması bakımından, ders kitaplarında
bulunan ve kısa açık-uçlu problemlere dönüştürülebilecek kapalı sorular
üzerine yoğunlaşacağız. Böyle bir şey herhangi bir sınıfta yapılabilir ve
öğrencilerin bunu yapmaları için çok fazla zaman da gerekmeyecektir.
Öğretmenler problem durumu boyunca matematiksel kavram ve becerileri
öğrenmeye vurgu yapan problem çözme yoluyla öğretimdeki (teaching via
problem solving) rolünden dolayı kısa açık uçlu problemleri kullanabilirler.
Kısa açık uçlu problemlerle, öğretmenler öğrencilerinin düşünme ve
kavramsal anlamalarını hızlı bir şekilde test edebileceklerini görmüştür. Bu
tür sorular, öğretmenlerin düzeltme için öğrencilerine verdikleri çalışma
'

sorularından daha fazla zaman almazlar (Caroll, 1999). Açık-uçlu problemler
düzenli olarak kulİanfldıklarında öğrenciler, muhakeme etme becerilerini ve
~

j
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kelime, diyagram veya resimler arasındaki ilişkileri geliştirebilirler. Bu tip
problemlere iki örnek aşağıda verilmiştir.
1-Cevabı standart olan kapalı tip matematik soru örneği:
Bir kutup ayısı Ahmet'in 25 katı ağırdır. Ahmet 20 kg ise kutup ayısı kaç kg
dır?
Öğrenciden beklenen cevaplar:
• "25 katı ağır" kelimesi ip ucu vermektedir.
• Kavram: "çarpım" ifadesi
• işlem basamağı: 25x20=500 kg
2-Cevabı standart olmayan açık-uçlu matematik soru örneği:
Bir kutup ayısı 500 kg dır. Kaç tane çocuğun ağırlığı toplamı bir kutup
ayısının ağırlığına eşittir? (Van Den Heuvel, 1986; Aktaran: Akay, 2006).
3- Standart sorulardan oluşturulan açık-uçlu soru tipleri:
• Eksik bilgi ve kabuller içeren problemler,
• Bir kavramı I süreci/ hayatı açıklayan problemler,
• Gerçek hayat I uygulaması olan problemler,
• Araştjrmacı problemler (Karşılaştırma, zıtlaştırma, sınıflama, hipotezi test
etme ve genelleştirme).

2.2 Problem Çözme
Problemler bir var olan durum ve bir hedef içerir. Problem çözen kişi
sıklıkla, son çözüme ulaşmak için alt hedefler kurmak ve onlara ulaşmak
zorundadır.(Shrunk, 1991) Problem çözme genellikle yeni bir cevap formulize
etme, bir çözüm geliştirmek için öğrenilen kuralların basit uygulamalarını
ortaya koyma olarak tanımlanır.

Problem çözmek, var olan durum ile rutin ve otomatik tepkilerin ·
uyuşmaması halinde-, neler olduğunu açıklamaya çalışmaktır. Burada
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belirtilmesi gereken önemli noktalardan birincisi; problemin insanın zihnini
karıştıran bir durum içermesi gerektiği ya da kişi tarafından bu· şekilde
algılanması gerektiği, ikincisi; karşılaşılan problemin kişi için yeni bir durum
içermesi gerektiğidir. Eğer problem önceden karşılaşılan bir durumun
aynısını içeriyorsa, kişi problemi sadece hatırlama sürecini izleyerek çözebilir
(Cai, 2000).

Problem çözme, problem kavramına bağlı olarak "Ne yapılacağının
bilinmediği durumlarda yapılacak olanı bilmektir'' şeklinde tanımlanabilir. Bir
problemle

karşılaşıldığı zaman onun anlaşılması

çok önemlidir.

Birey

anlayamadığı bir problem için, çözüm öneremez, herhangi bir strateji tespit
edip bunu uygulamaya koyamaz. Bu açıklamalara göre problem çözme
süreci; "Net olarak tasarlanan fakat hemen ulaşılamayan bir hedefe varmak
için kontrollü etkinliklerle araştırma yapmadır'' şeklinde açıklanabilir.

Okullarda

pek

çok

öğrenci

problem

çözme

sürecinde

gerekli

performansı gösteremedikleri için hedeflenen öğrenme deneyimlerini edinme
konusunda

başarısız

ortamlarımızda

"hala

olmaktadırlar.
problem

Bundan

çözemiyorlar''

dolayı

çeşitli

doğrultusundaki

eğitim
görüşler

geçerliliğini sürdürmeye devam etmektedir.

Herhangi bir dershanede bir yıl süresince değişik tip ve ölçüde sayısız
problem ortaya çıkar. Bunlar ya kişiler arası ilişkilerle; kavram duygu ve
eylemleri anlamayla; ilişkileri görme becerilerini öğrenmek ve uygulamak ile
ilgili problemler ya da pratik, kuramsal, ahlakı ve ifade gücüyle ilişkisi olan
problemlerdir. Ortaya çıkan yeni durumlara göre çözüm şekli bulmak sadece
yeni ihtiyaçları

karşılamak

bakımından

değil,

fakat öğrencilere

mutlu

yaşamanın esası olan bir beceri kazanabilmeleri fırsatını verme bakımından
da önemlidir.

Problem çözme, istenilen hedefe varmak için etkili ve yararlı olan araç
ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır belli bir
durumun problem """
olrnaşı için bazı göstergeler vardır (Bingham, 1998).
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1-Bireyin kafasında aşağı yukarı belli bir amacı olması,
2-Bireyin amaca ulaşan istikametin önüne bir engel çıkması,
3-Bireyin kendisini amaca erişmeye teşvik eden, içsel bir rahatsızlık duyması.

Problem çözme sürecinde,

insanların zihninde hangi tür zihinsel

süreçlerin gerçekleştiği, problem çözme işinin ve bu

sürecin hangi

parçalardan oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu sebeple problem
çözme sürecinin ne olduğunu tartışmak ve araştırmakta yarar vardır. Problem
çözme ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilmektir.
Buda problem çözme sürecinde önemli bir adımdır. Problem çözme bir
amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir,

buda bilgiyi

kullanarak ve buna orijinallik, yaratıcılık ya da hayal gücünü ekleyerek
çözüme ulaşma süreci olarak açıklanabilir. Problem çözümü bazen rutin
olmayan, her biri bilgi ve yetenek gerektiren çeşitli kavramsal davranışlar
gerektirir (Roth, 1990; Akt; Çakmak ve Tertemiz, 2004).

Problem çözme yaşamın her yönünü ilgilendiren bir düşünme biçimi
olduğundan bireye bağımsızlık kazandırır, bu bağımsızlık ise sorumluluğu,
organize düşünmeyi ve yaratıcılığı teşvik eder (Aksu, 1993).

Problem çözme sürecinde etkili olan faktörler vardır. Bunlar üç grupta
toplanabilmektedir:
1-Tutum (stres, ilgi, motivasyon, güven, endişe)
2-Deneyim (Yaş,

önceki bilgiler, çözüm stratejilerine aşinalık,probleme

aşinalık)
3-Bilişsel Yetenek (hafıza, okuma yeteneği, eleştirel düşünme becerileri,
yaratıcı

düşünme

(McWhinney, 1976).

becerileri,

kişinin

ne

bildiğinin

farkında

olması)
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Görüldüğü gibi problem çözme öğrenciye bir değil daha fazla yarar
sağlamaktadır. Gerek bilişsel, gerek duyuşsal gerekse eğitimsel açılardan
pek çok yararları sayılabilen problem çözme aynı zamanda öğretmene de
öğrencilerini daha iyi tanıma, onların bilgi düzeylerini ve düşünme yollarını
daha doğru tespit edebilme konularında yararlar sağlamaktadır. Problem
çözme tekniklerinin öğretilmesiyle:
1-Öğrencilerin değerlendirme becerileri gelişir.
2-Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir.
3-Daha kalıcı izli öğrenmeyi sağlar.
4-Başarısız oldukları durumlarda da öğrenme gerçekleştirir.
5-Motivasyonu sağlar.
6-Bilişsel ve duyuşsal alanda öğrenmeyi sağlar.
?-Öğrenmeye ilgiyi artırır.
8-Alıştırma becerilerini geliştirir.
9-Öğrencilerde kendine güveni sağlar.
1 O-Bilimselyöntemi kullanmayı öğretir.
11-lşbirliğine dayalı öğrenme gelişir. (Çakmak ve Tertemiz, 2004)

Problemlerin çözümü, problemin türü ve karmaşıklığına göre değişir.
Bazı problemler, tamamıyla mantık yoluyla çözülür. Günlük hayattaki
problemlerle koşut bir şekilde,

her türlü bilimsel araştırmada problem

başlangıç noktasını oluşturur. Bilimsel problem çözme; sistematik, rasyonel
ve lojik (sürekli mantığa dayalı) bir akıl yürütme etüt işlemidir. Problem çözme
bir soruyla başlar. Öğrenciler öğretmenin de yardımıyla sorulacak en doğru
soruyu belirler. Sonuçta toplamayı başardıkları kanıtlara dayanarak bir
genellemeye giderler. Burada öğrenciler, soru sorma ve bir lojik düşünce
sistemi izlemek üzere teşvik edilirler. Bilimsel problem çözme; bilimsel
yöntem, eleştirel düşünce, karar verme, yansıtıcı düşünce, sorgulama gibi
terimleri içeren bir rasyonel düşünce işlemini anlatır.
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Problem çözme, verilen bir durumu amaçlı bir duruma dönüştürmeye
yönelik bilimsel bir süreçtir. Problem çözme, istenilen amaca varabilmek için
etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasında seçilme ve
kullanılmasıdır (Demirel, 1993). Bu yöntem öğrenci merkezli olup, bilimsel
düşünmeyi öğretir. Problem çözme güdümlü bir düşünmedir. Akıl yürütmeyi
öngörür. Öğrenci bu yöntemle tüme varım ve tümden gelim düşünce yollarını
kullanır.

Kasıtlı bir öğretim sürecinden geçen öğrenciler, düşünme yetilerinden
olan problem çözmeyi beceri haline dönüştürmek zorundadır. Çünkü problem
çözme eğitsel bir edim sonucunda oluştuğundan, problem çözmenin bir yeti
veya yetenek olduğu kadar beceri olarak da ele alınmasının haklı gerekçesi
olabilir (Kalaycı, 2001).

2.2.1 Problem Çözmenin Doğası
Hayatta karşılaşılan bir problemin çözümü aşağıdaki döngüye uygun
olarak gerçekleşir. önce problemin matematik ifadesi elde edilmekte daha
sonra problemin matematiksel çözümü yapılmakta son olarak bu çözüm
gerçek hayat için yorumlanmaktadır.

Matematiksel
Çözüm

Matematiksel
Anlatım

l

i

Gerçek hayat
probleminin çözümü

Gerçek hayat
problemi
Gerçek dünya

Şekil 3- Problem Çözmenin Doğası

Her gerçek hayat problemi için bu döngü geçerlidir.· Bu döngü basit bir
problem üzerinde şöyle açıklanabilir.
o":\
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*Gerçek hayat problemi: Öğrenciler pikniğe gidecek. Nasıl?
*Problemin matematiksel anlatımı: Okulun 102

öğrencisi ve

16 kişi

taşıyabilecek bir aracı var. Kaç sefer yapmalıdır?
*Matematik problemin çözümü 102:16=6,375
*Gerçek hayat probleminin çözümü: Araç 7 sefer yapmalıdır.

Dört işlem problemlerinin çoğu "matematiksel olarak ifade edilmiş"
şekilleriyle verildiklerinden yukarıdaki döngüye tam

olarak uymazlar.

Döngünün ilk ve son safhası ihmal edilmiş olur.

2.2.2 Problem Çözmenin Temel Aşamaları
Problem çözme sürecinde temel aşamalar bu alanda araştırma yapan
hemen hemen tüm eğitimciler tarafından benzer biçimde verilmektedir.
Problemin hissedilmesi, ifade edilmesi, problem hakkında çözüm üreten
alternatiflerin sıralanması, en uygun alanın seçilmesi, bunun uygulanması ve
sonucun değerlendirilmesi genelde problem çözme süreçlerinde izlenen
temel ve genel aşamalardır (Çakmak ve Tertemiz, 2004). Bu aşamalar ana
başlıklarıyla şu şekilde verilebilir (Fisher, 1976; Freiberg ve Driscoll, 1992):
• Ne yapmak istiyorum?(Problemi Biçimlendirme)
• Bunu nasıl açıklayabilirim? (Problemi Yorumlama)
• Bu konuda ne yapabilirim? (Yapılacakların Yapılandırılması)
• Hangi yol en iyisi olabilir? (Karar Verme)
• Bu nasıl yapılabilir? (Çözümü Yorumlama)

İfade edildiği gibi problemi hissetmek ve tanımlamak problem çözme
sürecinde ilk adımdır. Bu nedenden ötürü problemi yanlış tanımlamak
problem çözme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Problemi doğru,
anlaşılır ve açık bir şekilde tanımlamak problem çözme sürecinde
sağlayacağı yararlar şöyle ifade edilmektedir:
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• Problemin ne olduğu konusunda daha kolay yoğunlaşma olabilir
• ilgisiz konular için daha az zaman harcanabilir
• Amacın daha iyi anlaşılmasını sağlar
• Strateji seçiminde ön hazırlık oluşturur
• Problem çözene güven sağlar (Akt; Fisher, 1976).

Problem çözme sürecinde, analitik

problem çözme yaklaşımıyla

(aşamalı problem çözme yaklaşımı) problem çözenlerden farklı olacak
biçimde diğer problem çözücüler holistik problem çözme yaklaşımını
(bütüncül problem çözme yaklaşımı) kullanabilirler. Bazı problem çözücüler
ise her iki problem çözme yaklaşımı içerisinde problemleri çözmeye çalışırlar.
Problem Çözme Süreci;
• Bilimsel yöntem
• Eleştirel düşünme
• Karar verme
• Sorular sorma
• Yansıtıcı düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Genelleme
• Analiz
• Sentez olmak üzere, belirtilen bu beceriler problem çözme sürecinde
öğrenciler

tarafından kullanılması önerilen

becerilerdir.

Ünlü eğitimci

Dewey'in belirttiği gibi problem çözme bilimsel bir yöntemdir. Bu bağlamda
problem çözmeyi bilimsel bir yöntem olarak başarılı bir şekilde kullanmak, iyi
bir problem çözücüsü olmayı aynı zamanda eleştirel düşünme, karar verme,
yansıtıcı düşünme, sorular sorma, genelleme yapabilme ve analiz-sentez
yapabilmeyi de beraberinde gerektirir (Fisher, 1976).
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Barth (1997)' ın önerdiği problem çözme aşamaları ise şöyledir:
1- Tecrübe aşaması,
2- Çeşitlilik ve belirsizlik aşaması,
3- Problemi belirleme aşaması,
4- Denence oluşturma aşaması,
5- Araştırma ve kanıtlama aşaması,
6- Genelleme aşaması.

Hicks (1994) in Genel Problem çözme modeli ise altı aşamalıdır. Bu
modelde her bireyin bir problem çözme modelini bilmesi, bunu kendine uygun
biçime sokması ve ondan sonra problemi çözmesi gerektiği önerilmektedir.
Hicks'in genel problem çözme modelinin aşamaları:
1- Problem,
2- Verilerin toplanması,
3- Problemin yeniden tanımlanması,
4- Uygun çözümlerin üretilmesi,
5- En iyi çözümün seçilmesi,
6- Çözümün onaylanması ve uygulamaya geçilmesi.

Problem çözmede hangi model uygulanırsa uygulansın bu basamaklar
için aşağıdaki beş kategorinin geliştirilmesi üzerinde yoğun ve sürekli çaba
harcanması gerektiğini önermişlerdir. Zaman zaman bu maddeleri problem
çözme modeli olarak da benimsenmiştir. Öğrencilerin problem çözme
becerilerini geliştirebilmeleri için eğitimcilerin problem çözme sürecinde
kullanabilecekleri kriterler aşağıdaki şekildedir:
1. Bilgi Tabanı: Kavrama için yoğunlaşılan veya anlamlı şekilde organize
edilen bilgi, bilginin tutarsız parçalarının düzenlenmesinden çok farklıdır. O
nedenle bilişsel olarak yoğunlaşmış bilgi, şansa bağlı, işlevsel, mantıksal
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ilişkiler

kullanılarak

anlamlı

bir

şekilde

yapılanabilir.

Bilginin

bu

gruplandırılması ve düzenlenmesi, öğrenme ve öğretme süreçleri boyunca
hedefe varmak için bir araçtır.
2. Beceri Tabanı: Bilişsel olarak yoğunlaşmış aşamalı bilginin beceri haline
dönüşmesi, aynı mantıksal silsileyi takip ederek olmaktadır. Bilginin beceriye
dönüş sürecinde sınıf içi ve dışındaki uygulamaların önemli bir rolü vardır.
3. Kaynak Tabanı: Karşılaşılan bir problem için, hem insanın hem de çeşitli
görsel-işitsel

materyallerin birlikte kullanılmasına bu

duyulabilir. Bunun yanında yaratıcı

düşünme

aşamada ihtiyaç

için yeni fikirler,

yeni

materyalleri gerektirdiği için kaynak sınırlandırılmasına gidilmemelidir.
4. Strateji-Deneyim Tabanı: Strateji ve deneyim, problemin kesin biçimini
ortaya konulması veya onların transfer edilebilmesi için gereklidir. Yapılan
pratikler, uzmanlığı artırır. Strateji ve deneyim zamana bağlı olarak gelişme
gösterir.
5. Davranış Tabanı: Bu aşama, daha çok bireyin duygu dünyası ile ilgili bir
alandır. Problem çözme sürecinde bireyin vermiş olduğu tepki aşırıya
kaçarsa bu durum problemin çözümünü etkileyebilir. örneğin, gösterilen
dikkat panik atağa dönüşürse, problemi çözme güçlüğü çeken öğrencilerde
öz güven kaybı artar. Sonuçta da bu onların kişiliklerinin doğası haline
gelebilir (Bogo ve Kelly, 2000; Akt; Kalaycı, 2001)

Bingham (1998)'a göre bütün problemleri etkili bir şekilde çözmeye
~

yarayacak, bütün problem çözücülere tavsiye edilebilecek tek bir yöntem
yoktur. Gerçekten birçok araştırma göstermektedir ki,

problem çözme

davranışı duruma ve zamana göre değişmektedir. Problem çözen bir
kimsenin de yaklaşımını,

izlediği basamakları,

problemden probleme

değiştirmesi muhtemeldir. Davranış, problemden probleme ve bireyden
bireye göze çarpar bir şekilde değişik olsa bile, problem çözme işleminin
kesinleşmiş ve oldukça ortak gibi görünen bazı temel yönleri bulunmaktadır.
Bingham,

işlemin incelenmesiyle şöyle

bir basamaklar

edilebileceği görüşündedir:
1. Problemi tanımak veonunla uğraşn;ıak ihtiyacını duymak,

sırası tespit
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2. Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil
problemleri kavramaya çalışmak,
3. Problemle ilgili veri ve bilgileri toplamak,
4. Problemin özüne en uygun düşecek verileri seçmek ve düzenlemek,
5. Toplanmış verilerin

ve problemle ilgili

bilgilerin ışığı altında çeşitli

muhtemel çözüm yollarını tespit etmek,
6. Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun olanlardan en iyisini
seçmek,
7. Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak,
8. Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek (Bingham, 1998).

Arenofsky (2001) problem çözme modelini üç basamakta vermiştir:
1.

Problemin varlığının

ortaya konulması,

sınırlarının ve koşullarının

belirlenmesi,
2.

Probleme uygun stratejinin

yapılandırılması,

verilerin

toplanması,

oluşturulan stratejinin uygulamaya konması için gerekli bilgi ve kaynakların
elde edilmesi,
3.

Bütün

bu

problem

çözme

sürecinin

gözlenmesi

araştırma

süreçlerinin

ve

çözümün

değerlendirilmesi.

Edinilen

bilgiler

bilimsel

ne

oranda

kazandırıldığına bağlıdır. Bu süreç becerisini kazandırmak için Gallagher ve
Stepien'e (1995) göre şu adımların uygulanması gerekmektedir:
1. Problem hakkında (ilginç, önemli ve işlenebilir) düşünmek,
2. Problemin ne olduğunu tam olarak öğrenmek,
3. Problemin çözümüne katkısı olabilecek deney/gözlem/hesaplamaların
neler olduğuna karar vermek,
4. Deney/qözlern/hesaplarnalan uygulamak
..;
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5. Problemin daha iyi anlaşılmasına gerçekten katkısı olan sonuçların olup
olmadığına karar vermek (Bu basamakta karar verilemezse b basmağına
tekrar dönülür ve problemdeki eksiklikler giderilir).
6. Sonuçları bildirmek, konuşmak ve yayımlamak.

Yapılan çalışmalar, problemleri çözen, karar veren ve sebepleri bilen
kişilerin ön plana çıktığını göstermektedir. Yani bilgiyi alan değil, bu bilgiyi
geliştiren ve mantıklı biçimde karar alan insanlar ön plana çıkmaktadır
(Mallery, 2000).

Öğrenciler arasında da farklı problem çözme yaklaşımları vardır. Bütün
düzeylerdeki öğrencilerin bir probleme yaklaşım stilleri aynı değildir.
Bloom'un bir çalışmasını incelemiş olan Ornstein ve Lasley (2000), problem
çözmede başarılı olan ve olmayan öğrenciler arasındaki farklılıkları şu
şekilde belirtmişlerdir:

1. Problemi Anlamak: Başarılı problem çözücüler, çözümü denemek için bir
an önce başlamaya ve işaretleri seçmeye başlarlar.

2. Önceki Bilgileri Kullanmak: Başarılı öğrenciler, problemi çözmek için
önceki bilgilerinden yararlanırlar. Başarısız öğrenciler bilgiye sahip gibi
görünürler, ama onu kullanmazlar. Nasıl ve nereden başlayacaklarını
bilemezler.

