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PROBLEM ÇÖZME

Selahattin GELBAL (*)

Jhon Dewey, problemi, insan zihl1inikarıştıran, ona meydan okuyan ve inancı
belirsizleştiren her şeyolarak tanımlamaktadır(Baykul 1987). Bireylerin içinde bu-
luııduklari karışık.durumlarolarak da ifade edebilecegimiz bu tanıma göre, günlük
yaşantımızda karşılaştıgımız pek çok şeyi problem olarak görebiliriz. Bir arka-
daşımızın yöneltmiş oldugu bir soru, yolda yürürken ayaj!;ımıza yapışan bir sakız,
enflasyon, savaş. ögretmenin verdigi bir ödev gibi bir çok şey problem olabilir.

ArkadaşIn yönelttigi soru. ona cevap bulabilmek için kafamızı karıştırabilir;
sıcak bir günde yolda yürürken ayagımıza yapışan bir sakız ise istemedigimiz ve
ondan kurtulmak istedigimiz bir problemdir ve yetkililerce çözümlenmeye çalışılır;
savaş da ayn bir problemdir ve insanlarbu probleme çözüm yolu bulamadıkları için
(kendilerince uygun sandıkları bir çözüm yolu olarak) savaşmaktadırlar; ögretmenin
verdigi ödev de ögrenci zihnini hareketegeçiren ve bir takım sorularacevap verilmesi
gereken bir problemdir.

Örneklerde de görüldügü gibi problem hem zihinsel hem de fizikselolabilir.
Ögretmen tarafındanyöneltilen bir soru zihinselolabilir ve ögrenci düşünerek cevap
verebilir. Yukarıdaki örnekte de oldugu gibi ayagına sakız yapışan bir kişi için fizik-
sel bir problem söz konusudur ve ondan kurtulmak için kişi kas kuvvetini kullanır.
Karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmaya ve belirsizliklerin giderilmeye
çalışılması ise problemin çözümü olarak adlandırılabilir. ıster zihinsel isterse fıziksel

olsun tüm problemlerin çözümü zihinsel bir süreç gerektirir. Bir önceki örnegi tekrar
ele alırsak. ayagına sakız yapışan kişi problemini kas gücü ile çözmeden önce, nasıl
çözebilecegini düşündilgü bir zihinsel süreç geçirecek ve sonra çözüm işlemine
geçecektir.

Tanıma göre problemin insan zihnini karıştırması gerekiyordu. Buna göre bir
problem bazı insanların zihnini karıştırırken bazılarının ise karıştırmayabilir. Eger
insan bir problem ile daha önceden karşılaşmış ve onu daha önceden çözmüş ise, o
(*) HacettepeÜniversitesiEgitim FakültesiAraşunnaGörevlisi.
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problem kişi için bir sorun olmaktan çıkabilir. Öyleyse problemin kişi için yeni ve
orjinal olması gerekir.

ınsan karşılaşmış oldugu problemleri çözmek için degişik bilgi kaynaklarından
yararlanır. Genellikle gelenekler, otorite figürleri, bireysel deneyimler ve bilim bu
kaynaklar arasındayer alır (Karasac 1984). Eger bilim problemçözmede dayanak ola-
rak kullanılacaksa, John Dewey'in belirlemiş oldugu bilimsel yöntem sürecinden ya-
rarlanılır. Bilimsel yöntemin süreci, problemi n tanımlanması, hipotezlerin
düzenlenmesi, hipotezlerin test edilmesi ve sonuçların çıkarılması aşamalarından
oluşur (Mandell 1980). Wicklegren ise problem çözme sürecini dört aşamada top-
lamıştır. B unlar sırası ile verilenlerin tanımlanması, gerekli işlemlerin
tanımlanması,sonuçlarınçıkarılması ve hedeflerin tanımlanmasıdır(Mandell 1980).

Frederiksen (1984)'in belirttigigibi, Newen-Şimon problem çözmede iş, çevre ve
problem uzayı kavramiannın önemli oldugunu vurgulamaktadır. Problemin iş ile
çevrenin ilişkisinden meydana geldigini ifade eder. Problem uzayını problemi çözen
kişi için iş ve çevrenin zihinde canlandırılmasıolarak görür. Problem uzayının hatalı
ya da eksik olarak canlandırılmasınınproblemi güçleştirecegini belirtir.

