
iLKOKULLARıN BiRiNCi DEVRESiNE DEVAM EDEN
ÖGRENCiLERiN DÖRT iŞLEME DAVALI PROBLEMLERi

CÖZERKEN GÖSTERDiKLERi DAVRANIŞLAR

Dr. Münire ERDEN (*)

Problem oözme becerisi. hem bireylerin toplumsal yaşama uyum
sağlamalarına hem de onların toplumsal kalkınmaya katkıda bulun-
malatına yardımcı olan bir özelliktir. Bu nedenle çağdaş eğitim prog-
ramlarının en önemli amaçlarından biri öğrencilerin matematik. fen
bilgisi. sağlık. sosyal bilgilergibi çeşitli alanlarda problem çözme
becerilerini gıeliştirmektir.

Problem çözme. zihinsel bir beceridir ve doğrudan doğruya göz-
lenemez. Oysa bu becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim faali-
yetlerıi düzenlenebilmesi için problem çözme sürecini oluşturan göz-
lenebilir davranışların saptanması gerekmektedir. Değişik türde
problemler için problem çözme davranışları saptanmadan problem
çözme becerisini g,eliştirecek nitelikte verimli ve etkili eğitim durum-
larının hazırlanması oldukça güçtür. Bu araştırmada ıilkokulların bi-
rinci. ikinci ve üçüncü sınıflarındaki matematik derslerinde. kendi dü-
zeylerine uygun dört işleme dayalı problemleri çözme becerisine
sahip öğrencilerin problem çözerken gösterdikleri davranışlar ortaya
konmayaçalışılmıştır.

Problem oözme davranışları. problem çözme sürecindekıi zihin-
sel faaliyetlerin gözlenebilir ürünüdür. Öğrenmeyi bilişsel yapı ve sü-
reçlerle açıklayan Bilişsel Alan kuramcıları problem çözmede kav-
rama ve anlamanın önemi üzerinde durmuşlardır. Bunlardan G,es-
talt kuramcılarına göre. kavrama yoluyla problem çözme. bireyin

(*) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
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problemin yapısını algılamasına, problem durumundakitemel ilişki-
leri görmesine ve bu ilişkileri yeniden örgütlemesine bağlıdır(!). Prob-
lem durumuhdaki ,ilişkilerin görülmesıjve yeniden örgütlenmesinde, bi-
reyin sahip olduğu bilişse i yapılarla, geçmiş yaşantılardan edindiği
bilgiler önemli rol oynar(2). Bilişsel yapıdaki problemle ilgili bilgiler
örgütlü, açık ve ayırt edilebilir nitelikte ise problem çözme koIayla-
şır. Gagne'de bu görüşleri deste'kler biçimde bireyin karşılaştığı bir
problemi çözebilmesiiçin problemin temel özelliklerini ayırtedebil-
mesi, problemle ilgili kavram ve kuralları önceden öğrenmesi gerek-
tiğini öne sürmüştür(3).

Araştırmada, öğrencilerin dört işleme dayalı problemleri çözer-
ken gösterdikleri dçıvranışları ortaya .çıkarmak ioin kuramsalolarak
saptanan olasılı problem çözme davranışlarından yararlanılmıştır.
Bu davranışlar saptanırken, problem çözme süreci (a) problemi an-
lama (b) verilen ile bilinmeyen arasındaki ilişkiyi bulma ve çözüm için
plan yapma (c) planı uygulama (d) elde ednen sonucun doğruluğunu
anlama olmak üzere dört aşamada ele alınmıştır. Her aşamadaki
bilişsel süreçlerle, bu süreçlerin gerçekleştirildiğinin işaretçileri olan
davranışların tahmin edi'lmesiyle ortaya çıkan olası lı problem çözme
davranışları aşağıda sırasıyla verilmektedir.

1. Problemin çözümünde kullanılaca'k verileri yazma (söyle-
me).

2. Problemde istenHenleri yazma (söyleme).
3. Problemi kendi ifadesiile kısaltarak yazma (söyleme).
4. Problemi uygun bir şema ya da şe~iI ile gösterme.
5. Problemin çözümünde kullanılacakişlem ya da kuralları yaz-

ma (söyleme).
6. Problemin sonucunu tahmin etme.
7. Problemin cözümünde kullanılacak işlemleri doğru olarak

yapma.

(1) Johnson-Laird, P. N. and Wason P. C. (Eds.) Thinking: Reading in Cognitive

Science. London Cambridge University Press, 1977. P : 14
(2) Ausubel, David P. Educational Psychology «A Cognitice View. New-York:

Holt, Rinehart and Winston, Ine., 1968, P : S.
(3) Gagne Robert M. «HumanProblem Solving: Internal and External Events»,

Bulunduğu eser : Benjamin Kleinmuntz (Ed.). Problem Solving :
Research, Method and Theory. New York: John Wiley and Sons,
Ine., 1966, P : 128-141.
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8. Problemln çözümünde kullanılacak işlemlerin sağlamasını
yapma.