3. Problem Çözme Stili: Başarılı öğrenciler yaptıkları şeylerde daha çok
aktif olurlar ve daha çok açıklama yaparlar. Mümkün olduğu kadar problemi
basitleştirirler veya bütünle ilişkisi olmayan kısımları çıkarırlar. Başarısız
öğrenciler, yaptıkları şeyleri kısa bir şekilde açıklarlar ve nadiren bunları
sınıflarlar. Bu öğrenciler, parçaları analiz etme çabası göstermezler.
4. Problem Çözmeye Karşı Tutum: Başarılı öğrenciler değişiklik durumunda

güven içinde davranırlar. Başarısızlar ise güven eksikliğine sahiptirler bu
nedenle hayal kırıklığına uğrarlar (Yaman, 2003).
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işaret edildiği gibi problem çözme, oldukça değişiklik gösteren bir
işlemdir. Bu nedenle bir kimsenin çözmeye uğraştığı her problem için
yukarıdaki problemlerin hepsini kullanması mümkün olmayacağı gibi, çözüm
işi de aynı sıraya göre yapılmayabilir. Problem çözen bir kimse, önceden hiç
tahmin edilmeyen bir tarzda bu basamaklar arasında ön-son değişimi
yaparak çalışabilir. Problemin alanına ve problemle ilgili konuyu bilip
bilmemesine göre ya basamaklardan ikisini veya üçünü birleştirir, ya da
bunların bazılarını atlar. Bununla birlikte sürecin çeşitli yönleri hakkında bilgi
sahibi olmak, problem çözme alışkanlığını geliştirmek için sarf edilen bilinçli
dikkate bir esas teşkil eder. işlemin geliştirilmesi, daha etkili çözüm yollarının
ortaya çıkmasını sağlar (Bingham, 1998).Ünlü Amerikalı eğitim düşünürü
John Dewey, 191 O'da yayımladığı "Nasıl düşünürüz?" (How We Think) adlı
eserinde problem çözme konusunu ele almış ve bu yöntemi açıklamıştır.
Dewey, problem çözme yöntemini, yansıtıcı düşünme (reflective thinking)
teorisinde ortaya koyduğu ilkelere dayalı olarak geliştirmiştir. Dewey'e göre
düşünme süreci karmaşık problematik durum ve çözüme bağlanmış durumu
kapsamaktadır. Bu iki durum arasında yansıtıcı düşünme sürecinde belirli
basamaklar vardır. Bunların belli başlıcaları; imalar, öneriler, anlama, mantıklı
ilişkiler kurma, probleme ait gerekli verileri toplamak için hipotezler kurma, en
uygun görülen çözüm için hipotezi geliştirme ve bunu test etmektir. Dewey,
yansıtıcı düşünme teorisinin eğitim amaçlı kullanılmasına problem çözme
yöntemi demektedir. Bilimsel problem çözme sürecinde hem tüme varım hem
de tümden gelim birlikte kullanılmaktadır, ama baskın olan tümevarımdır. Bu
şekilde Dewey, bilimsel yöntemin eğitimciler tarafından uygulanması için
gerekli teorik alt yapıyı atmıştır. Dewey'e göre bilimsel problem çözme
yöntemi şu aşamaları içermektedir:
1. Duyulan bir güçlük
2. Bu problemin belirlenmesi ve tanımlanması
3. Olası çözüm getiren hipotezlerin önerilmesi
4. Uygun kanıtları toplama, hipotezleri test etme ve uygun soruları cevaplama
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Her bilim dalında problem çözme süreci kullanılmasına rağmen farklı
bilim dallarında farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda
farklı bilim dallarında problem çözme sürecinin basamakları verilmiştir:

Tablo 1- Farklı Bilim Dallarında Problem Çözme Süreci'nin Basamakları

BILIMSEL
YÖ:l\'T:B:I

FENBİiiMLERİ

YARJ\:IIC.1
DÜŞÜNCE

POLYA'ı:-ılN
YÖ:NıHiİ

PSİKOLOJİ

MAIE.ı\£A.IİK

Veri analizleri ~,-e
hipotezleri füme varım
ile belirleme

Kııyıuıldaıın
3ra.'jttrı!uıa&'1

MfımLiinçözümleti
tfuııclen gelııııle
belirleme

Kuluçka
(üretim)
dönemiihtiınaller

Açıklama
dönemiAlternatif çözümleri test çözüm için .
etme
kararı
belirleme

Problem nedir?

AX.ı\LITIK

DÜŞÜNCE
J\.IÜHENDL{]I.İK

Sistemi tasariamak
ve.truıınılrunak
Bilinıneyealeri
belirlemek

8-D
YÖNTE~Iİ

HER PROBLEM
ENDÖSIRİ
l) Birtakım
yakL'l,ŞlQll
kullanmak
2) Probl-euıi
belirlemek
3) Adi duruınları

Çözümptaoı

Alternatiflere
bakma

Prebleaıi
modelleme

Gidişatı ve
cleneyiıııleıi analiz
etme

YA.RATIO
PROBLEM
ÇÖZ..\IE

tespit etme.
4) Temelsebepleri
bulmak
5) Düzeltici
etkinlikleri test
etme ve eıı iyi
hareket. planını
tasarlamak

Probleaıi tanıaılaaıa:
veri toplanın ve
içeriğin analizi ve
aıaştınlması

Fikirler üretaıek z>
çok filcir
Yaratrcı filrideıin
değetlendiı'ilnıesi ::)
daha i)-ifikirler
Fikirleı'İ muhakeme
eane ve karar verme
~ en iyi çözüm

6) Planı
uygulamak
En iyi çözümü
uygıı!ıınıa

Doğmlıuııa ve
değişiiıme
döııemi

Planı uygulama
Sonuçlan
kontrol etme

-

Sonfuiinü
değerleadinnek

7) Problemin
tekrarl.ııınıa,ııu
engellemek

Çöziiıııti uygulama
ve takip etme.. Ne
öğrenildi?

8) Takımı
kutlamak

(Lumsdaine and Lumsdaine, 1995; Akt; Yaman, 2003)

Yukarıda verilen tablo incelendiğinde, her bilim dalı için problem
çözmenin farklı uygulanışlarının olduğu görülmektedir. Bu yöntemler diğer
bilim dalları için de uygulanabilir. Yani yaratıcı düşünme yöntemi, psikoloji
dalında kullanıldığı gibi fen bilimlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü
hepsi de var ola..[1 bir problemi çözmeye ve en iyi çözümü bulmaya
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çalışmaktadır. önemli olan mevcut bir güçlüğü ortadan kaldırmak olduğuna
göre, problem çözen kişiye en mantıklı ve uygun olan yöntemi kullanması
çözümü kolaylaştıracaktır.

Problem çözme sürecinde sadece çözüme bakılarak karar vermek
doğru değildir. Çünkü problem çözme süreci, problemin fark edilmesi ile
başlar. Bu problem hakkında bilgi edinilir, kaynaklara başvurulur ve veriler
toplanır. Problem çözücüler, eldeki veriler ışığında birtakım hipotezler
geliştirerek bunlar arasından nitelikli olanlarını seçer. Daha sonra en iyi
çözüm yolunun hangisi olduğuna karar vererek sonuca, yani problemin
çözümüne ulaşır. Robertson'a

(2001) göre; öğrenciler, problemin içine

girdiklerinde, problemi çözmek için özellikle zihinlerinde ortaya çıkan
çözümler için bol miktarda tahminde bulunurlar. Ilk olarak yapılan iş, problemi
uzun süreli belleğe atmaktır. Görüldüğü gibi, problem çözmede sadece
sonuçla ilgilenmek yapılan çalışmanın küçük bir kısmını ilgilendirmektir. Daha
önceden başlayan çalışmalar problemin çözümünde büyük rol oynar.

Polya'ya göre bir problemi çözme, açık olarak düşünüleni elde etmenin
çözümünü araştırmaktır. Problem çözme, sadece bir üründen ziyade bir
süreçtir. Bir problemi çözmek, yeni ve sıradan (rutin) olmayan yol ile birlikte
bilgiyi kullanmanın bir süreci ve yöntemidir. Polya'nın 4 adımlı yöntemi,
Problemi anlama, bir plan kurma, planı uygulama ve geri dönüş olarak
sınıflandırılmıştır.

Matematiksel problem

çözme

sürecinde daha

çok

Polya'nın problem çözme yöntemi kullanılmaktadır (Polya, 1957).

Bir problem araştırılırken, problemin çözümüne ilişkin bazı adımlar takip
edilmelidir. Çünkü problemi tam olarak belirlemeden, içerisinde bulunan
kavramları anlamadan problemi çözmek çok zordur. Bu nedenle problem
tanımlanırken, aşağıda verilen şemadaki adımlara uygun basamakları takip
etmek, problemi çözme işlemini kolaylaştıracaktır. Problem çözmenin
adımları olarak nitelendirilebilecek bu şema, özellikle basamakların sıralı
olarak izlenmesi üzerinde durmaktadır. Problemi tanımak için beş adımın
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hayati rolü vardır. Bunlardan bir tanesi eksik olduğunda problemin çözümü
güçleşecektir. Fogler ve Leblanc (1995) tarafından önerilen problemi tanıma
tekniklerini gösteren şema aşağıdaki şekildedir (Akt; Akay, 2006):

1- Problemin kökenini
araştırma

5- Problemin
analizi

<,

/

l
Problemi tanıma
teknikleri

2- Problemi
inceleme

/
\

4- Durumu tekrar

3- Mevcut durumu

ifade etme

istenen duruma çevirme

Şekil 4- Problemi Tanıma Teknikleri

Yukarıda adımları sunulan problemi tanıma şemasında 3. basamakta
yer alan Duncker Diyagramı, bir problem çözümünde karşılaşılabilecek
durumları ve bu durumlar karşısında nasıl hareket etmek gerektiğini belirten
yolları gösterir. Bu diyagrama göre, bir problemin tek bir çözüm yolu yoktur
ve karşılaşılan farklı durumlarda farklı yöntemler izlemek gerekir (Fogler ve
Leblanc; 1995).
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Bir problem araştırılırken öğrencileri yönlendirme konusunda göz
önünde bulundurulması gereken birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan
birincisi, öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve

konuyu sahipleneceklere

problemleri araştırmaları için gerekli zemini oluşturmaktır. ikincisi, istenen
sonuçları sağlamak için önceden ortaya konulmamış,
kapsayan

problemler

olmalıdır.

Üçüncü

önemli

günlük olayları

nokta,

problemler;

öğrencilerin farkına varacağı düzeyde, tek bir doğru cevabı olmayan ve
öğrencileri işin içine sokacak tarzda olmalıdır. Dördüncü nokta ise, alan
bilgisi, sonuçları hemen görecek düzeyde olmamalı, öğrenme süreçlerinden
geçerek,

öğrencilerin

gerçek

yaşam

bilgisine

dayanan

metotlarla

bulunmasıdır (Gale, 2000).

Problem çözme bilimsel bir yöntem olarak sistematik bir süreçtir. Bu
sebepten ötürü öğrencilerin problem çözme sürecinde başarılı olabilmesi için
bazı bilgi ve becerilere sahip olabilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir.
Düşük

başarıya

sahip

öğrencilerin,

yüksek

başarılı

öğrencilerle

kıyaslandığında daha az biliş ötesi beceriye sahip oldukları söylenebilir
(Ornstein and Lasley, 2000).

Temel işlemsel beceriler ile karmaşık problem çözme becerileri ve
problem kurma becerileri arasında sıkı bir ilişki vardır. Temel işlemsel
becerilerinde eksik olan öğrenciler, başarılı problem çözücü olamazlar,
problem çözmeyi başaramayanlar da başarılı problem kuranlar olamazlar
~

problem kurma yaklaşımı, öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme
yeteneklerini geliştirmektedir. Problem çözme kuramları hakkında çalışma
yapan araştırmacılar yaratıcı düşünme ile problem çözme sürecini bir arada
ele almaktadırlar.

Bilim adamlarının çoğu yaratıcı düşünme sürecinin

doğasını problem çözmenin özel bir şeklinde ele almıştır (Ochse, 1988).
Sungur (1997)'a göre yaratıcılık bir problem çözme sürecidir. Bireyin problem
çözme becerisinin yüksek olması aynı zamanda ileri düzeyde bir yaratıcı
düşünceye sahip olmasıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle bu araştırmada,
problem kurma yaklaşımı hakkında kuramsal bilgi verilmeden önce problem
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çözme ve yaratıcı düşünce kavramlarının açıklanmasının, problem kurma
yaklaşımının daha iyi anlaşılmasına ışık tutacağı düşünülmektedir.

2.2.3 Problem Çözme Becerisi
Öğrencilerin, belirli bir süreç içerisinde bazı yöntemleri kullanarak ve
gözlem yaparak performansları sahip oldukları becerilerin performansları
ölçülebileceği düşünülmektedir. Öğrencilerin problemi çözebilmeleri için
öğrencilerin problem çözme becerilerini gözlemlemek amacı ve bir ölçme
yöntemi aracılığı ile onların performanslarını belirlemeye ihtiyaç duyulur. Bu,
sürecin içinde bulunan hem öğrenciler hem de öğretmenler için oldukça
önemlidir. Dolayısıyla eğitimciler matematik ya da başka bir alanla ilgili
öğretim becerilerini ve anlama düzeylerini geliştirmek için farklı iki model
üzerinde çalışmaktadırlar:
1.

Problem çözerken bilimsel düşünürken yaşanılan sürecin açıklığa

kavuşması ve modeli doğru olarak açıklamaya izin vermesi,
2. Öğrencilerin problem çözme sürecinde düşünmelerine yardımcı olacak ve
performanslarını

artıracak

yöntemleri

kullanmalarına

imkan

tanıması

(Rusbult, 2002).

Bu modellerin kullanılması ile öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerilerini geliştirerek problem çözme performanslarını arttırabilmektedirler.
Öğretmenler, öğrencilerinin iyi bir problem çözme becerisi kazanabilmeleri
için yeterli ortam sağlanarak uygun yöntemler belirleyebilmelidir. Böylece
öğrenciler kendi problemlerini yaratıcı bir biçimde derleyebilmeleri için,
gerekli olan problem çözme stratejilerini anlayarak uygulayabileceklerdir.
Bunun başarılı olabilmesi öğrencilerin problem çözme stratejileri hakkında
bilgi

sahibi

olabilmesi

gerekmektedir

(Miller,

2000).

Bu

bağlamda

öğretmenlerin sınıf ortamında kullanacakları öğretim yöntemlerinin ve
etkiliklerin büyük önemi vardır.
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Problem çözme sürecinde, problemin çözümü için plan yapılırken uygun
stratejilerin kullanılması oldukça önemlidir. Çözüm için öncelikle problemin iyi
anlaşılmış olması gerekmektedir. Problem çözümü için uygun stratejinin
belirlenebilmesi, Problemi anlamaya ve stratejileri tanımaya bağlıdır. Bazı
problemlerin çözümünde bazen bir, bazen birkaç strateji birlikte kullanılır.
Bazen de aynı problemin çözümüne farklı stratejiler uygun gelebilir. Genel
olarak bakıldığında problem çözme stratejilerinin başlıcalar şunlardır:
• Sistematik liste yapma(Organizing data)
• Tahmin ve test etme(lntelligent guessing and testing)
• Diyagram çizme, tablo yapma ( Making a drawing, visual representation)
• Bağıntı bulma, örüntü arama (Finding a pattern)
• İlginç durumları düşünme (Considering extreme cases)
• Farklı bir bakış noktasından yaklaşma(Adopting a different point of view)
• Benzer basit problemlerin çözümünden faydalanma (Solving a simpler,
analogous problem)
• Geriye doğru çalışma (Working backwards)
• Elimine etme (Accounting for all possibilities)
• Mantıksal muhakeme etme(Logical reasoning) (Posamentier, 1998).

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilerin bulundukları
.•.

seviye ile problem çözme sürecinde beklenenler arasındaki ilişkiyi gösteren
tablo aşağıda olduğu gibi verilmektedir (Kellar ve diğ, 2000).
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Tablo 2- Öğrencilerin Bulundukları Seviye ve Problem Çözme Sürecinde
Beklenenler

Problem Çözme
Davranışsa}

Acemi

Çırak

Kalfa

Usta

Genel problemi

Açık uçlu bir

Problemi

Problemi

tanımlayan bir

senaıyo tanımlar ve

tanımlamak için

tanımlamak için

senaryo verir

problem durumunu

başkalarıyla çalışır

değişik verilerle

Amaçlar
Problem tanımı

belirleyebilir

çalışır

Alternatif ve

Bazı alternatifler

Birçok alternatif

Altematifleri

Kaliteli

Sınırlılıkları

belirler

tanımlaya bilir

belirler ve

alternatifler

sınırlılıkları

üretir

belirleme

çizebilir
Veri toplama

Veri toplar ve

Veriler için uygun

Verilen problemin

Veı-ileri

ve analiz etme

verilen tekniklerle

analiz teknikleri

verilerini toplar

toplamak ve

analiz yapar

belirler

analiz eder

analiz etmek
için uygun
yöntem geliştirir

Çözüm ve

Bir çözüm belirler

değerlendirme

Birden çok çözüm

Çözümü belirler ve

Sosyal yararlan

bulabilir

değerlendirir

olan çözümler
üretir

Uygulama

Küçük projeler

Kannaşık

İsteğe göre

Uygun çözüm

tasarlar

tasarımlar yapabilir

uygulama yapar

için başkalarıyla
çalışır

Problem çözme becerilerinin gelişimi aşamalı olarak gelişmekte ve
belirli

bir süreç izlemektedir. Öğrencilerin problem çözme becerileriyle,

problemi çözerken göstermiş oldukları tutum ve davranışlar arasında yakın
ilişkiler vardır.

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler, siyasi
sosyal ve ekonomik krizler bireye gittikçe artan problemli durumlarla
karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla problem çözme psikolojide uzun yıllardır ilgi
odağı olan önemli-eic.kcnudur.
<

Yapılan birçok araştırmada problem çözme
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sürecine ilişkin birçok kavram ortaya konulmuştur. Bu kavramlar değişik
öğrenme yaklaşımlarından geleneksel Gestaltcı yaklaşımlara ve son olarak
ta bilgisayar simülasyonu ve matematiksel modellere ilişkin yaklaşımlara dek
çeşitli özellikler içermektedir.

Yapılan araştırmalarda insanların değişik problemler karşısında nasıl
davrandıklarına ve ne gibi tepkiler verdiklerine ilişkin bazı bulgular göze
çarpmaktadır.

Bazı

insanlar

problemlerle

karşılaştıklarında,

problemi

çözmekten çabuk vazgeçerken, kimileride problemi en ince ayrıntısına kadar
derinlemesine

inceleyerek

bütün

çabalarını

problemi

çözene

kadar

sürdürürler.

Problem çözme, yalnızca birey bazı düzeylerde tepki vermesi
gerektiğini algıladığı zaman başlayabilir. Ayrıca bireyin bir hedefinin olması
gerekir ki, böylece elde etmek istediği hedefe ulaşma yollarını bulmak için
çaba harcasın. Yani problem çözme bir hedefe ulaşırken araya giren
zorlukların çözümünü bulma sürecidir. Wickelgren (1979), her problem için,
bir hedef, veriler ve işlemler belirlenebileceğini belirtmektedir. Veriler, hedefe
ulaşmak için kullanılabilecek gerçekler, sözcükler, kavramlar ve işlemlerdir.
İşlemler, hedefe ulaşabilmek için verileri manipüle etme yollarıdır. Hedef ise
problemin çözümüdür. Hedefe ulaşılabilmesi için problem çözme sürecinde
kişilerin etkili olabilmesi önemlidir.

Problem çözme sürecinde etkili ve etkisiz problem çözme çabasını
gösteren ve göstermeyen kişilerin özellikleri aşağıdaki tablo 2.2'
açıklanmaktadır (Fogler ve Leblanc, 1995):

de
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Tablo 3- Öğrenme Sürecinde Etkili ve Etkisiz Problem Çözme Çabasını Gösteren ve
Gösteremeyen Kişilerin Özellikleri

Özellikler

Etkililer

Etkisizler

Tutum

Problemi çözebileceğine inanma

Kolay bıkma

Hareket

Problemi birkaç kez okuma

Bir çözümün kendiliğinden
ohışabileceğini ümit etme

Problemi tekrar tanımlama

ve bekleme

Kendi kendine somlar sorma
Zihninde şekiller oluşturma

Problemi tanımlamada

Taslak oluşturma. denklem yazına
Sonuç hakkında hemen karar venneıne

başarısız olma

Kesinlik

Kontrol ve tekrar kontrol yapma

Kontrol yapmama

Çözüm

Problemi alt problemlere ayırma

Problemi ayınnaına

İşlemleri

İlk anladığı noktadan başlama

Başlanacak noktayı bilmeme

Konuyla ilgili temel kavranılan kullanma

Anahtar kavramları bulamama

Düzenli adımlar kullanma (heuristics)

Tahminde bulunma

Tıkandığında yılmama

Vazgeçme

Formül ve tanımlamalar kullanma

Nicel tanımlar ve formüller

Gelişmenin yollarını bula

kullanmama

Gagne ve Skinner (1974) gibi araştırmacılar problem çözme sürecinde
en

önemli

değişken

olarak

bireyin

geçmişini

inceleme

eğiliminde

görülürlerken, diğer araştırmacılar, örneğin; Kohler ve Maier (1970) gibi,
problemlerin çözümünde en önemli unsurun bireyin karşı karşıya kaldığı
durumu algılama biçimi olduğunu savunmuşlardır (Akt: Heppner & Krauskopf,
1987).

Başarılı problem çözücüler, problem çözme adımlarını kullanarak ve
yılmadan sonuca gitme eğiliminde iken, başarısızlar sonuca ulaşmada
sabırsız davranmaktadırlar. İyi problem çözücüler, problem karşısında kendi
konumlarını iyi ayarlayabilirler.

Bu da, problemlerin yapısını

tanıma ile

mümkün olabilmektedir. Probleme dayalı öğrenmede, problemin çözümü için
problemin doğasını ve yapısını iyi analiz etmek gerekir (Yaman, 2003).
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Problem çözme sürecinde öncelikli olarak bilişsel işlemlerin sırasıyla bir
hedefe yöneltilmesi gerektiği savunulmaktadır (Anderson, 1980). Böylece
öğrencilerin bilişsel işlem becerilerinin gelişimi gözlenebilmektedir.

Problem çözme süreci içerisinde belirli bir zaman geçmekte ve bu
zaman aralığı içerisinde çaba sarf edilmekte ve çeşitli alıştırma soruları
etraflıca düşünülerek enerji harcanmaktadır. Problem çözme sürecine katılan
öğrencinin istenilen becerilere ulaşabilmesi,

bireyin değer yargılarıyla,

inançlarıyla, ihtiyaçlarıyla ve tutumlarıyla ilgilidir. Problem çözme becerilerinin
kazandırılabilmesi noktasında bireyin

problem çözmeye yönelebilmesi,

kendine olan güven duygusu, cesareti ve isteğiyle orantılıdır.