Problem çözmede bilim~el yöntemin kullanılması birbirini takip eden aşamalar
zincirini izler. Bu aşamalardanbirincisi, problemin farkında olmadır. Yani bir duru-
mun problem olabilmesi için, o durumunkişiyi rahatsız etmesi ve bu rahatsızlık du-
rumunun farkına varılması gerekir. Eger kişinin ayagına yapışan sakız, kişiyi ra-
hatsız etmiyor ve kişi onu farketmiyorsa problem olmaz. ıkinci aşamada ise
problemin ne oldugu tanımlanır; problem ile ilgili durumortaya konulur. Problemin
kaynakları belirlenir. Enflasyon örneginde enflasyonun miktan, muhtelifkaynakları,
göstermiş oldugu degişkenligi gibi tanımlayıcı özellikleriaçıklanır. Üçilncü aşamada
ise problemin çözümü için alternatif yollar ortaya atılır. Yine enflasyon örneginde .
enflasyonu düşürücüönlemler belirlenir. Problem çözmenin son aşaması ise alterna-
tif çözüm yollarından bir veya bir kaçını kullanarak problem durumunun ortadan
kaldırılmasınaçalışmakur. Bir önceki adımdaenflasyonu durdurmakya da dilşürmek
için tespit edilen çözüm yollarından uygun olanları kullanılarak çözüm bulunmaya
çalışılır.

Problem, bir süreç içerisinde uygun yöntemlerin kullanılması ile çözüldügünde

elde edilen sonucun dogru ya da yanlış olması gibi bir kontrol mekanizmasını gerek-

tirir. Örneklerimizi tekrar ele aldıgımızda sakızm ayakkabıdan çıkartılması, enflasyo-

nun durdurulması veya düşürülmesi, sorulan bir soruya dogru cevabın verilmesi~ ev
ödevinin dogru olarak yapılması davranışları gözlenebiliyorsa başvurulan çözilm

yöntemi amacına ulaşmış sayılabilir.
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(1) Metacognition, bireyin kendi zihinsel süreçlerinin farkında olması.
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bilgiye sahip çocuklar ile aym başarıyı göstermişlerdir. Buna göre yetenegin yüksek
veya düşük olmasını problem çözme başarısı üzerindebir etkisinin olmadıgı, asıl et-
kinin metacognitive bilgide oldugu söylenebilir. Yüksek yetenek ve düşük metacog-
nitive bilgiye sahip olanların ise her iki düzeyde de yüksek olanlardan daha az
başarılı oldukları bulunmuştur. Bu sonuç da asıl etkinin metacognitive bilgide
oldugunu vurgulamaktadır. Her ikisinin de düşük düzeyde olanların ise diger grup-
ların daha az başarılı oldukları göıiilmüştür.

Rohrkemper (1986), problem çözme sürecinde ögrencilerin göstermiş oldukları
davranışlarınneler oldugunu araştırmıştır.Bu amaçla matematiktekibaşarı d,üzeyleri
farklı olan ilkokul, üç, dört, beş ve altıncı sınıftan ögrenciler almıştır. Bu
ögrencilere, çözmeleri için düşük ve yüksek düzeyde problemler vermiştir. Ögrenciler
verilen problemler üzerinde çalışuktan sonra, problem çözme süreci hakkındaki
düşünceleri sorulmuştur.Sonuçta, ögrencilerin yetenek ve yaş farklılıklarının, rapor-
larını etkilemedigi göıiilmüştür.

Webb, Ender ve Lewis (1986), küçük gruplarda bilgisayar programlamanın
ögretiminde grup sürecini ve problem çözme stratejilerini araşurmışlardır.
Araşurınada, 11-14 yaşlarında, "BASIC" programlama dilini bilen ikişerli grup ha-
linde 30 kadar ögrenci denek olarak kullanılmıştır. Üyelerin bir birlerinin dav-
ranışIarınıetkiledigi ve grup ortamının,ögrenme ve problem çözme üzerinde anlamlı
etkiye sahip oLdugu görülmüştür.Çünkü, ögrenciler birbirlerinindavranışlarını tak-
lit ederek~grenme egilimi göstermektedirler.

Erden (1986), ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki matematikderslerinde
kendi düzeylerine uygun dört işleme dayalı problemleri çözme becerisine sahip
ögrencilerin problem çözerken gösterdikleri davranışların neler oldugunu
araşurınıştır. Araşurmaya göre, birinci sınıf ögrencilerinin büyük bir kısmı proble-