9. Çözümden önceki tahminlerle karşılaştırarak, sonucun doğ-
ru olup olmadığını nedenleriyle yazma (söyleme).

Araştırmada bu davranışlar temel alınarak üc probleme yanıt
aranmıştır.

1. Dört işleme dayalı problem cözme becerisine sahip öğrenci-
ler, problem çözerken, yukarıdak'i davranışlardan hangilerini
göstermektedIrler?

2. Öğrencilerin problem çözerken gösterdikleri davranışlarda~
hangileri kritiktir?

3. Öğrencilerin problem cözerken gösterdikleri davranışlar ara-
sındaanlamlı bir ııişki var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın denekleri. Ankara'daki bir ilkokulun birinci. ikinci
ve ücüncü sınıf öğrencileri arasında secilmiştir. Denekler secilirken
ilkönce, bu sınıflann her birinden ücer şube şans yöntemiyle belir-
lenmiştir. Sonra, her şubeden beşi dört işleme dayalı problemleri
cözmede başarılı ile beşi başarısız olan 10 öğrenci' secilmiştir. Böy-
leoo araştırma her sınıftan 30 olmak üzere toplam 90 denek üzerin-
de yürütülmüştür.

Problem cözmede başarılı ve başarısız deneklerin seciminde.
öğrencilerin sınıf düzeylerine ve ilkokullarda yürürlükte olan mate-
matik programına uygun olarak hazırlanan dört işleme dayalı beşer
problemden oluşan yazılı yoklamalar kullanılmıştır. Bu yazılı yokla-
malarıng'ecerliği. deneklerin yoklamadan aldıkları puanla, sene so-
nu matematik notları karşılaştırılarak hesaplanmıştır. Buna göre ya-
zılı yoklamaların gecerliği Birinci sınıflar iCin .89, ikinci ve ücüncü
sınıflaricin ise .79 bulunmuştur. Bu korrelasyon katsayıları z değe-
rine dönüştürülmüş ve .001 düzeyinde anlamlı görülmüştür.

Araştırmada problem cözme davranışlarını yoklamak iCin ise
araştırmada ölçüt alınan olası lı problem cözme davranışlarının göz-
lenebilmesine olanak sağlayıcı nitelikte 9 kısa cevaplı maddeden
oluşan testler kullanılmıştır.
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TABLO i

Problem Çözmede Başarılı Birinci, ikinci ve Üçüncü Sınıf
Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışlarını

Gösterme Sıklık ve Yüzdeleri

Davranışlar
Sınıf 1 2 3 4 5 6 7 8 9

f 20 25 22 7 72 O 72 8 O
% .27 .33 .29 .09 .96 .00 .96 .00 .0

ii f 48 69 62 9 73 O 73 35 O
% .64 .92 .83 .12 .97 .00 .97 .47 .0

iii f 41 60 69 11 72 O 71 47 O
% .55 .80 .92 .15 .96 .00 .95 .63 .0

BULGULAR

Araştırmada çözümü aranan ilk problem, öğrencilerin dört işleme
dayalı matematik problemlerini çözerken gösterdiklerıi davranışların
neler olduğudur. Bu probleme çözüm aranırken, dört işleme dayalı
problem çözmede başarılı olan deneklerin, önceden belirlenen dokuz
olası lı problem çözme davranışlarını gösterme sıklık ve yüzdeleri
bulunmuştur. Elde edilen bulgular Tablo I'de her sınıf iOin ayrı ayrı
gösterilmektedir.

Tablo I'de görüldüğü gibi, birinci sınıftaki, dört işleme dayalı
problemlerıi çözmede başarılı deneklerin büyük bir çoğunluğu beşinci
(problemin çözümünde kullanılacak işlem ya da kuralları yazma) ve
yedinci (probiemin çözümünde kullanılacak işlemleri doğru olarak
yapma) davranışları göstermektedir. Birinci (probiemin çözümünde
kullanılacak verileri yazma). ikinci (problemde istenilenleri yazma)
ve üçüncü (problemi kendi ifadesi ile kısaltarak yazma) davranışlar
ise deneklerin yaklaşık dörtte biri tarafından gösterilme'ktedir. Dör-
düncü (problemi uygun bir şema ya da şekil ile gösterme) davranışı
gösteren denek sayısı oldukça azken, altıncı (probiemin sonucunu
tahmin etme). sekizinci (probiemin çözümünde kullanılacak işlemle-
rin sağlamasını yapma) v-e dokuzuncu (çözümden önceki tahminlerle
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Davranışlar