Problem çözme süreci zihinsel becerilerin bir faaliyeti olarak eğitimde
teknik ya da yöntem olduğunu belirtilerek, problem çözme sürecinin eğitimde
alabileceği boyutları değerlendirmiştir. Problem çözme,
• Bilişsel bir özellik ya da davranış,
• Duyuşsal özellik,
• Bir yöntem bir yaşantıdır (Kabadayı, 1992).

Sonuç olarak problem çözmenin bilişsel, duyuşsal ve davranışsa!
etkinlikleri içeren karmaşık bir süreç olduğu söylenebilir.

Problem çözme sürecinde, problem çözme performansını geliştirmenin
en belirgin yolu, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Çözüm için ihtiyaç
duyulan bilişsel beceriler içinde problem analiz edilerek gelişme için her
beceriyi sistemli bir biçimde kazandırmak gerekmektedir. Problem çözme
becerilerinin geliştirilmesi için
geliştirilmesi,

öğrenme

amaçları hakkında becerilerin

bileşenlerin doğru bir biçimde analiz edilebilmesinin ve

öğrenmenin sistemli bir biçimde olması gerektiği vurgulanmıştır. Temel
öğretim becerilerine odaklanma, problem çözme becerilerini geliştirmenin
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yolu olarak görülmesine rağmen, araştırma sonuçları,

temel becerileri

bilmenin yalnız başına yeterli olmayacağını göstermektedir (Mayer, 1998).

Heppner'ın bakış açısına göre problem çözme, problemlerle başa
çıkma kavramı ile eş anlamlıdır. Günlük hayatta, kişisel problem çözme
Heppner'ın tanımlamasına göre, iç ya da dış istekler ya da uyaranlara uyum
sağlamak amacı ile davranışsa! tepkilerde bulunma gibi bilişsel ve duyuşsal
işlemleri bir hedefe yöneltmek olarak ele alınmıştır (Heppner, 1987). Ayrıca
problem çözme becerisini en iyi yordayan değişkenler olarak ta benlik
saygısı, eleştiriye duyarlılık, insanlara güven duyma ve kişiler arası ilişkilerde
tehdit hissetme bulunmuştur (Kaya, 1992).

Psikolojik danışmaya başvuran danışanların büyük bir bölümünün
problem çözmeye yönelik eylemlerde güçlük çektikleri için bu yola
başvurduklarını öne sürer. Örneğin; danışanın problemi çözebilecek bir planı
olduğu halde bu planı uygulayabilecek sosyal becerileri olmadığından ya da
aşırı kaygılı olmasından dolayı problemi çözmede başarısız olmasıdır. Bazen
danışanlar 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 başa çıkma güçlüklerini ve daha da genelleştirilebilecek başa
çıkma sorunlarını belirleyip tanımlayabilmek için problem çözme süreci ile
ilgili davranışsa!, bilişsel ve duygusal etkinlikleri değerlendirmek olmalıdır
(Kaya, 2000).

Bireyler bazen problem çözebilmek için bilişsel anlamda yeterince uğraş
vermelerine rağmen problem çözmede başarısız olabilmektedirler. Aynı
zamanda problem çözmede başarısız olan bireylerin gerçekte davranışsa!
olarak sürekli aktif olmalarına karşılık devamlı bir sorundan diğerine
atladıkları ve sonuçta problem için gerekli olan çözümü bulamadıkları tespit
edilmiştir (Kaya, 2000).
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Problem çözme sürecinde, bireyler bilişsel anlamda gerekli becerilere
sahip olmasına rağmen, tek bir problem üzerinde diğerlerini ihmal edecek
şekilde yoğunlaşmaları sonucunda ve problem üzerindeki sorunların iç içe
olmasını göz ardı etmelerinden dolayı çözümde sonuç elde edilememektedir.
Problem çözmede bireylerin etkisizliğinin nedenlerinin araştırılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Problem çözmede başarısızlığın en önemli nedenlerinin;
1. Yüksek kaygı ve bazı duygusal engellemeler nedeniyle etkili tepkilerin
gösterilmemesi
2. Etkili olabilecek tepkilerin gerçekte var olmaması gibi etmenlerin sonucu
olduğunu öne sürmektedir. (D' Zurilla ve Goldried, 1971; Akt; Kaya, 2000).

Bireyler

genelde

problemlerle

karşı!aştıklarında

doğrudan

yüzleşmektedirler ki bu durumda gerçekte davranışsa! bir eksikliğimi vardır
yoksa sahip oldukları becerileri uygulamaya dökmesini engelleyen kaygı
faktörü mü etkili olmaktadır? Dolayısıyla bireyin probleminin çözümüne ilişkin
duyuşsal

ve

bilişsel

davranışların

işlevsel

sonucunun

incelenmesi

gerekmektedir.

Problem

çözme

sürecinde

duygusal

etkinlikler,

bireylerin

nasıl

düşündükleri ve nasıl davrandıklarını etkilemeleri açısından önemli rol
oynarlar. Problem çözme davranışını belirleyebilmek için, bireyin sorunlara
duygusal yaklaşımını değerlendirmek gerekir. Genel olarak bakıldığında
problem çözmeye yönelik duygusal etkinlikler 3 ana değişkenden etkilenirler:
1. Duygusal başa çıkma stratejileri
2. Duyguların eylem üzerindeki engelleyici ve destekleyici etkileri
3. Davranış, değerlendirme ve duygu kavramlarının birbiriyle ilişkisi.

Duygusal başa çıkma stratejiler, diğer bir deyişle, bireyin duygusal
tepkilerini değiştirerek problemi yeniden yapılandırması, problem çözme
sürecinde oldukça etkili stratejidir. Duygusal başa çıkma stratejilerine örnek
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olarak, pasif kabulleniş, iyimserlik,

umutsuzca geri çekilme,

kararlı duygular

ve bozulmuş morali düzeltme biçimleri verilebilir (Kaya, 2000).
Araştırmacılara

bakıldığında

etkili bir şekilde

problem

çözme faaliyetleri

şunları içermektedir:
1. Problemin niteliğinin

belirlenip, çeşitli yönlerinin

açıklığa kavuşturulması

yani yeterli kodlama etkinliği ve belirli amaçlar oluşturma.
2. Sebatlı, ısrarlı davranışsa!, bilişsel ve duygusal başa çıkma stratejileri.

Bu tür faaliyetler

problemin

başlatabilir. Bu gelişme eylemlerin

çözümü

için gerekli

olan

etkili bilişsel düzenlenişi

gelişmeleri

ile ve problem

çözme sürecinde geri bildirim sağlayan duygusal tepkilere dikkat edilerek
desteklenebilir. Problem çözme sürecinde etkisiz problem çözme davranışları
ise aşağıdaki nitelikleri içermektedir:
1. Etkisiz davranışsal, duygusal ve bilişsel başa çıkma stratejileri
2. Olumsuz bilişsel süreçler ve duygusal reaksiyonlar
3.

Bireyin

problem

çözme

eylemlerine

ilişkin

değerlendirme

ölçütü

niteliğindeki geri bildirimlere gerekli ve yeterli, dikkati verememe.

Problem

çözme

süreci,

tanımlanabilen

ayrılmıştır.
Bunlar:
1. Genel yaklaşım
2. Problemin tanımlanması
3. Seçeneklerin yaratılması
4. Karar verme
5. Değerlendirme (D'Zurilla ve Goldfried, 1971)

aşamalar

olarak

5

kısma
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Heppener (1987) bu aşamaları, birbirinden bağımsız olarak psikolojik
danışma ile ilişkili olarak incelemektedir ve her bir aşama değişik süreçlerden
oluşmuştur.

1) Genel Yaklaşım: bu ilk aşama, bireyin belirli bir çözümü benimsemesi ya
da reddetmesini sağlayan, destekleyici ya da engelleyici nitelikte olabilen ve
bireyi belirli bir biçimde davranmaya yönelten zihinsel eğilimdir. Araştırma
bulguları yetilerine güvenen ve çevrelerinin farklı yönlerini denetleyebileceğini
söyleyen bireylerin daha iyi problem çözücü olduklarını göstermektedir. Yine
araştırma bulguları iyi problem çözücülerin dürtüsel davranmadıklarını ve
birçok sorun çözme davranışı ile sistematik ilgilendiğini göstermiştir. Diğer bir
etkili yaklaşım da problemli durumları belirleyip bunları o biçimleri ile kabul
etmedir. Bireyin problemli durumlara genel yaklaşımı ( yaklaşma ya da
kaçınma

tarzı,

kontrol

edip

edememesi

ve

yeteneklerine

güvenip

güvenmemesi) sorunları başarı ile çözme ve başa çıkma stratejisini etkiler.
2) Problemin tanımlanması: bu aşama sorunun tanımlanması ve biçimi ile
ilgilidir. Yapılan araştırmalar başarılı sorun çözücülerin problem konusunda
fazla bilgi

sahibi olduklarını, problemin özünü anlamayı başardıklarını ve

kullandıkları ilk adımın tüm

bilgiyi ve gerçekleri toplamak olduğunu

göstermiştir. Birey bir problemi uygun bir şekilde tanımlayabilmek için en
azından üç alanla ilgili öğeleri inceleyebilmelidir.

Dolayısıyla bir problemin

tanımlanması bir çok spesifik beceri gerektirir.
• Kendini,

davranışlarını, bilgisini heyecanlarını ve problem duruma ilişkin

duygularını değerlendirme
• Bireyin problematik durumla ilgili çevresini değerlendirme
• Problematik durumu açığa kavuşturma, hedeflerin, beklenti ve çatışmaların
farkında olma.
3) Seçeneklerin Oluşturulması: Seçeneklerin oluşturulması hedef yönelimli
bir süreç olduğundan doğal olarak seçimi gerektirir. Araştırma bulguları bilgi
seçiminin bireyin geçmiş yaşantılarının bir fonksiyonu olmadığını tam tersine
geçmiş deneyimleri kullanabilme yetisinin önemli bir etmen olduğunu
gqstermektedir.

"
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Problem çözme esnasında problemin tek bir yönüne takılıp diğer
yönlerini ihmal etmemek gerekmekte
kalınmaması

gerekmektedir.

ve tek

Yapılan

bir noktaya odaklanıp

araştırmalar

başarılı

problem

çözücülerin sık sık problemlerini geçici olarak bir tarafa koyduklarını ve sonra
bunlara tekrar geri döndüklerini göstermiştir. Mantıksal olarak problem çözme
sürecinde eğer birey sorununu geçici olarak bir tarafa bırakıp, ona daha
sonra dönerse, yeniden ilgisini ve dikkatini toplayarak duygusal ve diğer
engelleyici

uyarıcıların

etkilerini

kaybetmelerinin

mümkün

olabileceği

söylenebilir.
4) Karar Verme: Bu süreç eyleme yönelik bir dizi seçenek arasından belirli
bir tanesini seçmek olarak tanımlanabilir.
5) Değerlendirme: Bu aşama eylem planını uygulayıp sonucun belli bir
standartla karşılaştırılmasını içerir. Eğer birey, eylemlerini karşılaştırır ya da
verilmiş

bir

standartla

uygunluğuna bakarsa

(test

etme)

birey

bu

aktivitelerden yeni sonuçlar üretir ya da eylemlerini durdurur. Tersine eğer
eylemleri bir standartla uyuşmuyorsa birey " işlemine" devam eder. Bireyler
eylemlerinin sonuçlarını belirli bir standartla karşılaştırma yetisine sahiptirler.

Kısaca problem

çözme

sürecinde

başarılı

olabilmek,

öncelikle

problemin doğru tanımlanmasına bağlıdır. Problemin doğru tanımlanmasının
yanı sıra problematik

durumla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmalı ve güçlüğü

gidereceği düşünülen çeşitli davranış tarzları formüle edilmeli ve en iyi
çözüme götüreceği düşünülen şeçenekten başlanmalıdır. Mevcut seçenekler
uygulamaya konur ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başarılı olunmuşsa
o yolda devam edilir aksi halde başka seçenek uygulamaya konur (Akt; Kaya,
2000).

2.3 Matematik Öğretimi
Matematik yapmak bir desen ve düzen arayarak problem çözme
sürecidir

denilebilir.

Ancak geleneksel matematik eğitimi

anlayışında

matematiksel bilgiler küçük beceri parçacıklarına ayrılmış halde öğretmen
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tarafından öğrencilere sunulur, öğrencilerden bu bilgileri verilen alıştırmalarla
tekrar etmeleri beklenir. Soruların önceden belirlenmiş belirli yanıtlama
yöntemi veya yöntemleri ve tek bir yanıtı vardır, en çok soruyu en kısa yoldan
ve en çabuk yanıtlayan öğrenci en başarılı öğrenci kabul edilir. Böyle bir
anlayış ortamında öğrenciler pasif alıcılar konumundadır, en iyi ve en
doğruyu bilen öğretmenden bunları öğrenmek durumundadırlar. Bir nedene
dayandırılmayan bir sürü bağıntı, kural ve simgeler öğrencilere verilir ve
öğrenciler ezbere dayalı öğrenmeye sevk edilirler,

böylece öğrenciler

gösterilmeyen problemi çözemez duruma gelirler (Olkun ve Toluk, 2003).

Baykul (2000) matematiği, ardışık soyutlama ve genellemeler süreci
olarak geliştirilen fikirler (yapılar) ve bağıntılardan oluşan bir sistem olarak
tanımlamaktadır.

Bu

tanımda

üç özelliğin dikkati

çektiğini;

bunların

matematiğin bir sistem olduğu, yapılardan ve bağıntılardan (ilişkilerden)
oluştuğu,

bu yapıların ardışık soyutlamalar ve genellemeler süreci ile

oluşturulduğunu belirtmektedir. Matematiğin insan tarafından zihinsel olarak
yaratılan bir sistem olması nedeni ile soyut olduğunu ve genel olarak soyut
kavramların kazanılmasının zor olduğunu belirterek, matematiğin öğrenciler
tarafından zor olarak nitelendirilmesinin sebebinin bu durum olabileceğini,
matematik kavramlarının, öğretim sırasında somutlaştırılarak ve somut
araçlar

kullanılarak

bu

zorluğun

giderilebileceğini,

en

azından

açısından

amaçları;

azaltılabileceğini ifade etmektedir.

Matematik

öğretiminin

öğrenci

kazanımları

öğrencilerin tahmin becerilerinin gelişimine katkı sağlama,

öğrencilere

zihinden işlem yapma becerisi kazandırma, öğrencilerin matematiksel bilgiyi
çeşitli şekillerde temsil etme becerisinin gelişmesine katkıda bulunma,
öğrencilerin

problem çözme

becerisinin gelişmesine

yardımcı

öğrencilerin

matematiği iletişimde kullanmalarına olanak sağlama ve

öğrencilerde olumlu matematiksel akademik benlik oluşturma
sıralanabilir (Altun, 2000; Olkun ve Toluk, 2003,).

olma,
olarak
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Matematiğin yapısına uygun bir öğretim şu üç amaca yönelik olmalıdır
(Van De Wella, 1989; Akt; Baykul, 2000):
1. Öğrencilerin matematikle ilgili kavramları anlamalarına,
2. Matematikle ilgili işlemleri anlamalarına,
3. Kavramların ve işlemlerin arasındaki bağları kurmalarına yardımcı olmak.

Bu üç amaç ilişkisel anlama olarak adlandırılmaktadır. İlişkisel anlama;
matematikteki yapıları (kavramları ve bunların öğelerini) anlama, sembollerle
ifade etme ve bunun kolaylıklarından yararlanma, matematikteki işlemlerin
tekniklerini anlama ve bunları sembollerle ifade etme, semboller ve kavramlar
arasındaki bağıntılar veya ilişkileri kurma olarak açıklanabilir.

Matematikteki kavramların kazanılabilmesi için çocuğun zihninde bu
ilişkilerin oluşması gerektiği söylenilebilir. Bruner, öğrencilerin zihinsel
gelişimini üç dönem olarak incelemiştir: eylemsel dönem, imgesel dönem ve
sembolik dönem. Eylemsel dönemde somut nesnelerle bire-bir etkileşimle
öğrenme söz konusudur. imgesel dönemde şekil, film, video gibi görsel
araçlar kullanılır. Sembolik dönemde ise semboller kullanılmaya başlanır.
Sembolik dönemdeki bir birey zaman zaman eylemsel düzeye ya da imgesel
düzeye başvurabilir (Oklun ve Toluk, 2003).

2.3.1 Matematik Öğretimincle Problem Çözme
Matematik dersinde karşılaşılan problemler matematiksel durumlardır
ve daha çok niceldir. Çözüm için açıkça görülen yolları yoktur. Başka bir
sınıflamada, ilköğretimdeki matematik derslerinde karşılaşılan ve problem
diye verilen durumları Baykul (2006) sınıflara göre üç grupta toplamıştır:
1. Hiçbir anlamı olmayan durumlar: Bunlar öğrencilerin seviyelerinin çok
üstünde, tamamen yabancı kavramlara dayalı problemlerdir ve öğrencilere
bilmece gibi görünürler.
2.

-

Dört işlemle ilgili alıştırmalar genellikle öğrencilerin,

hemen cevap

verebilecekleri türden sorulardır.
Hatta
bu sorulara cevabın mekanik olarak
,._
I
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verilebilmesi bile mümkündür. Dolayısıyla alıştırmalar genel olarak problem
durumları değildir.
3. Öğrencilerin mekanik olarak cevap veremeyecekleri fakat kazanmış
oldukları mevcut davranışlarla cevaplayabilecekleri problemlerdir.

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşantımızdaki problemlerin
çözülmesinde de kullandığımız önemli araçlardan biridir. Matematiğin tarihi
gelişimine bakıldığında matematiğin insanların gündelik hayatta karşılaştıkları
sorunları çözme isteğinden doğduğu görülmektedir. örneğin sayı sayma,
hesaplama sorunları, güneşin, ayın ve yerin hareketleri, alan ve hacim
ölçümleri hep bir ihtiyaç sonucunda doğmuş ve matematiğin gelişimine
katkıda bulunmuş çaba ve etkinliklerdir (Olkun ve Toluk, 2003).

Problem çözme, matematik öğretiminde önemli bir unsurdur. Çünkü
matematik, işlem, mantık ve estetik olarak belirlenen üç değer için okulda
başarı elde etmeyi sağlayan tek araçtır (Taplin, 2003). Başarılı problem
çözücü olmak, aynı zamanda eleştirel düşünme, karar verme, yansıtıcı
düşünme, sorular sorma, analiz-sentez yapabilmeyi de beraberinde getirir.

Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem
çözmedir. Problem, çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak
algılanmamalıdır. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme
ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme
becerilerini kullanması gerektirmelidir. Matematikte başarılı olmanın yolu iyi
problem çözmeyle doğrudan ilgilidir.

Bu anlamda matematik dersinin

öğretiminde ve öğrenilmesinde problem çözme sürecinin nasıl

işlediği

oldukça önemlidir. Problem çözme aynı zamanda bilimsel bir yöntem
olduğundan, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı ve yansıtıcı düşünmeyi, analiz ve
sentezleme becerilerinin de kullanımını gerektirir (Çakmak, 2003).
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insan ve toplum hayatında ne zaman ne tür güçlüklerle karşılaşılacağı
ya da ne tür ihtiyaçların doğacağı önceden bilinmediği için çağdaş eğitim,
kendi

kendine

güçlüklerin

üstesinden

gelebilen

hedeflemektedir. Yani yetiştirilmesi düşünülen

insanı

yetiştirmeyi

insan problem çözme

yetenekleri gelişmiş insandır. Bu bakımdan problem çözme öğretimi çok
önemlidir.

Öğrenci, bir matematik problemini

çözmek

için

şunları

yapmak

zorundadır: Bilinenlerle bulunması gerekenleri tespit etmek; bilinenlerle ilgili
olan bilinmeyenleri bulmak; sonucu bulmak için elde mevcut bulguları ve
bilinen ilişkileri kullanmak; bulduğu sonucun sağlamasını yapmak (Sağlamer,
1980). Bu nedenle okullarda verilen matematik öğretiminde,
çözmenin

önemine

dikkat

edilmeli

ve

öğrencilerde

problem

geliştirilmesi

sağlanmalıdır.

2.3.2 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Sürecinde Öğretmen
Özellikleri
Problem çözme sürecini daha etkin hale getirmek ve birçok alanda
kullanılmak üzere öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerini Hennessy
ve Cormick (1994) şöyle sıralamaktadır:
•Öğretmenler, problem çözme sürecinin bileşenlerini ve birbirleriyle nasıl
etkileştiklerini modellemeli ve tam olarak özümsemelidir.
•Öğretmenler, öğrencilerin problem çözme basamaklarını uygulayabilecekleri
etkinlikleri yapılandırmalı ve sunmalıdır.
•Verilen problemlerde, bilgiyi kullanma yolu önemlidir. Öğretmenler, genel
olarak, öğrencilerin karşılaşabilecekleri güçlükleri ve problem çözme sürecini
etkin olarak etkileyen etmenlerin farkında olmalıdırlar.
•Öğrencilerin kendi düşüncelerini planlamaları için biliş üstü (Metacognitive)
stratejilerin geliştirilmesinde onlara yardım ve

rehberlik yapmalıdırlar

Schoenfeld, öğrenci~rin, matematiksel problemleri çözerken kendilerine ne
""l'-ı
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yaptıklarını, neye ulaşmaya çalıştıklarını ve bir sonraki basamakta ne
yapacaklarını sorgulamaları için desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir.
Soruların kendi kendine sürekli sorulması, bilgilerin içselleştirilmesini sağlar
ve problem çözme performansını arttırır denilmekte.

Bu bağlamda,

Schoenfeld birkaç önerilerde bulunmaktadır:
•Öğretmenler, öğrencilerin problemleri sahiplenmelerini sağlamalıdır.
•Verilen problemler, çözmeyi isteyecekleri, yaşamları ile ilişkili ve sorumluluk
duyacakları türde olmalıdır.
•Öğrencilere, bilgileri keşfetme fırsatı verilmelidir (Schoenfeld , 1992).

2.4 Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayarın öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte yeni bir deyim ile tanıştık; "Bilgisayar Destekli Öğretim" . Öğrencinin
karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini ve performansını tanımasını, dönütler
alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasını; grafik, ses, animasyon ve
şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacıyla eğitim
öğretim sürecinde,

bilgisayardan yararlanma yöntemine

kısaca BDÖ ·

diyebiliriz (Baki, 2002).