min çözümünde kullanılacak işlem ya da kuralları yazma ve problemin çözümünde
kullanılacak işlem)eri dogru olarak yapma davranışlarını göstermekte ve kendi
düzeylerine uygun problemleri çözebilmektedirler. ıkinci ve üçüncü sınıfta, problem
çözmede başarılı olan ögrencilerin büyük bir kısmı problemde istenilenleri yazma,
problemi kendi ifadesiyle kısaltarak yazma, probleminçözümünde kullanılacak işlem
ya da kurallan yazma ve problemin çözümünde kullanılacak işlemleti dogru olarak
yapma davranışlarını göstermişlerdir. Problem. uygun şema veya şekil ile
gösterildigi göıiilmüştür. AraştırlJlada sonuç olarak ilkokulun birinci devresinde,
ögrencilerin dön işleme dayalı problem çözme becerilerini geliştirmek için problemi
çözmede kullanılacak verileri yazma, istenilenleri yazma, problemi kendi ifadesiyle
kısaltarak yazma, işlemleri dogru olarak yapma ve çözümde kullanılacak işlemlerin
sag1amasınıyapma gibi kritik davranışlann kazandırılmasıgerektigi belirtilmektedir.
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Cooper ve Sweller (1987), yapmış olduktan araşurmada, benzer ve farklı prob-
lemler için, önemli sayılan örneklerle egitilmiş grubun başarısının, sıradan
örneklerle egitilmiş grubun başarısından daha iyi oldugunu belirunektedirler. Aynı
araşurmada problem çözmedeki kuralların otomatikleşmesininve şemaların, degişik
kuralların otomatikleşmesinin ve şemaların, degişik kategorideki problemlerin
çözümünü kolayhştiracagı görülmüştür. Bu araştırma sonucuna dayanarak problem
çözmeyi etkileyen faktörlerdenbirininde seçilmiş olan örnekler oldugu söylenebilir.

Cooper ve Sweller'in ~apmışoldugu araşurmaya benzer bir araşurmada Ross ve
Kennedy (1990), problem çözmede daha önceki örneklerinkullanılmasıyla genellerne
yapmaya yardımcı olup olmadıgını araştırmışlardır. Araştırma bulguları, önceki
örneklerin daha sonrakiproblem çözme performansınıartırdıgınıgöstermektedir. Bu
araşurmadadaproblemçözmedeörnekvermeninönemigörülmektedir. '

Sonuç ve Öneriler

Bireyin içinde bulundugu karışık durumuproblem, bu durumdankurtulmayı ise
problemi çözmeolarak belirtmiştik. Problemin çözümü çeşitli durumlarda bazı
faktörlerden etkilenmektedir. Kişinin problem çözme becerisini geliştirmek için bu
faktörlerin neler oldugununbilinmesi ve bunlar ~erinde dUzenlemeleryapılması ge-
rekir. Milli Egitim Bakanlıgı'nın tlkögretim Matematik Dersi Progran:ıında(1990),
problem çözme becerisini geliştirmek için bazı adımlardan söz edilmektedir. Bu
adımlara.uyulması, onların kavranma ve çözülme sürecindeki eksikliklerin belirlen-
mesine katkı getirecegi belirtilmektedir.Bu adımlar:

a. Problemin verilenlerini ve istenilenleri söyleme ve yazma.

b. Problemi özet olarak yazma.

c. Probleme uygun şekil veya şemayı yapma.

d Problemin çözümündebaşvurulacakişlemi veya işlemleri sebepleri ile
söyleme veya yazma.

e. Problemin sonucunutahminedip söyleme veya yazma.

f. Problemi çözüp sonucu söyleme ve yazma.

g. Problemin çözümünde, varsa degişik çözüm yollarınısöyleme ve yazma.

h. Problemin çözümünün dogru yapılıp yapılmadıgının sebebini ve yanlış
yapılmış ise yanlışını belirterek söyleme veya yazma.

ı. Ögrenilen bilgileri kullanılabilecek şekilde bir problem söyleme ve yazma.

Araştırmaların çogunda problem çözmede örneklerin etkili oldugu
anlaşılmaktadır. Özellikle ögrencinin karşılaşugı dersler ile ilgili problemlerde örnek
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çözümlerin etkili oldultu görülmektedir. Yeni örneklerin ögretmen yardımıyla
çözülmesinin, başka problemlerin çözümünde etkili oldugu anlaşılmaktadır. Bu ne-
denle, ögrencilerin problem çözme davranışlarını geliştirmek için bol sayıda örnek
çözmenin gerektigi söylenebilir.

Problem çözmede, bireylerin egitilmesininde önemli rol oynadıgı görülmektedir.
Ögrencilere problemi vermeden önce o konu ile ilgili bir egitimin verilmesi onların
problemi çözmelerini kolaylaştırabilir.

Büyüklerinin söylediklerini kabullenmeleri yüksek olan ögrencilerin problem
çözme yeteneklerinin düşük oldugu gözlenmiştir. Çocukların karşılaşukları problem-
leri kendi başlarına çözebilmelerini geliştirmek isteniyorsa, onların problemi kendi
başlarınaçözmelerine yardımcıolunmalıdır.

Çocukların düşük yetenekli ve düşük metacognitive'ye sahip olmaları da problem
çözme davranışını etkiledilti görülmektedir. Böyle çocukların, problem çözme dav-
ranışlarını geliştirmek için çok sayıda örnek çözülmesi etkili olabilir.
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