Bilginin işlenmesi, üretilmesi, saklanması, kullanılması, paylaşılması ve
yayılması süreçlerinin qerçekleşrnesinde kullanılan tüm teknolojileri bilişim
teknolojisi olarak adlandırabiliriz. Söz konusu bu teknolojiler bilgisayar
teknolojilerine dayanmaktadır. Dolayısıyla, burada matematik öğretiminde
bilişim teknolojisi derken çok özel anlamda bilgisayara dayalı bilişsel araçlar
kullanılarak yapılan öğretim kastedilmektedir. Buna da "Bilgisayar Destekli
Matematik Öğretimi" (BDMÖ) denmektedir (Baki, 2002).

Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar, öğretmenle birlikte ve ondan
ayrı, diğer yöntem-tekniklerle ve destekleyici olarak kullanılabilecek bir
uygulama alanı b1ıtla~ilmektedir. Bu nedenle, bilgisayar destekli öğretim,
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öğretim hizmetlerinde kullanım biçimleri arasında en ümit vaat edeni olarak
görülmektedir (Alkan, 1986).

Araştırmalarda bilgisayarların ilginç bir öğretici araç olduğu ve doğru
kullanıldığında eğitimde verim
Genelde, öğrenci sayısının

artışı sağlayabileceği ileri sürülmektedir.

hızla çoğalması,

bilgi

miktarının artması ve

içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yetersizliği ve bireysel kabiliyet ve
farklılıkların

önem kazanması bilgisayarların

eğitim

alanında öğretme

öğrenme süreçlerinde kullanılmasının diğer gerekçelerini

oluşturmaktadır

(Alkan, 2005).

Öğretimde bilgisayar kullanımı ile ilgili
"Bilgisayar Destekli Öğretim"dir.

en çok sözü edilen terim

BDÖ'de bilgisayar, bir dersin (matematik,

fizik, kimya, tarih, coğrafya vb.) öğretiminde bir araç olarak kullanılmaktadır.
Öğretim amaçlı ders yazılımlarını kullanan öğrenciler, bilgisayar başında
kendi

hızları

Bilgisayar

ve yetenekleri

destekli öğretimde,

doğrultusunda
herhangi

hazırlanmış olan yazılımlarla öğretilir

konuyu öğrenmektedirler.

bir derste bir konu,

önceden

(Tandoğan ve Akkoyunlu, 1998).

Uşun (2004), bilgisayar destekli eğitimin amacını; bilgiyi hızlı, verimli,
zenginleştirici ve etkili olarak öğrenciye sunmak ve böylece eğitime katkıda
bulunmaktır diye tanımlamıştır.

2.4.1 Eğitsel Yazılımlar
Bilgisayar destekli öğretim için gerekli öğeler incelendiğinde; yazılım,
donanım, öğretmen eğitimi, laboratuar ve yardımcı personel eğitimi gibi bir
çok unsuru içerdiği görülmektedir. Bu öğeler içinde en fazla dikkat çekeni ise
ders yazılımı olarak kabul edilmekte ve hatta bilgisayar destekli öğretimin
başarısının ders yazılımının

kalitesi

ile doğrudan orantılı olduğu

sürülmektedir (Numanoğlu 1990; Aşkar 1993; Köksal ve Yavuz, 1990).

ileri
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Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan ders yazılım türleri; özel
ders, alıştırma ve benzetişimdir. özel ders yazılımları, öğrencinin dikkatini
çeken ve ders hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü ile başlar. Genel
akış içinde , her bir adımda, öğrenciye bilgi sunma , bu bilgiye yönelik soru
sorma, öğrencinin cevabını alma,

cevabı değerlendirme ve uygun bir

geribildirim verme etkinlikleri yer alır (Yalın, 2004).

Bilgisayarın en büyük özelliği yazılımlar ve donanımlar sayesinde
amaçlanan alanda kullanılabilir bir araç olmasıdır. Bu özelliğinden yola
çıkarak eğitim alanına yönelik yazılımlar ve üretilen donanımlar sayesinde
bilgisayar eğitimde yaygın bir kullanım alanı elde etmiştir (Uzunboylu, 2008).

Yazılım, bilgisayar destekli öğretimin başarılı olmasında en önemli
etkenlerden biridir. Yazılımların programın hedefleri doğrultusunda, öğretme
öğrenme ilkelerine ve yazılım geliştirmede dikkate alınan standartlara uygun
olarak geliştirilmesi gereklidir (Erden, 1994; Yalın, 2004).

2.4.2 Eğitsel Yazılım Çeşitleri
Eğitsel yazılımlar beş ana kategoride incelenmektedir (Ahmed 2003;
Chambers & Sprecher 1980;

Çeliköz 1995; Akkoyunlu 1998; Christmann

2002; Demirel vb. 2004).
~

1) Alıştırma ve Uygulama Yazılımları (Drill and Practice): Alıştırma ve
uygulama yazılımı yeni bilgi ve beceri kazandırmak yerine kazanılmış bilgi
ve becerileri desteklemek amacı ile kullanılan yazılımdır. Alıştırma ve
uygulama yazılımları detaylı sunum ve akıcı anlatım

kombinasyonudur.

Yazılım sayesinde istenilen kadar ve değişik seviyelerde pratik yapma
olanağı verir. Sadece cevap vermez, nedenlerini de açıklar.

2) Özel Ders Yazılımlar (Tutorial): Bu tür yazılımlar "ne bilirim", "niçin
öğrenirim" ve "nasıl öğrenirim" prensibinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Her
derse yönlendirme ile'" başlar. Küçük ve mantıksal bölümlerden oluşmuştur.
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Öğrenilmiş

ve öğrenilecek bilgiler için önerileri, sembolik ipuçları ve geri

bildirim içermektedir.

3) Öğretici Benzetişim ve Oyun Yazılımları (Instructional Simulations
and Games): Öğrenci gerçek hayattan bir problemde rol alır. Problemi
çözmek için birden fazla starteji belirler ve herbirinin sonucunu bilgisayardan
yardım alarak hesaplatır. Verilen senaryoda problem detaylı olarak açıklanır
ve problem sonucunda ulaşılması istenilen amaç açık olarak belirtilir.

4) Bilgi Verici Yazılımlar (Informational Software): Çevrim içi veritabanı,
web siteleri,

multimedya ansiklopediler ve referanslar bilgi verici yazılım

grubunu oluşturmaktadır. Doğru bilgi ve kaynak için araştırma aracıdırlar.
Öğrencinin her ortamdan (sınıf, okul, ev, kütüphane, ... vb) kolay ulaşabilir
olması, araştırmalarda kullanırlığını artırmıştır. Hızlı ulaşımı olduğu kadar
etkili olduğu söylenemez. Çünkü ilgili ilgisiz birçok bilgiye ulaşmak ve onların
içinden ilgili bilgileri bulmak öğrencinin fazla gayret göstermesine neden
olmaktadır.

5) Araçlar (Tools): Belli amaca yönelik veri girişi ve çıkışına olanak veren
yazılım türleridir. örneğin matriks işlemleri, grafik çizimi yapabilen küçük
yazılım araçları. Bu tür yazılımlarda veri girişi yapılarak direkt sonuca
ulaşılmaktadır.

2.5 Tutum
Bilimsel olarak incelenmesi 19.yy'da başlayan tutum, Latince olan
kökeninde

"harekete

hazır"

anlamına

gelmektedir

(Arkonaç,

2005).

Freedman, Sears ve Carlsmith (2003) (Akt; Uysal, 2007) tutumu, "bilissel ve
duygusal öğeleri bulunan ve davranışsa! bir eğilim içeren oldukça kalıcı bir
sistemdir" şeklinde tanımlar. Bir diğer ifadeyle tutum, öğrenmeyle kazanılan,
bireyin davranışlarına yön veren, karar verme sürecinde yanlılığa neden olan
bir olgudur (Ülgen, 1995; Akt; Bayturan,2004).
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Tutum çok yönlü bir eğilimdir. İlk bakışta sadece duygularla ilgili olduğu
düşünülse de, bilişsel bir yönü de bulunmaktadır. Tutum bir davranış değil ;
davranışlara, özellikle bireyin karar verme aşamasına önemli derecede etki
eden bir eğilimdir.

Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce,
duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilimdir (Smith 2006).
Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar:
- Uzun sürelidirler.
- Bilişsel, duygusal ve davranışsa! biçimleri içerirler.

Tutumun uzun süreli olması, öğrenme sürecinin niteliğini baştan sona
etkiler. Öğrenci tarafından derse karşı edinilen tutum, öğretmenden sınıf
düzenine, ders kitabının şeklinden ailenin çocuğa karşı ilgisine kadar pek çok
değişkenden etkilenir. Dolayısıyla özellikle okulda öğrenci için hazırlanan
öğrenme ortamının,

öğrencinin derse karşı tutumunu istenilen yönde

geliştirmeye yönelik hazırlanması gerekir (Uysal, 2007).

Tutum, bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal
konu, obje ya da olaya yönelik deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak
örgütlediği bilişsel,

duygusal ve davranışsa! bir tepki

ön eğilimidir

(lnceoğlu, 1993; Akt; Uysal,2Q07). Bu tanımdan da anlaşıldıgı gibi tutumun
bilişsel, duyuşsal ve davranışsa! olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır.

Tutum davranışa tek başına ve dogrudan degil, ortamsal etkenlerle
birlikte etki eder. Ortamsal engel kavramı, belirli bir tutumun ne zaman
davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyecegini anlamamıza yardımcı olur.
Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun güç
derecesiyle, ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı
zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin · de etkisindedir (Sosyal
Psikoloji http://www.pof.edu.tr/kitap/EHSM/1024/unite12.pdf}.
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Kağıtçıbası (2005)'na göre (Akt; Uysal, 2007), insanlar tutumlara sahip
olarak doğmazlar. Tutumlar genelde dogrudan deneyim, pekiştirme, taklit ve
sosyal

öğrenmeyle

tutumları

edinilmektedir.

etkileyen

faktörlerin

Bireyin

çocukluk

döneminde

basında anne babalar

edindiği

bulunmaktadır.

ilerledikçe kendi sosyal yaşantısı yolu ile edindiği deneyimler,

Yaş

bu faktörü

geride bırakır.

Tavşancıl'a

(2005) göre, tutumlarla

ilgili aşağıda

belirtilen

özellikler

sıralanabilir:
-Tutumlar

doğuştan

toplumsallaşırken

gelmez,

kültürel

sonradan

olarak

kazanır.

yaşanarak
Diğer

kazanılır.

bir anlatımla,

Birey
tutumlar

yaşantılar yoluyla öğrenilmiştir.
- Tutumlar geçici değillerdir, belli bir süre devamlılık gösterirler. Yani bireyler
yaşamlarının belli dönemlerinde aynı düşünceye sahip olurlar.
- Tutumlar, birey ve obje arasındaki ilişkide bir düzenlilik olmasını sağlarlar.
Öğrenme süreci içinde derece derece biçimlendiğinden,

insanın çevresini

anlamasına da yardımcı olurlar.
- insan-obje ilişkisinde, tutumların belirlediği bir yanlılık ortaya çıkar. Birey bir
objeye ilişkin bir tutum oluşturduktan sonra, ona yansız bakamaz.
- Bir objeye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutumun oluşması, ancak o
objenin başka objelerle karşılaştırılması sonucu mümkündür.
- Kişisel tutumlar

gibi toplumsal

tutumlar da vardır. Toplumsal

tutumlar,

toplumsal değer, grup ve objelere yönelik tutumlardır (Tolan, isen ve Batmaz,
1985).
- Tutum bir tepki şekli değil, daha çok bir tepki gösterme eğilimidir. Bir başka
değişle, tutumlar tepkide bulunmaya ilişkin bir eğilimdir.
- Tutumlar

olumlu

sürecinde,

öğrencinin

göstermesi,

derse

ya da olumsuz
dersi sevmesi,

hazırlıklı

--

davranış ve alışkanlıkları
ortaya

çıkaran,

öğrencipin

gelmesi,

davranışlara

yol açabilir.

o derste başarılı
ders

dışında

olmak

tekrar

Öğrenme
için çaba

yapması

gibi

beraberinde getirir. Bu davranış ve alışkanlıkları
derse

karşı olumlu

tutumudur.

Bunun

tersi
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düşünüldüğünde, öğrencinin dersi sevmemesi, dersi çalışmaya karşı
isteksizliğe ve başarı kaygısına neden olur. Tutum değiştirilmedikçe, bu
durum öğrencinin öğrenim hayatında içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

2.5.1 Matematiğe Yönelik Tutum
Matematiğe yönelik tutum, öğrencilerin bu derse yönelik davranışlarının
nasıl olacağına yön veren, onları motive etmede katkısı olan önemli bir
etmendir. Ayrıca, matematiğe yönelik tutum, öğrencilerin "matematiği
sevmesi ya da hoşlanmama" gibi kişisel duyguların belirleyicisi olarak
düşünülebilir (Bayturan, 2004).

Başaran (2000)'a

göre tutumları olumlu ya da olumsuz olarak

adlandırmak olanaksızdır. Öğrenciden, çoğu kez olumlu tutum beklenirken,
kimi kez de olumsuz tutum beklenir. Tutumları, istenilir ve istenilmez olarak
adlandırmak daha anlamlıdır. Buna örnek olarak öğrencinin derse aktif
katılımının olmasına karşı olumlu bir tutum istenirken, öğrenme sürecinde
ders

dışındaki

konularda

konuşmaya

karşı

olumsuz

tutum

istenir.

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, akademik başarıyı önemli ölçüde
etkileyen bir faktördür. Öğrencinin özellikle matematik gibi, konuları birbiriyle
bağlantılı olan bir derse karşı istenilmeyen bir tutum geliştirmesi, derse karşı
ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Öğrenci edindiği tutum yüzünden bir
önceki ve bir sonraki öğretim dönemi ile bağlantılı olarak ilerleyen konuları
anlamak için yeterli çaba harcamazsa, süreç içinde matematik, öğrenci
zihninde büyük bir karmaşa uyandıran bilgi yumağına dönüşecek, öğrenci
için başarısızlık kaçınılmaz sonuç olacaktır.

Matematikte başarılı olan birey, matematiğin temelini

oluşturan

kavramlar ve bu kavramların oluşturduğu yapıları zihninde doğru şekilde
oluşturmayı

başaran

kişidir.

Kavramların

öğrenilmesinin

yanında,

matematiğin dayandığı işlem bilgisinin de kazanmasıyla öğrenci, başarı için
bilişsel sürecini tamamlamış olacaktır. Bu bilişsel sürecin tamamlanma süresi
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ve süreç sonunda kazanılan davranışların başarılı bir şekilde sürdürülmesi
bireyin yaş, zeka gibi özelliklerine bağlıdır. Ancak burada unutulmaması
gereken nokta, çocukluk yıllarında, okul hayatının ilk sıralarında karsılaştığı
matematik dersine karşı tutumunu etkileyen çevresel etmenlerin içinde en
önemlisi olan öğretmen, bilişsel sürecin ürünü olan davranışların birey
tarafından kazanılmasında belirleyici faktördür .

Tutumların pekiştirilmesinde en etkin yöntem, öğrenciye tutumla ilgili
yaşantılar kazandırmaktır. Öğrenci gereksinmelerini doyururken, sorunlarını
çözerken ve öğrenirken, istenilir tutumların kendine yardım ettiğini; istenilmez
tutumların kendini engellediğini yaşadıkça, istenilen tutumları kendinde
yerleştirir. Bilgi ve beceriyi pekiştirmede kullanılan

yöntemler, tutumun

pekiştirilmesinde de kullanılabilir (Başaran, 2000).

Bireyin yaşantı yoluyla derse karşı geliştirdiği istenilmez tutumunu
istenilire çevirmek, ona öğrenme sürecinin başlangıcında istenilir tutum
kazandırmaktan çoğu zaman daha zor olmaktadır.

2.6 Yurt içinde ve yurt dışında yapılan ilgili araştırmalar
**Altun (2005) tarafından yapılan araştırmada, ilkokul üçüncü, dördüncü
ve besinci sınıf öğrencilerinin .rnaternatik problemlerini çözerken gösterdikleri
davranışların neler olduğu ve bu davranışları gösterme bakımından problem
çözmede başarılı olanlarla başarısız olanlar arasında ne gibi farklılıkların
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
t-Uçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözmedeki dokuz
davranıştan; "Verilenleri ve istenenleri Yazma", "Probleme Uygun Şekil veya
Şema Çizme", "Yapılacak işlemleri Sırasıyla Yazma", "işlemleri Yapma ve
Problemi Çözme" davranışlarını yüksek,.

"Problemin Sonucunu Tahmin

Etme", "Çözümün Doğruluğunu Kontrol Etme", "Benzer Bir Problem Yazma"
.,_
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davranışlarını düşük, "Problemi özet Olarak Yazma", "Problemi Başka Bir
Yolla Çözme" davranışlarını çok düşük düzeyde gösterdikleri gözlenmiştir.
2-Deneysel

olarak

yürütülen

çalışmanın

sonucunda

üçüncü

sınıfta

"Verilenleri ve İstenenleri Yazma", "Problemi Özet Olarak Yazma", "Yapılacak
İşlemleri Sırasıyla Söyleme" ve "İşlemleri Sırasıyla Yapma ve Problemi
Çözme" davranışlarının, problem çözmede başarılı olmak için kritik olduğu ve
üçüncü sınıf öğrencileri tarafından öğrenilebildiği, dördüncü sınıfta üçüncü
sınıftaki davranışlara ek olarak "Probleme Uygun Sekil veya Sema Çizme",
besinci sınıfta "Problemi Başka Bir Yolla Çözme" dışındaki tüm davranışların
kritik olduğu ve bu sınıfların öğrencileri tarafından öğrenilebildiği ortaya
çıkmıştır.
3-Öğrencilerin matematiğe karsı tutumu ile problem çözme başarısı
arasındaki ilişki dördüncü sınıfta üçüncü sınıfa göre yükselmiş, besinci sınıfta
tekrar düşmüştür.

**Verschaffel

ve

arkadaşları

(1997)

10-11

yaşlarındaki

ilkokul

öğrencilerinin gerçekçi matematiksel modellemeyi kullanarak problem çözme
yönündeki yeteneklerinin geliştirilip geliştirilemeyeceği üzerinde bir çalışma
yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda ilkokul üst sınıf öğrencilerinde sözel
problemleri gerçekçi matematiksel modelleme yoluyla çözme yeteneğinin
geliştirilebileceğini, farklı düzeydeki öğrencilerin başarıları arasında önemli
ayrılıklar oluştuğunu gözlemlemişlerdir.

**Yazgan ve Bintaş (2005) tarafından yapılan araştırmada, ilköğretim
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini
kullanabilme düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; İlköğretim 4. ve 5.
sınıf öğrencileri bu konuda bir eğitim almamış olmalarına rağmen bazı
problem çözme, stratejilerini informal olarak kullanabildikleri ortaya çıkmıştır.
Ayrıca yine araştırmaya göre, Problem çözme stratejileri 4. ve 5. sınıf
öğrencileri tarafından öğrenilebilmektedir ve verilen strateji eğitimi her iki
sınıfta da problem çözme başarılarını olumlu yönde etkileyebilmektedir.
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**Soylu ve Soylu (2006) tarafından yapılan ve matematik derslerinde
başarılı olmada problem çözmenin etkisinin incelendiği araştırmaya göre,
öğrencilerin sadece işlemsel bilginin kullanıldığı alıştırmalar testindeki başarı
oranlarının, hem işlemsel hem de kavramsal bilginin kullanıldığı problemler
testindeki başarı oranlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yani
öğrencilerin işlemsel bilgileri öğrenmede fazla problem yaşamadıkları buna
karşın hem işlemsel hem de kavramsal bilgilerin aynı anda kullanılmasını
gerektiren kavramların öğrenilmesinde problem yaşadıklarını söyleyebiliriz.
Buradan elde edilen sonuç şudur: "Öğrenciler için asıl zor olan anlatılan
konularla ilgili kavramların öğrenilmesidir, algoritmik hesapların öğrenilmesi
değildir.

Yine elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin özellikle birden
fazla

işlemi

gerektiren

problemlerde

hata

yaptıkları

görülmektedir.

Öğrencilerin problemlerde hata yapmalarına ve hatta onların problemlerde
gelişmelerini engelleyen durumlardan birisi de; toplama, çıkarma ve çarpma
işlemlerinin belli kavramlarla özdeşleştirilmeleri olduğu bulunmuştur.

**Karasel ve Tezer (2008) tarafından yapılan ve öğrencilerin problem
çözerken şekil ve şemaları kullanmalarının, öğrencilerin problem çözme
başarılarına etkisini araştırdıkları araştırmalarında;

öğrencilerin problem

çözerken şekil çizmelerinin hem problem çözme başarılarını artırdığı, hem de
kendi doğalarından birşeyler kazanarak öğrencilerin daha fazla eğlendikleri
sonucunu bulmuşlardır.

**Karasel ve Tezer (2009) tarafından yapılan başka bir araştırmada
bilgisayar destekli resimlerle problem kurma öğretiminin öğrencilerin problem
çözme başarısı ve matematik tutumuna karşı etkilerine bakılmıştır. Araştırma
sonucunda; problem çözme öğretiminden önce yapılacak bir problem kurma
öğretiminin, öğrencilerin problem çözme başarısını artıracağı sonucuna
varılmıştır. Ayrıca araştırmada, bilgisayar destekli ortamda yapılan matematik
etkinliklerinin öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını geliştirdiği

...•.

sonucu bulunmuştur.
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**Köroğlu ve Yeşildere (2003) tarafından yapılan araştırmada; araştırma
öncesinde

öğrencilerle

bir

görüşme

yapılarak

matematik

dersindeki

problemler öğrenilmiştir. Yapılan görüşme sonucu tespit edilen matematik
dersinde başarısız olma nedenleri öğretmenlerin eğitmenlik ve rehberlik
rollerini iyi oynayamaması, matematik dersinin zor olduğu önyargısı ve
matematik dersinin tekdüze ve sıkıcı olarak işlenmesi olarak sıralanabilir.
Matematiğe karşı güdülen bu olumsuz önyargıya rağmen, araştırmacılar
araştırmalarının sonucunda; öğrencilerin oyunlar ve etkinliklerle matematik
eğitimini cazip buldukları görülmüştür. Bu

tür ders uygulamalarında

öğrencilerin çok dikkatli bir şekilde dersi dinledikleri, gönüllü olarak derse
katılmak istedikleri ve zihinsel olarak aktif oldukları da araştırmanın sonuçları
olarak belirtilmiştir.

**Arslan ve Altun (2007) 7. ve 8. sınıfta bulunan öğrencilerin, ilkokulda
rutin olmayan prolem çözme stratejilerinden hangilerini öğrenebildiklerini
ölçtükleri araştırmalarında; yedinci sınıf öğrencilerinin tahmin ve kontrol
(%56),

sistematik liste yapma (%47), şekil çizme

(%24),

problemi

basitleştirme (%23) stratejilerini bu oranlarda; sekizinci sınıf öğrencilerinin
ise, tahmin ve kontrol (%58), sistematik liste yapma (%67), şekil çizme (%31)
ve problemi basitleştirme (%35) farklı oranlarda kazandıklarını bulmuşlardır.
Yine aynı araştırma sonuçlarına göre öğrenciler geriye doğru çalışma
becerisinde

istenilen yüzdelikte

kazanım

sağlayamadıkları

sonucuna

varılmıştır.

**Yazgan (2007) tarafından; "ilköğretim Çağındaki Çocuklarda Problem
Çözme

Gelişiminin

incelenmesi"

projesı

kapsamında

bir

araştırma

yapılmıştır. Araştırmada ilköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin rutin olmayan
problemleri çözme stratejileri gözlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin
rutin olmayan problemler için özgün stratejiler geliştirebildiklerini ve böylece
problem çözmeye karşı olumlu tutum geliştirebildiklerini gözlenmiştir.

Bu araştırmanın benzeri bulgular, Verschaffel ve diğ. (1999) yaptığı
""'L

ft

çalışmanın sonucunda-elde edilen tutumda olumlu yöndeki gelişme, Asman
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ve Markowitz (2001) ile Higgins (1997)'in
kendilerine

sunulan

rutin

olmayan

çalışmasındaki öğrencilerin

problemleri,

ders

kitabındaki

problemlerden daha "düşündürücü" ve "ilginç" bulmaları sonuçları ile
paralellik göstermektedir.

**Özsoy (2005) öğrencileirn problem çözme becerileri ile matematik
dersindeki başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yapmıştır.
Araştırmanın sonuçlarında; problem çözme becerisinin matematik başarısı
üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, araştırma sonucunda,
planı uygulama aşamasının matematiksel işlem becerisini gerektirdiği dikkate
alındığında, işlem becerisinin matematik başarısında önemli rol oynadığı
bulunmuştur. Ulaşılan bu sonuçlar, Tertemiz (1994) ve Kaytancı (1998)
tarafından elde edilen bulguları destekler niteliktedir.

** Kaytancı (1998) yaptığı araştırmasında; öğrencilerin problem çözme
ile ilgili kritik davranışları gerçekleştirme düzeylerini incelemiş, öğrencilerin
şekil veya şema çizme ve problemin doğruluğunu kontrol etme davranışlarını
gösteremedikleri sonucuna ulaşmıştır.

**Erden

(1980)

ilkokul

birinci

devre

öğrencileirnin

dört

işlem

problemlerini çözerken gösterdikleri davranışlarını incelediği araştırmasında;
öğrencilere aşağıdaki davranışların kazandırılması gerektiğini belirlemiştir:
1. Problemin cözürnünde

kullanılacak verileri yazma (söyleme).

2. Problemde istenilenleri yazma (söyleme).
3. Problemi kendi ifadesi ile kısaltarak yazma (söyleme).
5. Problemin çözümünde kullanılacak işlem ya da kuralları yazma (söyleme).
7. Problemin çözümünde kullanılacak işlemleri doğru olarak yapma.
8. Problemin çözümünde kullanılan işlemlerin sağlamasını yapma.
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**Akay

(2006) problem kurma yaklaşımı

ile yapılan matematik

öğretiminin öğrencileirn problem çözme becerisine, akademik başarısına ve
yaratıcılığına

etkisine

bakmıştır. Araştırmasının

sonucunda; deneysel

uygulama sonrası öğrencilerin yaratıcılıklarında, akademik başarılarında ve
matematik tutumlarında artış olduğunu bulmuştur.

**Kilpatkick 1987 yılında yaptığı araştırmasında, öğrencilerin dikkatini
yeniden düzenleme işlemi üzerine çekerek ve onları bu konuda pratiklik
kazandırarak problem çözme performanslarını arttırabileceğini bulmuştur.

**Leung (1993), problem üreten kişinin (problem poser's) matematiksel
bilgisine göre problem kurma performansındaki nicel ve nitel değişimlerdeki
farkları incelemiştir. Araştırmasının sonucunda; daha yüksek matematik
bilgisine sahip öğrencilerin; makul, çözülebilir ve çok adımlı problemler olarak
sınıflandırılabilecek problemler üretmede etkili olduklarnını, matematik bilgisi
düşük, yaratıcılık becerisi üst düzeyde olan öğrencilerin, ortaya attıkları
problemlerin senaryo bileşenleri üzerine odaklandıklarını görmüştür. Hem
bilgi hem de yaratıcılık becerisi düşük olan öğrencilerin senaryo bileşenleri ve
iç ilişkili çözüm yapıları yönünden düşük problemler ürettikleri de araştırmada
bulunan bir sonuçtur.

**Vionnet ve Moreau 2003 yılında problem çözmede hikaye yönteminin
rolünü vurgulamak amacı ile bır araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmada
hikaye yöntemi ile geleneksel yöntemde problem çözme karşılaştırılmıştır.
Çalışma grubu olarak; 284 kişilik 3. Sınıf ve 95 kişilik 5. Sınıf öğrenciden
oluşan toplam 379 öğrenci kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hikaye
yönteminde öğrencilerin problemleri çözmede daha başarılı oldukları ve
problemlerdeki sözel kontrollerle saysal değerleri karşılaştırmayı daha
başarılı biçimde yaptıkları bulunmuştur. Ayrıca çalışmada 5. Sınıfta bulunan
öğrencilerin, 3. Sınıf öğrencileirne göre daha başarılı oldukları bulunmuştur.

63

**Aksoy (2004)'un yapmış olduğu araştırma; problem çözmeye dayalı
öğrenme yaklaşımı, araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin sontest
başarı

puanlarının, deney sonrası sahip oldukları "yaratıcılık düzeyi"

değişkenine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Aynı araştırma sonuçlarına
göre, araştırmaya katılan

kontrol grubu öğrencilerinin sontest başarı

puanları, deney sonrası sahip oldukları "yaratıcılık düzeyi" değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

**Chang (2007) öğretmenlerin problem kurma ve problem çözmedeki
sorumluluklarını araştırdığı araştırmasında; öğretmenlerin iyi düeyde problem
kuran ve problem çözen öğrenciler yetiştirmede etkili olduklarını ve problem
çözmenin, NCTM (2004) tarafından yapılan açıklama gibi sadece matematik
öğretiminde ana hedefi olmadığını aynı zamanda matematik öğrenmenin bir
parçası olduğunu vurgulamıştır.

**Problem çözmenin de içerisinde olduğu başka bir araştırma ise 2005
yılında Cankoy ve Tut tarafından 4. sınıf öğrencileri kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada 1,

006 tane 4. Sınıf öğrencisi ve 28 tane. öğretmen adayı

kullanılmış ve bu adaylar okullarda test-taking becerilerine na kadar zaman
ayrıldığını gözlemişlerdir. Gözlemde en fazla görülen;

çoktan seçmeli

soruların kullanılmış olması, en az görülen ise; kuralları hatırlama becerisinin
kullanılmış olmasıdır. KKTC'deki eğitim
sonucunda,

araştırmada

kullanıldığı

bulunmuştur.

rutin

sisteminin sınava dayalı olması

matematik

Birçok

problemlerinin

araştırmada

cinsiyetin

daha

fazla

matematik

performansına etkisi olmadığı düşünülmesine rağmen, bu araştırmada kız
öğrencilerin rutin olmayan problemleri çözmede daha başarılı oldukalrı
bulunmuştur. Yine araştırmada, sınıf ortamında rutin olmayan problemlerin
çözümünde daha fazla zaman ayrılmasının problem çözme oranlarına etkisi
olmadığı bulunmuştur.

**English (1998), ilkokul I. Kademe öğretim 3. · sınıf öğrencilerinin bir
problem kurma çalışmasında öğrencileri problem çözme becerilerine göre,
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matematiksel becerilerinde ve problem çözme becerilerinde gelişmeleri
gerektiği sonucuna varmıştır.

**Silver ve Cai (1996) iyi bir problem çözücüsü olan II.
ilköğretim

öğrencisinin

zayıf

bir

problem

çözücünden

kademe

daha

fazla

matematiksel problem üretebildiğini gözlemlemiştir; iyi problem çözücülerinin
ürettikleri problemler matematiksel olarak daha fazla karmaşıktır.

**Pramling ve Samuelsson 2008 yılında okul öncesi eğitim veren bir
okulda 20 öğrenciden oluşan tek grup üzerinde video kullanarak 60 saat
süren bir araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmada öğrencilere resimlerle
yaratılan hikayeler ve problemler sunularak bu

problemleri çözmeleri

istenmiştir. Sonuçta ise öğrencilerin bu yöntemle problem çözmede başarılı
oldukları bulunmuştur.

**Kellah ve Potter tarafından 2007 yılında yapılan ve çizimlerle
matematikte problem çözme arasındaki

ilişkiye

bakılan

araştırmada

ilköğretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde 214 öğrenci çalışma grubu olarak
kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerinin de bir değişken olarak dikkate
alındığı araştırmada, şekil çizme becerisinin öğrencilerin problem çözme
başarısını artırdığı; fakat kız öğrencilerin erkeklere göre şekilleri kullanma
sıklıklarının daha fazla olduğu bulunmuştur.

.**2009 yılında Pantziara, Gagatsis &Elia tarafından 194 öğrenci ile
Güney Kıbrıs'ta öğrencilerin diagramlar ve şekiller kullanarak rutin olmayan
problemleri çözme becerileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin
problemlerin çözümleri için çizdikleri şekiller ve diagramlar kontrol edilerek
yapılan değerlendirme

sonucunda, bu stratejileri

kullanan öğrencilerin

1)0')

3
)
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kullanmayan öğrencilere göre problem çözmede daha başarılı oldukları
bulunmuştur.

**Griffin ve Jitendra 60 tane ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisini çalışma
grubu olarak kullanarak 2009 yılında problem çözmede farklı stratejilerin
etkisini araştırma üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları bu çalışmada
öntest, sontest ve gecikmiş sontest kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda;
şekil çizme yöntemli problem çözme ile geleneksel yöntemlerle problem
çözme arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

**Callejo ve Vila 2009 yılında matematik dersinde problem çözme
yaklaşımlarının problemleri çözmeye etkisi konulu bir araştırma yapmışlardır.
Yapılan bu araştırmada 12-13 yaş grubundan 61 tane öğrenciyi örneklem
olarak kullanmışlardır. Sonuçları elde etmek için problem çözme testi
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında,

problem çözme yaklaşımlarının

problem çözme başarısında etkili olduğu bulunmuştur.

**Monaghan, Pool, Roper ve Threlfall 2009 yılında açık uçlu matematik
problemlerinin tanımlanması ve bu problem türlerinin kullanılması konusunda
bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda açık uçlu problemlerin
matematik öğretmede etkili olduğu bulunmuştur.

BÖLÜM Ill

3. YÖNTEM

Bu bölümde çalışmanın deseni ve araştırmaya katılan denekler ile
araştırmada kullanılan öğretim materyallerinin hazırlanması açıklanmış;
yararlanılan veri toplama araçları ve deneysel işlemin uygulanması, ulaşılan
verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi verilmiştir.

3.1 Araştırmanın Modeli
Araştırma, gerçek deneysel desenlerden öntest-sontest eşleştirilmiş
kontrol gruplu seçkisiz desene göre tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu
desen, denek gruplarının denk olma olasılığını artırmak amacıyla kullanılır.
Bunun için ilk olarak önceki ilgili araştırmaların sonuçları, kuramlar,
araştırmacı deneyimleri veya uzman görüşleri temel alınarak kararlaştırılan
belli değişkenler üzerinde denek çiftleri oluşturulur. Daha sonra bu çiftlerdeki
denekler seçkisiz bir şekilde deney ve kontrol gruplarına yerleştirilir
(Büyüköztürk ve diğ., 2008). Bu araştırmada biri deney, diğeri kontrol olmak
üzere iki grup kullanılmıştır. Gruplarda deney öncesi ve sonrasında ölçümler
yapılmıştır.

Araştırmada, bilgisayar destekli öğrenme ve
hikayelerle öğrenme olmak üzere iki

bilgisayar destekli

farklı öğrenme

ortamı vardır.

Araştırmanın bağımlı değişkenleri; problem çözme başarısı ve matematik
dersine yönelik tutumlarıdır. Bağımsız değişkenleri ise bilgisayar destekli
hikaye formatında öğretim ve bilgisayar destekli öğretimdir.
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Araştırmada kullanılan deneysel desenin simgesel görünümü aşağıdaki
gibidir. Burada yer alan MR sembolü deneklerin eşleştirilmiş ve gruplara
seçkisiz atandığını gösterir.

Tablo -4 Bilgisayar Destekli Hikayelerle Öğrenme ile Bilgisayar Destekli Gelenksel
Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Deneysel Desen

Grup

Ontest

işlem

Sontest

Kontrol

MR

Ö1Ö2

xbilgisayar destekli öğrenme

o.o,

Deney

MR

Ö3Ö4

xbilgisayar destekli hikayelerle öğrenme

Ö1Öa

ô,: Bilgisayar destekli öğrenen gruplar için yapılan tutum öntesti
Ö2:Bilgisayar destekli öğrenen gruplar için yapılan problem çözme öntesti
Ô3: Bilgisayar destekli hikayelerle öğrenen gruplar için yapılan tutum öntesti
Ô4:Bilgisayar destekli hikayelerle öğrenen gruplar için yapılan problem çözme öntesti
ôs: Bilgisayar destekli öğrenen gruplar için yapılan tutum sontesti
Ôs:Bilgisayar destekli öğrenen gruplar için yapılan problem çözme sontesti
Ô1: Bilgisayar destekli hikayelerle öğrenen gruplar için yapılan tutum sontesti
Öa:Bilgisayar destekli hikayelerle öğrenen gruplar için yapılan problem çözme sontesti

Denekleri eşleştirmede mekanik eşleştirme yolu izlendi. Mekanik
eşleştirme, belli değişkenler üzerinde birbirine benzer iki kişiden çiftler
oluşturma sürecini tanımlar. Tüm örneklem eşleştirildikten sonra, deneklerin
gerçekten eş olup olmadıkları incelenir (Büyüköztürk ve diğ., 2008).

3.2 Evren ve Örnek/em
.
Bu araştırmanın evrenini ilkokul 4. sınıflar oluşturmaktadır. 2009-201O
eğitim öğretim yılında Yeniboğaziçi İlkokulu'nun 4. sınıflarında öğrenim gören
29 kişilik deney grubu ve aynı eğitim öğretim yılında Yeniboğaziçi
İlkokulu'nun 4. sınıflarında öğrenim gören 28 kişilik kontrol grubu ile
oluşturulan 57 kişi çalışma grubu örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada
kullanılan çalışma grubunun dağılımı aşağıdaki gibidir.
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Tablo-5 Deneklerin CinsiyetlerineGöre GruplardakiDağılımı

Grup

kız

erkek

toplam

Deney

16

13

29

Kontrol

18

10

28

Toplam

34

23

57

Tablo-5'de araştırma için seçilen örneklemin dağılımı görülmektedir.
Araştırmada deney grubundan 16, kontrol grubundan 18 olmak üzere toplam
34 kız öğrenci ve deney grubundan 13, kontrol grubundan ise 1 O olmak
üzere toplam 23 erkek öğrenci yer almaktadır.

3.3 Çalışma Gruplarının Oluşturulması
Öğrencilerin problem çözme başarılarında; okuduğunu anlama ve dört
işlem yapabilme becerilerinin etkili olabildiği bilinmektedir. Ayrıca bu iki testte
denk çiftlerinin eşleştirilmesi de amaçlanmıştır. Öğretime başlamadan önce,
ilk olarak öğrencilerin önkoşul davranışları olarak belirlenen okuduğunu
anlama ve dört işlem yapabilme becerileri ölçülmüştür.

Uygulanan okuduğunu anlama testi 22 tane çoktan seçmeli sorudan
oluşmaktadır.

Testten

alınacak

en

yüksek

puan,

22

puan

olarak

hesaplanmıştır. Öğrencilerin aldıkları puanlar 0-7 arası zayıf, 8-15 arası orta
ve 16-22 arası iyi olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda orta
ve iyi düzeyde bulunan öğrenciler seçilmiştir. Buna rağmen öğrencilerin tümü
orta ve iyi düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin okuduğunu anlama testi genel
ortalaması 11,66 ve standart sapması 3,5 olup öğrencilerin genel olarak orta
düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Okuduğunu anlama testinin ardından dört işlem testi uygula.nmıştır.

.-

Uygulanan test 32 tane açık uçlu sorudan 'oluşmaktadır. Testten alınacak en
yüksek puan, 62 puari'olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin aldıkları puanlar O-
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30 arası zayıf, 30-45 arası orta ve 45-60 arası iyi olarak değerlendirilmiştir.
Test sonucunda dört işlem testi genel ortalaması 48,31 ve standart sapması
10,22 olup öğrencilerin bu teste göre iyi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dört
işlem testinden 3 öğrenci düşük düzeyde puan aldığından çalışma
grubundan çıkarılmıştır.

Bu değerlendirme sonucunda başta seçilen 60 öğrenciden, her iki test
sonucunda sadece orta ve iyi grubuna giren 57 öğrenci çalışma grubu için
seçilmişlerdir.

Yapılan bu testlerin her ikisinden de notları birbirine yakın olan
öğrenciler, çiftse! olarak eşleştirilmiş ve deney ile kontrol gruplarına seçkisiz
bir şekilde atanmışlardır.

Uygulanan okuduğunu anlama testi ile dört işlem başarı testinin
bağımsız t-testi sonuçları Tablo-6 ve Tablo-7'deki gibidir.

Tablo-6 Okuduğunu Anlama Testi Sonuçlarının Bağımsız t-testi Sonuçlarına Göre
Değerlendi ri I mesi

Okuduğunu
anlama testi

Grup

N

Deney

29

Kontrol

28

X
11,6552
11,6786

SS

t

p

3,83849
3,18624

,025

,980

Tablo-6'da, yapılan okuduğunu anlama testi sonuçları görülmektedir.
Tablo'da görüldüğü gibi okuduğunu anlama testi sonuçlarına göre deney ve
kontol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>,05). Bu
öğrencilerin okuduğunu anlama açısından birbirlerine yakın düzeyde
olduklarını göstermektedir.
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Tablo-? Dört işlem Testi Sonuçlarının Bağımsız t-testi Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi

Dört işlem
testi

Grup

N

Deney

29

48,2069

8,91379

28

48,4286

11,53554

Kontrol

X

t

p

,081

,935

SS

Tablo-7'de dört işlem yapma becerileri testi bağımsız t-testi sonuçları
görülmektedir. Burada öğrencilerin dört işlem yapma becerilerinin birbirleri ile
yakın düzeyde olduğu ve p değeri ise öğrenciler arasında anlamlılık ifade
edebilecek bir farkın olmadığını göstermektedir (p>,05).

Bu bulgular çalışma yapılacak deney ve kontrol grubunun birbirlerine
aynı zamanda denk seviyede olduğunu da göstermektedir.

Gruplar belirlendikten

sonra her iki gruba da öğrencilerin

problem

çözme başarılarını ölçmek için "problem çözme testi" ve gruplarda bulunan
öğrencilerin

matematik

dersine

yönelik

tutumlarını

belirlemek

için

"matematiğe yönelik tutum testi" öntest ve sontest olarak uygulanmıştır.

3.4 Öğrenme Materyali

Araştırma

4. sınıf matematik

dersi doğal sayılarda

problem çözme

konusunda yürütülmüştür.

Araştırmada,
öğretim
oldukları

teknikleri

matematiksel

problem çözme konusu gruplara belirtilen

ile sunulmadan

ön bilgi düzeylerini

önce öğrencilerin

ölçmek

amacıyla

konuyla

problem

ilgili sahip

çözme

testi ve

matematiğe yönelik tutum ölçeği öntest uygulaması olarak yapılmıştır. Elde
edilen veriler SPSS 16 programında değerlendirilmiştir.
içeriği kontrol grubunda, bilgisayar destekli

öğretim

Daha sonra konunun
yöntemleri

ve deney
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grubunda ise bilgisayar destekli hikayeler kullanılarak öğretim yapılmıştır.
Bilgisayar destekli

hikayeler kullanılarak

işlenen derste;

araştırmacı

tarafından dünya klasikleri arasından seçilmiş hikayeler kullanılarak Microsoft
PowerPoint programında hazırlanan problemler kullanılmıştır. Hazırlanan
Microsoft PowerPoint programında Talim Terbiye Dairesi'nin düzenlediği
ilköğretim 4. sınıf matematik öğretim programı içeriği dikkate alınarak konu
ve sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan materyal eğitim yazılımlarından, öğretici
benzetişim ve oyun yazılımı (instructional simulations and games) tarzında
hazırlanmıştır. Hazırlanan materyal öğrencilere yönelik animasyonlar ve
resimler kullanılarak hazırlanmıştır.

Bilgisayar destekli yöntemle

işlenen derste

yazılım

araştırmacı

tarafından geliştirilmiştir. (Microsoft PowerPoint programında hazırlanan
problemler kullanılmıştır).

3.5 Verilerin Toplanması
3.5.1 Okuduğunu Anlama Testi
Öğrencilerin

uygulama

aşamasına geçmeden

önce,

problemleri

anlamalarında bir sorunları olmadığından emin olmak için okur - yazarlık
durumlarını belirlemek amacı ile Erginer (1999) tarafından geliştirilmiş ve alfa
güvenirlilik katsayısı ,81

olan 22 soruluk "Okuduğunu Anlama Testi"

.

kullanılmıştır (EK 1 ). Kullanılan test temel olarak belirlenen 15 beceri üzerine
geliştirilmiştir. Bu beceriler ve zorluk dereceleri şöyledir: Başlığı bulma: ,48;
verilen sözcüğün anlamını bulma: ,73; olayın yerini bulma: ,28; olayın
kahramanını bulma: ,64; anlamca verilen sözcüğe denk olanı bulma: ,38; bir
sözcüğün zıt anlamlısını bulma: ,43; metnin ana fikrini bulma: ,32; gerçek
anlamı dışında kullanılanı bulma: ,59; yardımcı fikirleri bulma: ,74; bir
sözcüğün eş anlamlısını bulma: ,38; kahramanların özelliklerini bulma: ,57;
olayın geçtiği zamanı bulma: ,38; sözcüğün gerçek anlamını bulma: ,66;
nedeni bulma: ,62; anlam bozan sözcüğü bulma: ,42.
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3.5.2 Dört İşlem Testi
Deneysel işlem öncesinde diğer bir önkoşul davranışı olan dört işlem
yapabilme becerilerini ölçmek için bu kez öğrencilere Tezer, Karasel ve Ayda
tarafından 2008 yılında geliştirilmiş 62 açık uçlu işlemden oluşan "Dört işlem
Testi" kullanılmıştır (EK 2).

3.5.3 Problem Çözme Testi
Öğrencilerin deneysel işlem öncesindeki konuyla ilgili. düzeylerini
ölçmek

amacıyla

araştırmacı

tarafından

5

uzman

görüşü

alınarak

hazırlanmış, Kuzey Kıbrıs Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.sınıf matematik
öğretim programına yer alan doğal sayılarda problem çözme konusunun
içeriklerine göre 12 tane açık uçlu soru geliştirilmiştir (EK 3). Geliştirilen
sorular; matematikte problem çözme becerileri (liste yapma, tahmin etme,
tablo ve şekil çizme, bağlantı kurma, farklı bakış açısından bakma, geriye
doğru çalışma, elemine etme, muhakeme yapma vb.) dikkate alınarak
hazırlanmış ve her soruda farklı bir beceri aranmıştır. Açık uçlu soruların
uzman görüşlerine başvurularak kapsam geçerliliği test edilmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 16 programında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin deneysel işlem
sonrasında

geldikleri düzeylerini

ölçmek

için

sontest

olarak

tekrar

kullanılmıştır.

Testte açık uçlu soruların kullanılmasının nedeni; Monaghan, Pool,
Roper ve Threlfall (2009) tarafından da yapılan araştırma sonuçları ile
desteklenen, açık uçlu soruların öğrencilerin problem çözme becerilerinin
ölçülmesinde daha etkili soru türleri olmasıdır.

3.5.4 Matematiğe Yönelik Tutum Testi
Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarım belirlemek için,

~--

Nazlıçiçek ve Erktin (1993), tarafından geliştirilen 20 maddeden oluşan
matematik tutum testt,.,kullanılmıştır (Cantürk, 1 2006) (EK 4). Bu tutum
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testinde; matematiği sevme ve matematiğin algılanan yararlarını

içeren

olumlu yargı bildiren 20 madde bulunmaktadır. Test; her zaman, sık sık,
bazen, ender, hiçbir zaman şeklinde 5'1i likert tipindedir. Test 0,84 Alfa
güvenirlik katsayısına sahiptir. Öğrencilerin deneysel işlem sonrasında
geldikleri düzeylerini ölçmek için de aynı test tekrar kullanılmıştır.

3.6 Deney Grubunda Yapılan Uygulama
Deneysel

işleme

başlamadan

önce

deney

ve

kontrol

grubu

öğrencilerinin, matematiğe karşı tutumları ve problem çözme başarılarını
birbirine denkliğini sağlamak için "Matematik Tutum Testi" ve "Problem
Çözme Testi" öntestler olarak uygulanmıştır. öntestlerin ardından deney
grubunda aşağıda öğretim basamakları verilen bilgisayar destekli hikayelerle
problem çözme öğretimi kullanılarak hazırlanan materyal 26 hafta boyunca 3
ders saati olarak toplam 78 saatlik uygulamayla problem çözme öğretimi
uygulanmıştır. Bilgisayar destekli hikayeler kullanılarak problem çözme
öğretimi işlenirken;
• Öğretmen projeksiyon aleti ile perdeye resim yansıtmıştır. Öğrencilerden bu
· resimlere bakarak, resimlerde gördüklerini anlatmalarını istenmiştir.
• Öğrenciler resimde gördüklerini anlattıktan sonra, öğretmen öğrencilerden
resimleri düzgün sıraya koyup bir olayın oluşunu, oluş sırasına göre fark
etmelerini istemiştir.
• Öğrenciler olayı fark ettikten, sonra öğretmen bu olayın bir hikayeye ait
olduğunu söyleyerek, öğrencilere hazırlanan power-point slaytlarını sıra ile
yansıtmıştır.
• Öğretmen öğrencilere yansıtılan hikayeyi okumuştur.
• Daha sonra öğretmen öğrencilere hikayenin içerisinde bazı problemler
olduğunu söyleyerek öğrencilerden bu problemleri fark etmelerini istemiştir.
• Öğretmen öğrencilere, ilk

uygulamada, yardımda

içerisindeki problemleri çözmelerini sağlamıştır.

bulunarak

hikaye
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• Öğretmen 78 saatlik uygulama boyunca öğrencilerle

aynı şekilde,

hikayelerle problem çözme uygulamaları yaptırarak öğrencilere bu tür
etkinliklerin olduğu çalışma kağıtları dağıtmıştır. Ayrıca ilk birkaç dersin
ardından sınıfa; her 2 öğrenciye bir bilgisayar gelecek şekilde ortam
hazırlanmış ve öğrencilerin kendilerinin problemleri çözerek cevaplarını
kontrol etmeleri sağlanmıştır.

3. 7 Kontrol Grubunda Yapılan Uygulama
Kontrol grubundaki öğrencilere herhangi bir müdahale yapılmamış,
bilgisayar destekli yöntemle normal öğretim programı içerisinde yer alan
öğretim

etkinlikleri

araştırmacı

tarafından

PowerPoint

programında

hazırlanan problemler yine projeksiyon ile yansıtılarak işlenmiştir.

3.8 Verilerin Analizi
Araştırma ile elde edilecek olan verileri, istatistik uzmanlarının da
görüşleri doğrultusunda istatistiksel işlemler yapılarak tablolaştırma ve
yorumlama yoluna gidilmiştir.

Matematik dersinde belirlenen deney ve kontrol gruplarının eşit başarı
düzeyine sahip olup olmadıklarını gözlemlemek amacıyla, öğrencilere
önkoşul davranışlarını belirlemek için okuduğunu anlama testi ve dört işlem
başarı testi kullanılmıştır. 22 sorudan oluşan okuduğunu anlama testi
seçenekli olup öğrenciler doğru seçeneği işaretlemişlerse 1 puan, yanlış
seçeneği işaretlemişlerse O puan verilerek toplam 22 puan üzerinden
değerlendirilmiştir.

62 açık uçlu sorudan oluşan dört işlem başarı testi ise, işlemleri
öğrencilerin çözme durumlarına göre; tamamen doğru çözüm 1, tamamen
yanlış çözüm ise O puan verilerek 62 puan üzerinden değerlendirilmiştir.
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Uygulanan öntest ve sontest tutum testi ile öntest ve sontest problem
çözme testinde "Shapiro-Wilk" testine göre bir değerlendirme yapılmıştır.
Değerlendirme sonuçlarına göre verilerin normal dağılımlı olduğu ve p
değerinin p> ,05 olduğu bulunmuştur (tutum öntest için p=,123; tutum son
test için p=,107; problem çözme öntest için p=, 195 ve problem çözme sontest
için

p=, 128).

Buna

bağlı

olarak

verilerin

parametrik

testler

ile

değerlendirilebileceği kanısına varılmış ve parametrik testler uygulanmıştır.

Uygulanan 20 maddelik öntest ve sontest tutum testlerinde öğrencilerin
seçimlerine göre; her zaman 5, sık sık 4, bazen 3, ender 2 ve hiçbir zaman
ise O puan verilerek SPSS 16 programında değerlendirilmiştir.

Matematikte problem çözme başarılarını belirlemek için uygulanan, 12
açık uçlu sorudan oluşmuş, öntest ve sontest başarı testlerinde ise
öğrencilerin problemleri çözümlerine göre, tamamen doğru çözümler 2,
kısmen doğru çözümler 1 ve tamamen yanlış çözümler ise O puan verilerek
toplam 24 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmede dikkat edilen
noktalar ve puanlama ek- 5'te verilmiştir.

Verilerin analizinde ise SPSS 16 for Windows programında ortalama,
standart sapma, tek yönlü MANOVA, bağımsız t-testi ve eşleştirilmiş t-testi
kullanılmıştır.

BÖLÜM IV

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmanın bilgisayar destekli eğitimle yapılan matematik
dersinde problem çözme ile bilgisayar destekli hikayelerle yapılan matamatik
dersinde problem çözme öğreniminin öğrencilerin problem çözme başarısına
ve matematik dersine yönelik tutumlarına ilişkin bulgulara ve yorumlara yer
verilmiştir. Alt problemlere bağlı olarak elde edilen bulgular şu şekildedir:

4.1 Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, öntest
problem çözme başarılarında anlamlı fark var mıdır?

Tablo-8 Problem Çözme Testinin (Öntest) Sonuçlarının Bağımsız t-testi Sonuçlarına
Göre Değerlendirilmesi

ss

X

Grup

N

Problem
çözme testi

Deney

29

12,0000

6,24500

~öntest~

Kontrol

28

12,5000

7,00529

t

p

,285

,777

Öğrencilere yapılacak öğretimden önce yapılan öntest problem çözme
testinin

bağımsız

t-testi

sonuçları

Tablo-8'de

görülmektedir.

Analiz

sonuçlarına göre, öğretimden önce uygulanan öntestte grupların problem
çözme başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>,05).
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4.2 Deney

grubu

öğrencileri

ile

kontrol

grubu

öğrencilerinin,

matematiğe yönelik tutumlarında, öntest tutum puanlarına göre anlamlı
farklılıklar var mıdır?

Tablo-9 Tutum Testi (Öntest) Sonuçlarının Bağımsız t-testi Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi

Tutum testi
(öntest)

X

ss

Grup

N

Deney

29

62,5172

3,69962

Kontrol

28

62,0714

3,05418

t

p

,495

,622

Tablo-9'da görüldüğü gibi, öğretime başlanmadan önce gruplara
uygulanan öntest tutum testi sonuçlarında, ortalamalar birbirine yakın olarak
bulunmuş ve p değeri ,OS'ten büyük görülmüştür. Buna bağlı olarak öntest
tutum testi sonuçlarında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

4.3 Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, sontest
problem çözme başarılarındaanlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-10 Problem Çözme Testinin (Sontest) Sonuçlarının Bağımsız t-testi
Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

X

ss

Grup

N

Problem
çözme testi

Deney

29

17,1724

5,49070

{sontest~

Kontrol

28

13,7857

6,55098

t

p

2,118

,039
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Yapılan araştırma

sürecinde

uygulanan

öğretiminin

sonunda verilen

sontest sonuçları Tablo-1 O'da verilmiştir. Burada bulunan sonuçlara bakıldığı
zaman, öğretim sonrasında gruplara uygulanan sontest puanlarında t değeri
2,118 olarak saptanmış ve p <,05 olarak bulunarak anlamlı bir fark tespit
edilmiştir.

Buna göre, deney grubundaki

cevaplarına

ulaşmalarındaki

problemlerin

öğrencilerin

ortalama,

doğru cevaplarına

kontrol

ulaşmalarından

problemlerin
grubu

doğru

öğrencilerinin

elde edilen ortalamadan

istatiksel olarak daha büyüktür.

Bu sonuç ışığında bilgisayar destekli hikayeler kullanılarak yapılacak
uzun dönemli bir problem çözme öğretiminin, bilgisayar destekli yöntemler
kullanılarak yapılacak bir problem çözme öğretiminden daha başarılı sonuçlar
vereceği söylenebilir.

Tamamen

aynı şekilde tasarlanan

ve bilgisayar

destekli ortamlarda

yapılan uygulamalar sonucunda başarıda, hikayelerle yapılan problem çözme
öğretimi lehine fark bulunmuştur. Bu sonuç, bağımsız değişken olan hikaye
formatında problemlerin öğrencilerin başarısını artırdığını göstermektedir.

Dünyada

farklı

ülkelerde

yapılan

birçok

araştırmada

öğrencilerin

dikkatini çeken hikayeler, şekiller, şemalar, grafikler gibi farklı değişkenlerin
ve stratejilerin

geleneksel

daha fazla artırdığı
Sczesniak,

2007;

ortamlarada

problem

bulunmuşt_ur (Jitendra,
Pressley

çözmeye

Griffin,

ve Hilden, 2006;

oranla başarıyı

Deatline-Buchman

Siegler,

2005;

Fennema, Franke, Levi ve Empson, 1999 ). Bu araştırmalar,

ve

Carpenter,
araştırmanın

bulunan sonucunu destekler niteliktedir.

Araştırmaların

sonuçları;

özellikle geleneksel

yöntemlerle

kitaplarda, problem çözme öğretimi için farklı yöntemlere
göstermektedir.

Aynı

araştırmalar,

öğretmenlerin

kullanarak yapılan problem çözme öğretimlerinde,
alan

anahtar

kelimeleri

(toplama,

çıkarma,

hazırlanan

yer verilmediğini

geleneksel

yöntemleri

problemler içerisinde yer
çarpma,

bölme)

bulmayı
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öğrencilere

öğretemediklerini

savunmaktadır.

Bu

araştırmalara

göre,

geleneksel problem çözme yöntemleri ile problem çözme öğrencilere
karmaşık ve zor gelmektedir. Bundan dolayı öğrencilere yönelik yapılacak
problem çözme öğretimlerinde mutlaka geleneksel yöntemler dışında farklı
stratejiler ve yöntemler kullanılmalıdır (Jonassen, 2003; Lucangeli, Tressoldi
ve Gendron, 1998; Schurter, 2002; Jitendra ve diğ, 2005; Lester, Garofalo ve
Kroll, 1989; Van de Walle, 2007).

Bu araştırmalarda elde edilen sonuçlar, yapılan hikayelerle problem
çözme öğretiminin daha da önem kazanmasınına katkı koymaktadır. Buna
göre hikayelerle problem çözme, problem çözme öğretiminde farklı bir
yöntem olarak ele alınabilir. Kullanılacak bu farklı yöntemle de öğrencilerin
geniş bir perspektife sahip olmaları, modellemelerinin gelişmesi, dikkatlerinin
yoğunluk kazanması gibi davranışlar öğrencilere kazandırılabilir.

Schwartz (2005) yaptığı bir çalışmasında öğrencilerin matematikte
problem çözme başarılarını artırmak için öğretime küçük yaşlardan farklı
yöntemleri kullanarak başlanması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu mantıkla yola
çıkaran Pramling ve Samuelsson 2008 yılında okul öncesi eğitim veren bir
okulda 20 öğrenciden oluşan tek grup üzerinde video kullanarak 60 saat
süren bir araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmada öğrencilere resimlerle
yaratılan hikayeler ve problemler sunularak bu problemleri çözmeleri
istenmiştir. Sonuçta ise öğrencilerin bu yöntemle problem çözmede başarılı
oldukları bulunmuştur. Bu sonuç ile öğrencilere farklı yöntemlerle problem
çözme becerisi kazandırmak ve başarılarını artırmak için okumaya başlama
yaşının da beklenmemesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Kellah ve Potter tarafından 2007 yılında yapılan ve çizimlerle
matematikte problem çözme arasındaki

ilişkiye

bakılan araştırmada

ilköğretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde 214 öğrenci çalışma grubu olarak
kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerinin de bir değişken olarak dikkate
alındığı araştırmada, şekil çizme becerisinin öğrencilerin problem çözme
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başarısını artırdığı; fakat kız öğrencilerin erkeklere göre şekilleri kullanma
sıklıklarının daha fazla olduğu bulunmuştur.

4.4 Deney

grubu

öğrencileri

ile

kontrol

grubu

öğrencilerinin,

matematiğe yönelik tutumlarında, sontest tutum puanlarına göre
anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-11 Tutum Testi (Sontest) Sonuçlarının Bağımsız t-testi Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi

Tutum testi
(sontest)

X

ss

Grup

N

Deney

29

68,1034

6,04947

28

62,4286

4,22890

Kontrol

t

p

4,091

,000

Öğrencilerin öğretimden sonra matematiğe yönelik tutumlarının değişip
değişmediğini ölçmek için, yeniden tutum testi uygulanmıştır. Uygulanan
sontest tutum tasti puanları Tablo-11'de görülmektedir. Tabloda da görüldüğü
gibi yapılan bağımsız t-tesi sonucunda sontest tutum puanlarında p değeri
,000 bulunmuş ve ,05'ten küçük olduğu için grupların sontest tutum puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin tutum puanlarının anlamlı düzeyde artması; eğlenerek
yapılan hikayelerle problem çözme öğretiminin, öğrencilerin matematiğe
yönelik algılarını da geliştirmekte etkili olduğunu ve matematiği sevmelerine
katkı koyduğunu göstermektedir. De Corte, Verschaffel ve Op't Eynde, 2000;
Furinghetti ve Morselli, 2009; Gomez, 2000; Leder, Pehkonen ve Törner,
2002; Vila ve Callejo, 2004 yaptıkları araştırmalarında, öğrencilerin
matematiğe yönelik tutmlarının ve algılarının matematikte problem çözme
başarısı ile karşıfıkrr. olarak etkilendiklerini bulmuşlardır. Dolayısı ile
I

. -·
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araştırmanın bu alt problemine bağlı olarak ortaya çıkan sonuç beklenen ve
farklı araştırmalarca desteklenen önemli bir sonuçtur.

4.5 Deney

grubu

öğrencilerinin

öntest-sontest

problem

çözme

başarıları arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-12 Deney Grubu öntest-Sontest

Problem Çözme Testinin Eşleştirilmiş

örneklem t-testi Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

Problem

X

ss

Test

N

öntest

29

12,0000

6,24500

Sontest

29

17,1724

5,49070

çözme testi

t

p

10,025

,000

Tablo-12 deney grubunun öntest ve sontest problem çözme testlerinin
eşleştirilmiş

örneklem

t-testi

sonuçlarına

göre · değerlendirilmesini

göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, grubun öntest ile sontest problem
çözme başarı puanlarının ortalamasında artış olmuş ve p değerinde anlamlı
bir fark görülmüştür (p< ,05).

Ortaya çıkan bu sonuç hikayelerle problem çözmenin sadece deney
grubu ile kontrol grubu arasında bir fark yaratmakla kalmadığını, aynı
zamanda deney grubunun başarısının kendi içerisinde de artmasına neden
olduğunu göstermiştir. Yapılan öntest problem çözmede öğrencilerin
ortalaması 12 puan olarak bulunurken, sontest problem çözme testi
sonucunda bu ortalama 17 puan civarlarına yükselmiştir.
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4.6 Deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest tutum puanları arasında
anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-13 Deney Grubu Öntest-Sontest Tutum Testinin Eşleştirilmiş örneklem t-testi
Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

Tutum testi

X

ss

Test

N

öntest

29

62,5172

3,69962

29

68,1034

6,04947

Sontest

t

p

6,154

,000

Deney grubunun kendi içerisindeki öntest ve sontest tutum testinin
eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçlarına göre değerlendirilmesi Tablo-13'de
verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, deney grubunda öntest ile sontest tutum
testi puanları ortalamasında fark bulunmuş ve p değeri açısından anlamlı bir
fark olduğu görülmüştür (p< ,05).

Tablo-12'de ve Tablo-13'de yer alan sonuçlara bakıldığı zaman deney
grubu öğrencilerinin öğretimden önce ve sonra elde ettikleri tutum
puanlarında da problem çözme başarı puanlarında da olumlu yönde fark
yaratacak anlamlı bir artış bulunmuştur. Bu sonuç bilgisayar destekli hikaye
formatında yapılacak problem çözme öğretiminin, öğrencilerin problemlerin
sonucunda doğru cevaba ulaşma başarılarını artırmaktadır. Ayrıca bu
sonuçlar; bilgisayar destekli hikaye formatında yapılacak problem çözme
öğretiminin, problemlerin doğru cevaplarına ulaşma yanında, matematik
dersine karşı olumlu yönde tutum geliştirmeye de katkı sağladığını
göstermektedir.
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4.7 Kontrol

grubu

öğrencilerinin

öntest-sontest

problem

çözme

başarıları arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-14 Kontrol Grubu öntest-Sontest Problem Çözme Testinin Eşleştirilmiş
örneklem t-testi Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

Problem
çözme testi

X

ss

Test

N

öntest

28

12,5000

7,00529

28

13,7856

6,55098

Sontest

p
2,929

,007

Kontrol grubunun kendi içerisindeki öntest ve sontest problem çözme
testinin eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçlarına göre değerlendirilmesi
Tablo-14'de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, deney grubunda olduğu gibi,
kontol grubunda da öntest ile sontest problem çözme başarıları açısından
anlamlı bir fark bulunmuştur (p< ,05).

Burada elde edilen sonuç aslında bilgisayar destekli eğitimin bir
başarısıdır. Öğrenciler öntest olarak yapılan problem çözme testinden 12,5
puan değerlerinde ortalama puan alırlarken, bilgisayar destekli yöntemle
yapılan problem çözme öğretiminin ardından sontest olarak yapılan problem

.

çözme testinden 13 puan değerlerinde puan almışlardır. Bu da uygulama
sonucunda öğrencilerin problem çözme başarılarında artış olduğunu; fakat
bu artışın deney grubundaki kadar yüksek olmadığını göstermektedir.
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4.8 Kontrol grubu öğrencilerinin öntest-sontest tutum puanları arasında
anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-15 Kontrol Grubu ôntest-Sontest Tutum Testinin Eşleştirilmiş ôrneklem t-testi
Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi

Tutum testi

Test

N

ôntest

28

62,0714

3,05418

Sontest

28

62,4286

4,22890

X

t

p

,517

,609

SS

Tablo-15'de kontrol grubunun kendi içerisindeki öntest ve sontest tutum
testinin eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçlarına göre değerlendirilmesi
verilmiştir. Tabloda yer alan analiz sonuçlarında da görüldüğü gibi, kontol
grubunda öntest ile sontest tutum testi puanı ortalamaları yakın değerde
bulunmuştur. Yine tabloda görüldüğü gibi yapılan analizde p değeri ,05'ten
büyük olarak p=,609 bulunmuş ve anlamlı bir fark oluşmadığı görülmüştür.

Araştırma süresinin 26 hafta ve haftada 3 ders saati ile sınırlı olması,
geleneksel yöntemlerle yapılan bu öğretimin tutumu geliştirmede süre olarak
yetersiz kaldığını göstermektedir. Tutum geliştimeye yönelik yapılan bir çok
araştırma, geleneksel öğretim yöntemleri ile yapılan derslerin tutumu
geliştirmede

çok fazla

etkili

olmadığını göstermekte

ve

geleneksel

yöntemlerle tutumu geliştirmek için uygulamaların çok uzun süre yapılması
gerektiğini savunmaktadır. Bunun dışında araştırmalar, tutumların ne kadar
güçlü olursa, değişmelerinin de o kadar zor olduğunu ifade etmektedir (Uysal,
2007; Tavşancıl, 2005; Koca ve Şen, 2006; Erkuş, 1994; Freedman, Sears
ve Carlsmith, 1993).
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4.9 Hikaye formatında problem çözme yönteminin, matematiğe yönelik
tutum geliştirme ve problem çözme başarısı üzerindeki etkisi nasıldır?

Araştırmanın tutum ve başarı bağımlı değişkenlerine ait ortalama
değerleri, grup faktörüne göre tek yönlü MANOVA testi ile karşılaştırılmıştır.
MANOVA sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin bağımlı değişkenler olan
matematiğe yönelik tutum puanları ve problem çözme başarı testi puanları
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür [Wilks'
Lambada (D)=,762, F(2,54)=8,433, p=,001]. Araştırmada etki büyüklükleri ise
eta kare (rı2) ile ölçülmüştür. Kısmi eta kare değerleri Stevens'ın önerisine
göre, rı2 s ,01 için küçük, rı2 =,06 için orta ve rı2 =, 14 için büyük olarak
alınmıştır. Buna göre araştırmada hikaye formatında problem çözme
yönteminin tutuma etkisi çok yüksek değerde (rı2= ,233), problem çözme
başarısına etkisi ise orta değerin üstünde (rı2= ,075) bulunmuştur.

4.10

Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin, problem

çözme becerileri arasında anlamlı farklılıklar var mıdır?

Tablo-16 Sontest Problem Çözme Testinin Bağımsız t-testi Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi

Grup
Soru 1

Soru 2

Soru 3

Soru 4

Soru 5

N

~X

ss

deney

29

1,8621

,35093

kontrol

28

1,8214

,47559

deney

29

1,8276

,38443

kontrol

28

1,3571

,82616

deney

29

1,2069

,77364

kontrol

28

1, 1071

,95604

deney

29

1,4483

,82748

kontrol

28

1, 1,429

,97046

deney

29

1,4828

,78471

1, 1429

,84828

kontrol

~28~,:ı,.-

T

p

,368

,714

2,772

,008

,434

,666

1,280

,206

1,571

,122

86

deney

29

1,4138

,82450

kontrol

28

,8571

,93152

deney

29

1,3448

,81398

kontrol

28

1,0000

,98131

deney

29

1,5862

,62776

kontrol

28

1, 1786

,94491

deney

29

1,2414

,87240

kontrol

28

1,3929

,83174

Soru 1 O deney

29

1,3793

,82001

kontrol

28

1, 1429

,80343

Soru 11 deney

29

1, 1379

,99010

kontrol

28

,6071

,87514

Soru 12 deney

29

1,2414

,78627

28

1,0357

,83808

Soru 6

Soru 7

Soru 8

Soru 9

kontrol

2,391

,020

1,446

,154

1,925

,049

,671

,505

1,099

,276

2,142

,037

,956

,343

Grupların sontest problem çözme testinin bağımsız t-testi sonuçlarına
göre değerlendirilmesi Tablo-16'da verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi,
grupların sontest problem çözme testi puanları ortalamasında özellikle 2, 6, 8
ve 1 O numaralı sorularda fark bulunmuş ve p değeri açısından bu sorularda
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p< ,05).

Buna göre iki grup arasında fark oluşan sorular; şekil çizme, eksik
bilgiyi bulma, geriye doğru çalışma ve tablo yapma (diagram çizme) becerileri
ile ilgili olan sorulardır. Buradan ortaya çıkan sonuçlara göre, farklı yöntemler
ve stratejiler kullanılarak yapılan hikayelerle problem çözme öğretimi
öğrencilerin problem çözme başarılarını ve problem çözme becerilerini
olumlu yönde etkilemektedir.

Bu sonuç yurt içinde ve yurt dışında yapılan farklı araştırmaların
sonuçları ile desteklenen bir sonuçtur. Yazgan ve Bintaş (2005) yaptıkları
araştırmalarında 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin en fazla tahmin etme ve kontrol

~-

stratejileri ile sistarnatikıliste
yapma stratejilerinin kullandıklarını; Arslan veI
~
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Altun (2007) öğrencilerin bu stratejilerden en fazla tahmin ve kontrol (%58),
sistematik liste yapma (%67), şekil çizme (%31) ve problemi basitleştirme
(%35) becerilerini kullandıklarını bulmuşlardır.

Bunlar yanında farklı ülkelerde, örneklemini ilköğretim düzeyinde
bulunan öğrencilerin oluşturduğu deneysel araştırmalar, değişik yöntemlerle
işlenen problem çözme öğretimlerinin, öğrencilerin matematiksel problem
çözme becerilerini (şekil çizme, liste yapma, yeriye doğru çalışma, benzer
problemleri çözmede yararlanma, diyagram çizme, tablo yapma) geliştirmeye
katkı sağladığını bulmuşlardır (Lewis, 1989; Zawaize ve Gerber, 1993;
Jitendra, Griffin, Haria ve diğ, 2007; Xin, Jitendra ve Deatline-Buchman,
2005; L. S. Fuchs ve diğ, 2006; L.S. Fuchs ve diğ, 2003; Elia ve diğ, 2007).

Yine 2009 yılında Pantziara, Gagatsis ve Elia tarafından 194 öğrenci ile
Güney Kıbrıs'ta öğrencilerin diagramlar ve şekiller kullanarak rutin olmayan
problemleri çözme becerileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin
problemlerin çözümleri için çizdikleri şekiller ve diagramlar kontrol edilerek
yapılan değerlendirme sonucunda, araştırmanın
nitelikte sonuçlar bulunmuştur.

sonuçlarını destekler

BÖLÜM V

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde çalışmanın elde edilen bulgulara göre araştırmanın
sonuçları ve belirlenen sorunların çözümüne yönelik önerilere yer verilmiştir.

5. 1 Sonuçlar
Araştırmaya ilişkin bulunan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:

Deney grubuna bilgisayar destekli hikayeler kullanılarak problem çözme
öğretimi ve kontrol grubuna da bilgisayar destekli yöntemle problem çözme
öğretimi eğitimi verilmiştir. Gruplara uygulanan sontestlerde görülen anlamlı
farkın deney grubu lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Sontest

puanlarına

bakıldığı zaman, deney grubunda önteste göre başarı puanlarında artış
olduğu; fakat bu

artışın kontrol grubu için söylenemeyeceği görülmüştür.

özetle denilebilir ki; orta seviyede ve iyi matematik başarı düzeyine sahip
gruplarda, bilgisayar destekli hikayelerle yapılan problem çözme öğretiminin,
bilgisayar destekli yöntemle yapılan problem çözme öğretimi eğitimine göre
daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Jitendra, Griffin, Deatline-Buchman ve Sczesniak, 2007; Pressley ve
Hilden, 2006; Siegler, 2005; Carpenter, Fennema, Franke, Levi ve Empson,

1999; Jonassen, 2003; Lucangeli, Tressoldi ve Gendron, 1998;, Schurter,

-

2002; Jitendra ve diğ, 2005; Lester, Garofalo ve Kroll, 1989; Van de Walle,

2007; Pramling ve~"'--s~uelsson,
2008; Kellah ve Potter, 2007 ~ibi birçok
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araştırmacının araştırmalarının sonuçlarında da araştırmamızın sonucunu
destekleyecek nitelikte sonuçlar bulunmuştur.

Öğrencilerin problem çözmede bilgisayar destekli hikayeler kullanmaları
matematik dersine yönelik tutumlarını değiştirmeyi başarmıştır. Deney
grubunun uygulama öncesi matematik dersine yönelik tutumları ve uygulama
sonrası matematik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur.

Bu sonuç matematikte problem çözme başarısının artmasının etkilediği
bir durum olarak görülmektedir. Bunun nedeni; De Corte, Verschaffel ve Op't
Eynde, 2000; Furinghetti ve Morselli, 2009; Gomez-Chacon, 2000; Leder,
Pehkonen ve Törner, 2002; Vila ve Callejo, 2004 gibi dünya çapında birçok
araştırmacının yaptıkları araştırmalarında, öğrencilerin matematiğe yönelik
tutmlarının ve algılarının matematikte problem çözme başarısı ile karşılıklı
olarak etkilendiklerini bulmuş olmalarından kaynaklanmaktadır.

Buna rağmen bilgisayar destekli yöntemlerle problem çözme öğretimi
yapılan kontrol grubunda, matematik dersine yönelik tutumlarda bir değişiklik
görülmemiştir. Bu ise problem çözme başarısının kontrol grubunda deney
grubundan daha az gelişmesi ve Uysal, 2007; Tavşancıl, 2005; Koca ve Şen,
2006; Erkuş, 1994; Freedman, Sears ve Carlsmith, 2003 gibi araştırmacıların
araştırma sonuçlarında buldukları tutum geliştirmenin geniş bir zamana
ihtiyaç duyulması ile ilgili bir sonuçtur.

5.2 Öneriler

5.2.1 Uygulamaya İlişkin Öneriler ;
• Bilgisayar destekli öğretim, MEG ve SB'ye bağlı ilkokullar için yeni bir
teknoloji olduğundari ~jayı
I

öğrenci ve öğretmen tarafınından kullanımı
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yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle bu yöntemlerin uygulanması için
öğretmenlere ve öğrencilere uygulama boyutunda eğitimler verilmelidir.
• Yapılan uygulamalarda ders öğretmeninin gerekli materyalleri hazırlaması
için belli bir eğitimden geçmeleri ve uzman kişilerden yardım almaları
gerekmektedir.
• Yapılan araştırma 26 hafta ve haftada 3 ders saati ile sınırlı tutulmuştur.
Bu uygulama sonucunda deney grubunda matematik dersine yönelik tutum
değişirken, kontrol grubuna yönelik tutum

fark

yaratacak

derecede

değişmemiştir. Bu nedenle yapılacak öğretimin süresi daha da uzun tutularak
kontrol grubunda tutuma yönelik son duruma daha detaylı bakılabilir.

5.2.2 Araştırılması Gereken Konulara İlişkin Öneriler;
• KKTC'deki öğretim programları incelendiğinde, programların geleneksel
öğretim yöntemlerine uygun şekilde hazırlandığı görülmektedir. Bu noktada
hikayelerle problem çözme yöntemi gibi farklı öğretim yöntemlerinin öğretim
programlarına nasıl entegre edilebileceği yönünde çalışmalar yapılmalı, konu
alanı uzmanları ile çalışılarak, farklı stratejilerin ve yöntemlerin öğretim
programlarına konması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
• Araştırmada 4. sınıf matematik dersi doğal sayılarda problem çözme
konusu ele alınmış ve sonuçlarında olumlu sonuçlar alınmıştır. Bundan
sonraki çalışmalarda diğer konularda veya farklı derslerde araştırmalar
yapılarak, bu yöntemin yayılması sağlanmalıdır.

5.2.3 Eğitim Otoritelerine Öneriler;
• Öğretmenler ders içerisinde öğrenciyi aktif hale getiren, yaratıcılıklarını
geliştiren ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayan farklı stratejilerin kullanıldığı
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yöntemleri kullanmaları konusunda teşvik edilmeli ve eğitim almaları
sağlanmalıdır.

• Öğrencilerin derse karşı başarısını ve motivasyonunu artıran hikayelerle
problem çözme öğretiminin sınıflarda uygulanması için, gerekli donanımların
bulunduğu sınıflara kurulmalıdır.

5.2.4 Öğretmenlere Yönelik Öneriler;
• Öğretmenler matematik dersini anlatırken, öğrencinin ilgi ve dikkatini
çekecek

ortamlar yaratmalı,

keşfetmesini sağlaması

için geleneksel

yöntemlerden farklı ortamlar yaratmalıdır.
• Öğretmenlerin hikayelerle problem çözme öğretimi ile ders anlatmada
donanımlı olması sağlanmalıdır. Derste kullanılacak materyaller için
hazırlık yapılmalıdır.

ön
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EK 1: Okuduğunu Anlama Testi

OKUDUGUNU

ANLAMA

TESTİ

AÇIKLAMA
Okuduğunu anlama gücünü ölçrneqi crncçloqcn bu test her biri dört seçenekten oluşan
22

sorudan oluşmaktadır. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Sorunun dosru

cevabı olan secenesi bulup onun önündeki harfi cevap kasıdınıza isaretle~iniz. Her doğru
cevap size beş puan kazandıracaktır. Testi

cevaplamak

için size a~rılan süre 30

dakikadır. Başarılar dilerim.

1., 2., 3. ve 4. sorular aşağıdaki parça~a göre cevaplandırılacaktır.

Çocukken kırlangıçları pek severdim; bana onları pek sevimli olarak tanıtmışlardı.
Onun için ne uçorılormo taş atar, ne de ~uvalarına tırmanırdım.
Bir sabah bahçede iki kırlangıcın bütün hızları~la döndüklerini gördüm. O derece
alçalı~orlardı ki, adeta kendi kendime korktum.
Hava çiselediği için ve rüzgarlı da olduğundan bchçeqe doğru uzanmış olan saçağın
altına

sığınmıştım. iki

kırlangıç

hücum eder

gibi

gidip

geli~orlar,

gittikçe

~ere

~aklaşı~orlardı.
Yuvaların ~erini bildiğim için saçağa doğru baktım. Yuva ~ok. Yere göz gezdirdim;
parçalanmış bir kuş ~uvası.Derhal üzerlerine doğru gittim. Onlar da karşımda uçuşma~a
başladılar. Geri çekildim; bahçe kapısının ~anında durdum. Cıvıltılar çoğaldı, üç ~avru
sesi... Haber vermek için içeri~e girdim. Bir de hizmetçinin elinde minimini,henüz tü~leri
belirmiş bir ~avru görme~e~im mi? Zavallı ~aralı~dı. Bu ~uva~ı bizim pamuk bozmuş.
Duvara da~alı merdivenden çıkarak

birden bire atlamış, ne var ne ~ok hepsini kendisi~le

birlikte ~ere indirmiş.
Pamuk, evde on gün kendisini da~aktan kurtaramadı.
Ahmet RASiM

1. Bu parça~a en u~~un başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bizim Pamuk

C) Yavru Kırlangıçlar

B) Kırlangıç Yuvası

D) Yaralı Kırlangıç

2. "Henüz tü~leri belirmiş" kelimesi parçada hangi anlama gelmektedir?
A)Tü~leri dökülüp ~erine ~enileri çıkmış
B)T ü~leri ~etişkin kırlangıçlar gibi çıkmış
C) T ü~leri ~eni çıkrncqo başlamış
D)Hiç ~eni tü~leri çıkmamı~~;,
~ıır-••

·:---•

3. Pamuk kırlangıçları ne zaman ve nerede gördü?
A) Sabah, bahçede görmüş
B)Akşam, evde görmüş
C)Sabah, evin balkonunda görmüş
D)Akşam üzeri, arkadaşının evinde görmüş

4. Pamuk evde kaç gün da~ak ~edi?

A) 10

C) 11

B) 9

D) 8

5., 6.,

r. ve 8. sorular

aşağıdaki parça~a göre cevaplandırılacaktır.

Ormanların kralı, kocamış, ~atalak olmuş. ininde

"He~ gidi günler hef

çeker dururmuş. Dünkü uşakları onun güçsüzlüğü ile qüçlenrneqe
titreqenler üstüne ~ürümüşler. At gelmiş böğrüne
Öküz

gelmiş

di~e içini

başlamışlar, önünde

bir çifte atmış. Kurt gelmiş ısırmış.

boqnuz vurmuş. Aslan zavallı, bitkin, mahzun, perişan bir hale gelmiş.

İhti~arlıktan gücü kalmamış. Boşuna kendisini üzmeden ölmek isti~ormuş. Tam kendini
bırakmış, bir de ne görsün?.. Eşek karşısında durarak tekme atma~a hazır beklerniqor
mu?
Yoo, demiş. Kalkmış a~ağa. Olrneqe razı olduk ~eter. Senden tekme ~emek ölümden
de beter!..
(La Fonta ine" den Hika~eler)

5. Ola~ nerede geçmektedir 7
A)Ormanda

B) Çiftlikte

C) Yatakta

D) inde

C) Dört

D)

6. Parçada kaç ha~van vardır 7
A)Altı

r.

B) Beş

"Senden tekme ~emek ölümden de beter"

Üç

cümlesindeki aslanın düştüğü durumu

aşağıdaki if adelerden hangisi en i~i açıklamaktadır 7
A)Aslanın ölrneqe razı olması
C)Gururunun çok fazla incinmesi

B)Yaşlılıktan gücününkalmaması
D)Eski günleri hatırla~arak üzülmesi

8. "Yatalak" kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir7
A)Bitkin

B) Zavallı

C) İhti~ar

D) Sağlıklı

9. ve 10. sorular

A~şegül
robotlardan

okuldan

aşağıdaki parça~a göre cevaplandırılacaktır.

eve

geli~ordu.

bahsetmişlerdi.

Elif'e

Yolun

göre

bir

kısmını arkadaşı

Elif le

~ürürken

insan be~ni gelişmiş bir bilgisa~ar

gibi~di.

A~şegül ise bundan pek emin değildi. İnsan be~ninin makineden daha öte bir şe~ olrncsı
gerekmez mi~di? Üstelik öğretmeni de bö~le
Marketin

düşünüqordu.

önünde a~rıldılar. A~şegül geniş bir alana uzanan tek katlı evlerden

birinde oturuqordu. Evlerinrn önü uçsuz bucaksız ~em~eşil tarlalarla
evinden iki misli daha uzaktı. Ardında

kaplı~dı. Evleri Elif in

başka bir ev olrncqıp orman başladığından,

A~şegül' e evleri dünqorun tac en ucundcqmış gibi gelirdi.
Evleri, güzel evleri... Bu uzak ev ve içinde ~aşa~an insanlar. Kendisi~le birlikte annesi,
bir

de

babası.

birbirlerinden
birbirinden

Arkadaş

farklı
farklı

üretebileceklerini

gibi~diler

olduklarını,
be~inleri

babası~la

hiç

olan

bir

da.

zaman

insanların,

Babası

birbirlerine

~ine

her

insanların

benze~eme~eceklerini,

birbirinden

sö~lerdi. A~şegül, Elif in sö~lediklerini tekrar

zaman

farklı

düşünceler

düşündü. İnsanlar bö~le

çok farklı düşünceler ürettiklerine göre, insan be~ninin de makineden daha öte bir şe~
olması gerekirdi. Makineler hep a~nı iş a~nı biçimde ~aparlardı. O~sa insanlar! A~şegül
~ine farklı düşünmüştü.

9. Parçadaki ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Makineler insan be~ninin ürünüdürler
B)lnsan be~ni gelişmiş bir bilgisa~ar gibidir
C) İnsan be~ni makineler kadar hızlı çalışmaktadır
D)İnsan be~ni makinelerden daha öte bir şe~ değildir

10. "Öte" kelimesi parçada hangi anlamda kullanılmıştır?
Uzak

B) Değişik

C) Sonra

11. ve 12. sorularaşağıdaki

D) A~rı

şiire göre cevaplandırılacaktır.

İnsanlar var çocuğum
Kimi fedakardır, kimi umursamazdır hiç bir şe~i
İnsanlar vardır, pırlanta misali çocuğum
Dün~ada ö~le çok insan var ki çocuğum

İnsanların olduğu dün~ada çocuğum
Kavga var, gürültü var kimi zaman

A ma sak ın

~. .,,.,

unutmq\-~.

Sevgi var, kardeşlik var, her zaman çocuğum

11. "Kimi fedakardır kimi umursamazdır hiç bir şef

cümlesinde, "kimi" kelimesindeki anlam

aşağıdaki cümlelerin hangisinde a~nıdır?
Al Bazılarının ~aptıklarını beğendim, bazılarınınkini beğenmedim
B)Ö~le birisidir ki! Özüne inanılmaz ~alancı biri!
C)Herhan~i biri buroqo gelsin,kim olduğufark etmi~or

DJ Bunlarınhepsi de fedakarlıktan anlamaztiplerdir
12. Aşağıda verilen kelimelerdenhangisigerçek anlamınındışındakullanılmıştır?
A) Fedakar

B) Umursamaz

C) Kardeşlik

D) Pırlanta

13., 14. ve 15. sorular aşağıdaki parça~a göre cevaplandırılacaktır.
ALİŞ ÇOBAN
Aliş Çoban, ~etim bir çocuktu. T etillerde i~i ~ürekli bir ~akınınınsürülerini otlatırdı.
Bir gün kendisine hızlı ~aklaşan bir atlı gördü. İri ~arı, pala bı~ıklı bir adamdı. Aliş
Çobanın~anınavarınca atını durdurupseslendi:
-He~ çocuk! Zengin olmak ister misin?
Aliş, bu beklenmediksoru karşısındabiraz şaşırmıştı.Gülürnseqerek
cevap verdi:
-Zengin olrnoqı kim istemez ki?
-Şu ko~unlarıbana sat, sana binlerce lira veririm.
-Nasıl olur? dedi Aliş. Bu ko~unlarbenimdeğil ki, bunlar bana emanet.
Pala bı~ıklıadam bir kahkahaattı.
-Şu düşündüğünşe~e bak, dedi. Sahibi nereden görecek? Paraları alır ortadan
ka~bolursun.
- Ha~ır di~e başını salladı Aliş Çoban. Ben emanete hı~anet edemem. Hadi git
başımdan.

·

O anda beklenmedikbir şe~ oldu. Pala bı~ıklıadam attan inip Aliş'i kucakla~ıpöptü.
- Aferin sana Aliş , dedi. Sen artık benimçobanımdeğil, oğlumsun.Sonra da Aliş'in
meraklı bakışları altında başınageçirdiği şapka ile takma bı~ığınıçıkarıp attı.
Meğer bu garip adam, Aliş'in dürüstlüğünüsınama~agelen sürülerin sahibi değil
mi~miş.
Hasan DEMİR
13. Atlı adam Aliş Çobandan ne ~apmasınıisti~or?
A) Ko~unlarınıi~i otlatmasını

C) Ko~unlarıi~i sa~masını

B) Sürü~üona satmasını :~~~-

D) Sürü~übırakmasını

14. Atlı adam Allş'ln hangi özelliğini deni~or7
A) Çalışkanlığını

C) Dürüstlüğünü

B) Yardımseverliğini

D) Sürü~ü bırakmasını

15. "Beklenmedik" kelimesinin eş anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir7
A) Aniden

16., 17.

B) Hemencecik

ve

18.

C) Umulmadık

D) Birden bire

sorular aşağıdaki parça~a göre cevaplandırılacaktır

Benim i~imser bir kişi olduğumu sö~lerler. Bunu ben de açıkça belirtmek isterim. Bir
gün hepimiz bu ölümlü dün~adan göçüp gideceğiz. Ö~le~se, ~aşadığımız sürece niçin
huzur ve mutluluk içinde olrncqolırn 7 İ~imserliğin en bü~ük ~ararı, insanlara ha~atlarını
düzene ko~ma fırsatı vermesidir. Ha~atlarını düzene ko~muş kişilerse her zaman i~i olanı
görme~i başarırlar.
Ben, insanlara inandığım için i~imserim. İnsan, so~luluğunu hala koruqor. Bu ~üzden
ben, bir zorlukla karşılaştığım zaman, onun kötü ~anlarından çok, i~i ~önlerini düşünürüm.
Çünkü bazen kötü gibi görünen şe~ler i~i sonuç verirler. Söz gelimi, benim bir a~ süreqle
hastalanıp odamdan çıkmadığımı düşünün. Kötümserler bunu bü~ük bir felaket

sa~arlar.

Oqso ben, ~atağa bağlı olduğum sürece kitap oku~acağımı, sessiz bir ha~at süreceğimi
ve düşünmek için bol bol zaman bulacağımı tcsorlcqcrck sevinirim. Ben her sabahın ilk
saatlerinde bunları düşünür, ertesi sabahı mutlu karşılarım.

16. Parça~a göre ~azarın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir7
A) Huzurlu olması

C) İnançlı olması

B)Mutlu olması

D) İ~imser olması

17. Parçadaki ola~ ne zaman geçmektedir?
A) Akşamüstlerinde

C) Her sabahın ertesinde

B) Bir a~ süreqle

D) Sabahın ilk saatlerinde

18. "Dün~adan göçüp gitmek" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir7
A) Göçmek

B) Geçmek

C) Düşmek

D) Ölmek

19., 20. ve 21. sorular aşağıdaki parça~a 9öre cevaplandırılacaktır

Kartalın biti

ağa tutulmuş. Oradan

bir

çiftçi

geçi~ormuş. Kuşun o güzelliğine,

gözlerinin o bakışına da~anarricımföikurtarıp azat etmiş.

Kartal da bilmiş kendine edilen i~iliği. Çiftçi gidip bir duvarın dibine oturmuş. Kartal
bakmış ki duvar çürük,

hemen adamın üzerine doğru

çöküverecek,

başından külahını kapıvermiş. Çiftçi

hemen arkasından gitmiş, kartal

inmiş. Çiftçinin
külahı bırakmış.

Çiftçi külahı alıp ~ine geldiği ~ere dönmüş; bir de ne görsün 7 Duvar çöküverrnerniş mi!
Kalsa~mış ölecekmiş, tevekkeli değil! Gördüğü i~iliğe karşılık o kuşcağız beni kurtarmak
istemiş, demiş.
l~ilik etmekten çeklnrneqin , karşılık görürsünüz.
( Ezop Masalları' ndan )

19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parçadaki ana düşünce en i~i açıklanmaktadır?

A) Kartal da bilmiş kendine edilen i~iliği
B) Kalsa~mış ölecekmiş, tevekkeli değil
C) l~ilik etmekten çeklnmeqln, karşılık görürsünüz.
D) Çiftçinin başından külahını kapıvermiş.

20.

Başından külahı alınan çiftçi ne ~apmış7

A) Hemen arkasından gitmiş

C) Külahını almadan uzaklaşmış

B) Duvarın dibine oturmuş

D) Duvara doğru ~ürümüş

21.

Çiftçi

verilmiştir

ile

kartal

hika~esinden

çıkarılacak

sonuç

aşağıdakilerden

hangisinde

7

A) Sakla samanı, gelir zamanı

C) İ~ilik eden, i~ilik bulur

B)Gülme komşuna, gelir başına

D) Tuzak kuran, tuzağa da düşer

22. soru~u aşağıdaki cçıklcmcqo göre cevapla~ınız.
Aşağıdaki paragraf ta paragrafın anlam bütünlüğünü bozan bir kelime ~a da kelime
grubu vardır.

Anlamı bozan kısım altı cizili olanlardan birisidir. Paragraftaki anlamı

bozan kısmı bulup onun altındaki har.fi cevap kagıdınıza isaretle~iniz.

22.

Delikanlı merakla "Sen kimsin7" di~e sormus. Ak sakallı ihti~ar, "Ben
(Al

Ba~ındır baba~ım" di~e cevap vermiş. "Sen askere çağrılınca beni zi~arete

gitmistin. İşte şimdi ben de sana geldim." Bö~le dedikten sonra geldisi gibi, bir

(B)

(C)

~erden ka~bolup gitmis.

(D)

OKUDUGUNU ANLAMA TESTİ CEVAP AHAHT ARI
Doğru cevabı bulduktan sonra ~uvarlağın içini karala~ınız
Öğrencinin Okulu:
Adı So~adı:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Puanı:

Sınıfı:

(A)

(B)

(C)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(D)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EK 2: Dört İşlem Testi
Sınıf Düze~i: İlkokul 4. sınıf.
Konu: Dört işlem
Tarih:_

I_ I 20 __

Öğrencinin ismi:
Matematik Çalışma Yaprağı - 1

Aşağıda'ki rnoternctlk i·şlemlerini ~apalım.
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Aşağıdaki matematik işlemlerini
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EK 3: Problem Çözme Testi

onu : Dört İşlem Problemleri

Matematik Problem Çözme Testi

Tom ve Jerr~ kış gelince ~ağan ~ağmurdan ve
şiddetli esen rüzgardan korunmak için kavga etme~i
bırakırlar ve kış mevsimi boqunco birlikte kalabilecek
leri bahçeli bir ev ~apma~a karar verirler.
Gelin evi ~apacakları süre içerisinde hep bir
likte onların problemlerinin cevaplarını bulrnoqo çalı
şalım ve onlara ~ardım edelim.

om evi bo~atmak için boqo aldı. Aldığı bo~aların sa~ısının,altı katının üçte biri 14' tür. Tom 'un
ğı bo~aların kaç tane olduğunu bulması için kullanabileceği ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Merhaba çocuklar ~ukarıdakisorununcevabınıhesaplamakiçin kullanacağım
ifade~i bulorruqorurn. Çok uğraştım ve karnımda acıktı. Siz akıllı çocuklarsı
nız aşağıdaki işlemlere bakarak lütfen bana ~ardımeder misiniz?

c)

Ox
(0 x
(D x

d)

(

a)

b)

(

0

x

3) x

=
6=

6)

x

1/3 = 14

6)

x

1/3

6 )

x

3

14
14

=

14

Jerr~ 12 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki arka bohçeqe,
re aralıklarla

ağaç dikecektir.

Jerr~' nin bu alana toplam kaç tane ağaç dikebileceğini

rek bulalım.

KKTC MEG ve SB İlköğretim 4. Sınıf matematik öğretim programında yer alan "Doğal sayılarda dört işlem" konularının içerikleri
'kkate alınarak, araştırmacı/ar tarafindna geliştirilmiştir.

3

şekil

Problemleri çözerek yardım edelim.
3) Jerr~, bahçenin 50 metrelik düz bir şekilde olan arka sınırına, iki metre aralıklarla bir avuç papat~a
.ohumu ve

25

metrelik ~ine düz bir şekilde olan bahçenin ~an sınırına ise, bir metrelik aralıklarla bir

vuç lale tohumu ekmek isti~or. Jerr~' nin bu alanlara ekmek için toplam kaç avuç papat~a ve lale
ohumunaihti~acı vardır?

) Evin tuğlalarını ören adam çalışacağı her gün için kahramanlarımızdan
damın tuğla örme işini

13

günde bitireceğini

hesaplamıştır. Tuğla

55

YTL istemiştir. Jerr~

ören adama vereceği para~ı

şağıda ~aptığı işlemle bulan .İerrq, işleminde hata ~apmıştır. Jerr~' nin hangi aşamada hata ~aptığını
lalım ve hatasını düzeltelim.

Bir gün de

55

13

günde

55
x13
15 5
+ 5 5
705

~

YTL vereceksem,

55 x 13

I.
~

~ Ill.

YTL vermem gerekir değil mi?

Aşama

II.

Aşama

Aşama

) Tom ve Jerr~ evin ~an tarafındaki bahçe~e top o~na~abilecekleri bir saha ~aptılar. Saha~ı ~apma
çalışırken acıktılar ve birer tane dondurma ~ediler. Tom' un ~ediği dondurmanın bo~u, aşağıdaki şe
·[de görüldüğü gibi

8

santimetre ise, Jerr~' nin ~ediği dondurmanın bo~u ~aklaşık olarak kaç santimet-

·edir?

-

8 cm
? cm

* KKTC MEG ve SB İlköğretim 4. Sınıf matematik öğretim programında yer alan "Doğal sayılarda dört işlem" konularının içerikleri
dikkate alınarak, araştırmacılar tarafındna geliştirilmiştir.

Problemleri çözerek !/ardım edelim.

Merhaba çocuklar! Biz alttaki soruda olan hesoplorncqı ~apamadık. Yanlış
ve~a eksik bir bilgi olduğunu düşünüqoruz, Lütfen aşağıdaki cevap kutusuna
sizin ne düşündüğünüzü~azarak bize ~ardım edin.

6) Tom ve Jerr~ ev için tanesi 35 liradan 5 tane çelik musluk, tanesi 55
dan 3 tane duş ve

lira

bchçeqe ko~mak için de 4 tane bahçe musluğu aldı. Tom

aldığı musluklara toplam kaç para verdi?

µ:

C

Tom ve Jerr~ evlerini bitirmek için bankadan 69, OOOTL borç para alırlar. Aldıkları para~a her a~
de altı faiz ödediklerine göre, banka~a olan borçlarını ödemek için kaç a~ borç ödemeleri gerekir?
rilerı sorudaki eksik bilgi~i bulunuz.

Tom evin tuğlalarını örmesi için bir tane adam tutar. Adam, evi ~apmak için toplam 260 tane tuğla
ihti~acı olduğunu söqler. Tom tuğlaları almak için gittiği dükkanda toplam 6500 YTL verdiğine gö
' bir tuğlanın f i~atı ne kadardır?

• KKTC MEG ve SB İlköğretim 4. Sınıfmatematik öğretimprogramında yer alan "Doğal sayılarda dört işlem" konularının içerikleri
dikkate alınarak, araştırmacı/ar tarafındna geliştirilmiştir.

Problemleri çözerek !/ardım edelim.
Jerr~, ön bahçenin bir bölümünü parke taşlarla örmek ist~~or.Ön bahçenin tamamının bo~unun
unluğu 66 metredir ve bu alan için 132 tane parke taşı gereklidir. Jerr~' nin parke örmek istediği
lümün uzunluğuise 26 metredir. Bu 26 metrelik alan için toplam kaç tane parke taşı
rekmektedir?

I) Tom ve Jerr~, arkadaşları Dogg~ için evlerinde bir oda ~aptılar. Dogg~ için ~apılan bu odanın ~a
ında 1. gün; Jerr~ 2 saat, Tom ise 3 saat çalıştı. 2 günde ~apımı biten bu oda için Jerr~, toplam 12
at ve Tom' dan da üç saat daha fazla çalıştığına göre, kahramanlarımızın çalışma saatleri ile ilgili
n aşağıdaki tobloqu dolduralım.
(7

Jerrg
l.cün

2 saat

I Tom
3 saat

ll.cün
Toolam

12 saat

Tom ve Jerr~' nin evlerinin ön bahçesini ören usta, ~er parkelerini döşerken aşağıdaki gibi bir sıra
i~or. Buna göre parkeleri sıralarken, 5. sırada nasıl bir şekil oluşur?
C

IL

1.

C>

Sıra

2. Sıra

C>C>

3. Sıra

C>

C>C>

4. Sıra

5. Sıra

C>
C>

C>C>

) Tom, arkadaşı Dogg~ ve Jerr~ için evin ~an tarafına bir ~üzme havuzu ~apmak isti~or. Havuzu 5 m2
·~üklüğünde bir alana ~aparsa 20 paket mermere ihti~aç du~acaktır. Tom havuzu 25 m2'lik bir alana
pmak istediğine göre, kaç paket mermere ihti~aç du~ar?

* KKTC MEG ve SB İlköğretim 4. Sınıf matematik öğretim programında yer alan "Doğal sayılarda dört işlem" konularının içerikleri
dikkate alınarak, araştırmacılar tarafındna geliştirilmiştir.

I

Okul kodu:
Sen no:

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

.9. Çalışırsam matematikten iyi notlar alabilirim.

5

4

3

2 I

1

O. Matematik öğretmenleri çalışkandır.

5

4

3

2 I

1

7. Matematik dersi beni bunaltmaz.
. Matematik bilgisi iyi olan bir kişi diğer bilimleri rahatça anlar.

T BİTMİŞTİR. Değerli zamanınızı ayırdığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ.

EK 5: Problem Çözme Testi Cevap Anahtarı

EK 3: Problem Çözme Testi

Konu : Dört İşlem Problemleri
Sınıf: IV Tarih:
Öğrencinin İsmi:

Matematik

Problem Çözme Testi

Tom ve Jerr~ kış gelince ~ağan ~ağmurdan ve
şiddetli esen rüzgardan korunmak için kavga etme8i
bırakırlar ve kış mevsimi bo8unca birlikte kalabilecek
leri bahçeli bir ev 8apma8a karar verirler.
Gelin evi 8apacakları süre içerisinde hep bir
likte onların problemlerinin cevaplarını bulma8a çalı
şalım ve onlara 8ardım edelim.
1) Tom evi bo8atmak için bo8a aldı.~:ı:o

~:Y::~~n, altı -k~tın~n ~çt:~iri

I :::;::,,

~~Tom

~

? \,)Q,ıf'ı

'un

aldığı bo8aların kaç tane olduğunu bulması için kullanabıleceği ifode ·aşağıcföl<lre~·ı;-öiıgisi olabilir?
Merhobo çocuklar 8ukorıdaki sorunun cevabını hesaplamak için kullanacağım
ifade8i bulamı8orum. Çok uğraştım ve karnım da acıktı. Sız akıllı çocuklarsı
nız aşağıdaki işlemlere bakarak lütfen bona 8ardım eder misiniz?

a)

(

b) (
C)

(

d) (

Dx

0

o
0

6)

x

x 3 l x

=
6 =

3

14

X -

\_.-.,-, 1.-,.--l ~
\
j_

14

I
=:.

ILL

1 y ıJO,.("\

-----~

~

3

4

413··~ 14

X

6 )

x

6...•l _ x 1/3

X

QXb

=

14

2) Jerr8 12 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki arka bohçeqe, 3
metre aralıklarla

ağaç dikecektir.

Jerr8'nin bu alana toplam kaç tane ağaç dikebileceğini şekil

çizerek bulalım.

-

~

1-·:> I Ç)~

5 X. 1--::. 3 S a~c, ~\\.\~_'ıo-.\,r.

'---

-~ ı

• KKTC MEG ve SB İlkôğreıtm 4. Sınıf matematik öğretimprogramındayer alan "Doğal sayılarda dört işlem" konıılarınm içerikleri
dikkate alınarak, araştırmacılar tarcfındna geliştirilmiştir.

:l

Pual)

Problemleri ç<Jzerek !/ardım edelim.
3) JerrH,bahçenin50 metrelik düz bir şekilde olan arka sınırına,iki metre aralıklarla bir avuç popotHa
tohumuve 25 metrelik ~ine düz bir şekilde.olan bahçenin~on sınırınaise, bir metrelik aralıklarla bir

>ı

avuç lale tohumuekmek lstlHor.Jerr~' nin bu alanlara ekmekiçin toplam kaç avuç popotHave lale
tohumunaihti~ocıvardır7

.2..bJ:.ont.
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4) Evin tuğlalarını ören odam çalışacağı her gün için kahramanlarımızdan55 YTL istemiştir. JerrH
adamın tuğla örme işini 13 günde bitireceğini hesaplamıştır.Tuğla ören adama vereceği pora~ı
aşağıda Haptığıişlemle bulan Jerr~, işlemindehata Hopmıştır.Jerr~' nin hangi aşamadahata Haptığını
bulalımve hatasınıdüzeltelim.
Bir günde 55 YTL vereceksem,13 günde55 x 13 YTL vermemgerekir değil mi?

55
X 1 3
15 5
+

55

105

5)

55
If

-

-

l 3

,----

\65
I.

i

~o,JOJ\

55

Aşama

~~1L

ı I ~1

~

~ı...)~

Tom ve Jerr~ evinHon tarafındaki bohçeHetop a~naHabilecekleribir saha Hoptılar.Soha~ıHapma

~a çalışırkenacıktılar ve birer tane dondurmaHediler.Tom' un ~ediğidondurmanınbo~u,aşağıdakişe
kilde görüldüğügibi 8 santimetreise, Jerr~' nin ~ediğidondurmanın
boHu ~aklaşıkolarak kaç santimetredir?
~H~\

8

~--cm

b~_cı.(

\

\-1 i ) 1

PJaıı

1

Pva..r-ı

~,~Tf 2~1-

• KKTC MEG ve SB İlköğretim 4. Sınıf matematik ôğretim programında yer alan "Doğal sayılardadört işlem" konularının içerikleri
dikkate alınarak. araştırmacı/ar tarafındnagel4tirllnıiştir.

Problemler/ çözerek !/ardım edelim.
Merhaba çocuklar! Biz alttaki soruda olan hesaplama8ı 8apamadık. Yanlış
ve~a eksik bir bilgi olduğunu düşünü~oruz. Lotfen aşağıdaki cevap kutusuna
sizin ne düşündüğünüzü ~azarak bize ~ardım edin.

6) Tom ve Jerr8 ev için tanesi 35 lirada"n 5 tane celik musluk, tanesi 55

·-:) 1

lira-~

dan 3 tane duş ve bahçe~e ko~mak için de 4 tane bahçe musluğu aldı. Tom

j

?ıJO{\

!

aldığı musluklara toplam kaç para verdi?
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i1) Tom ve Jerr~ evlerini bitirmek için bankadan 69, OOOTL borç e.ara alırlar. Aldıkları para~a her a~

()

.o-$>~

=2:) 1

ödediklerine göre, bonkcqo olan borçlarını ödemek için kaç a~ borç ödemeleri gerekir?

~al~Jaiz

I

Verilen sorudaki eksik bilgi~i bulunuz.

'

~atdoç ı '-c, I'\
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8) Tom evin tuğlalarını örme-si için bir tone odam tutar. Adam, evi ~apmak için toplam 260 tane tuğla
~a lhti~acı olduğunu sö~ler. Tom tuğlaları olmak için gittiği dükkanda toplam 6500 YTL verdiğine gö
re, bir tuğlanın fi~otı ne kadardır?
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• KKTC MEG ve SB llkôğreıtm 4. Sınıf matemallk /Jğretlmprogramında yer alan "Doğal sayılarda dôrt işlem" konularınırıiçeri/eler/
dikkate alınarak, araştırmacı/ar tarafmdna geliştirilmiştir.

1

·-~ > 1

Ovo.ıı

Problemler/ çözerek yardım ed~lim.
9) JerrH,ön bahçeninbir bölümünüparke taşlarla örmek lstiHor.Ön bahçenintamamınınbo~unun
uzunluğu66 metredir ve bu alan için 132 tane parke taşı gereklidir. Jerr~' nin parke örmek istediği
bölümünuzunluğuise 26 metredir. Bu 26 metrelik alan için toplam kaç tane parke taşı

1 Pvoıı

gerekmektedir?
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10) Tom ve Jerr~, arkadaşları Dagg~için evlerindebir oda ~aptılar.Dagg~için ~apılanbu odanın~a
pımında 1. gün; JerrH2 saat, Tom ise 3 saat çalıştı.2 gündeHapımı biten bu oda için Jerr8, toplam 12saat ve To~' :l~n.~s-~a,:

da~aJazla çalıştığınagöre, kahramanlarımızın
çalışmas~

-::>

ile ilgili

1 /Jva,1

olan aşağıdakitablo~udolduralım.

~

I 1...

ı.
:.--

Tom

2 saat

3 saat
(. ~\.

lC~<:>.,;,.\..

\.'v

n..

Jerr

12 saat
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11) Tom ve Jerr~'nin evlerininön bahçesiniören usta,~er parkelerini döşe-;1enaşafda.ki gibi bir sıra
izli~or.Bunagöre parkeleri sıralarken,5. sırada nasılbir şekil oluşur?

/----:ı
1.

Sıra

C>

2. Sıra

C>C>

5. Sıra

3. Sıra

4. Sıra

C>
C>C>

C>C>
C>C>

o

<=>

<;::;;>

o

/I

<:;>

12) Tom, arkadaşıDagg~ve Jerr~ için evin~an tarafına bir ~üzmehavuzu~apmakisti~or.Havuzu5 m2
bü~üklüğünde
bir alana ~aparsa20 paket mermereihti~açdu~acaktır.Tom havuzu25 m2'lik bir alana

I

Set-..,-'.'er.ıı
5 {c/1(' ofJ,o

H

/Jcıa/J

J

_ş e lıı/lııı'fJ

A lf1.1wı .i;
( 1 Pıı0,rı)

~apmakistediğinegöre, kaç paket mermereihti~açdu~ar?
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• KK.1'CMEG ve SB İlköğretim 4. Sıtııf matematik ôğretlmprogramında yer alan "Doğal sayılarda dörı işlem" konularının içerikleri
dikkate alınarak, araştırmacılar tarafindna geliştirilmiştir.
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