SINIF 1 2 3 4 5 7 8

i 2.00 1.86 2.00 1.29 15.83* 15.83* .00

ii 3.93* 6.33* 2.75* 1.22 1'3.14* 13.28* 3.59*

iii 1.76 4.64* 5.31* 1.10 11.00* 13.14* 4.78*

karşılaştırarak, sonucun doğru olup olmadığını nedenleniyle yazma)
davranışlar hiç bir denek tarafından gösterilmemiştir.

ikinci sınıfta. beşinci ve yedinci davranışların yanı sıra ikinci ve
üçüncü davranışlar da problem çözmede başarılı deneklerin büyük
bir kısmı tarafından gösterilmektedir. Bu sınıfta, birincıi ve sekizinci
davranışlar deneklerin yaklaşık yarısı tarafından gösterilirken, dör-
düncü davranış küçük bir denek grubCı tarafından gÖsterilmiştir.
Altıncı ve dokuzuncu dmfranışları ise deneklerin hiçbiri gösterme-
miştir.

Üçüncü sınıftaki, problem çÖzmede başarılı öğrenoilerin büyük
bir kısmı ikinci. üçüncü. beşinci ve yedinci davranışları göstermiş-
lerdir. Birinci ve sekizinci. davranışlar ise deneklerin yaklaşık yarısı
tarafından gösterilmiştir. Birinci ve ikinci sınıflarda olduğu gibi, üçün-
cü sınıfta da dördüncü davranış deneklerin küçük bir kısmı tarafın-
dan gösterilirken. altıncı v'e dokuzuncu davranışları deneklerin hiç-
biri göstermemiştir.

Araştırmanın ikinci alt problemi. öğrencilerin gösterdikleri prob-
lem çözme davranışlarından hangileninin kritik olduğudur. Bu prob-
leme çözüm aıranırken. dört işleme dayalı problemleri çözmede ba-
şarılı olan deneklerle başarısız olan deneklerin problem çözme dav-
ranışiarını gösterme yüzdel,eri arasındaki farkın anlamlılığı t testi
ile test edilmiştir. Elde edilen t değerleri Tablo II'de gösterilmek-
tedir.

TABLO ii

Problem Çözme Becerisine Sahip Olan ve Olmayan Öğrenciteırin
Problem Çözme Davranışlarını Gösterme Yüzdelerıi

Arasındaki Farkm Anlamlılık Testi Sonuçları

(*) Bu istatistiklerin dayandığı farklar p = 0.5 ve Sd = 28 için an-
lamlı bulunmuştur.
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Davranış 1 2 3 4 5 7

1 1.00
2 .53* 1.00
3 .75* .59* 1.00
4 .14 .42* .25 1.00
5 .51* .62* .58* .41 * 1.00
7 .51* .62* .58* .41* 1.00* 1.00

* Bu korelasyon katsayıları istatistikselolarak .05 düzeyinde anlam-
lıdır.

Tablo II'degörüldüğü gibi, birinci sınıf ta beşinci (problemin cö-
zümündekullanılacak işlem ya da kuralları yazma) ve yedinci (prob-
lemin cözümünde kullanılacak ,işlemleri doğru olarak yapma) davra-
nışlar; ikinci sınıf ta birinci (problemin cözümünde kullanılacak veri-
leri yazma), ikinci (problemde istenilenlerı yazma), ücüncü (prob-
lemi kendi ifadesi ıile kısaltarak yazma), beşinci, yedinci ve sekizinci
(problemin cözümünde kullanılacak 'işlemlerin sağlamasını yapma)
davranışlar; ücüncü sınıf ta ise Ikinci, ücÜncü, beşinci, yedinci ve se.
kizinci davranışlar kritik gözükmektedir.

Araştırmanın ücüncü ve son probleminde, problem cözerken ve-
rilen davranışlar arasında ilişki olup olmadığı sorulmaktadır. Bu
probleme cözüm aranırken her sınıf icin korelasyon matrisi bulunmuş-
tur. Matrislerin hesaplanmasında, sınıflardaki problem cözmede ba-
şarılı ve başarısız olan tüm deneklerin her davranış iCin elde ettikleri
puanlar kullanılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayıları z değerine
dönüştürülerek anlamlılığı test edilmiştir.

Birinci sınıflar icin, davranışlar arasındaki tüm ilişkiler pozitif
yönlü, birinciyle dördüncü ve ücüncü ile dördüncü davranışlar ara-
sındaki ilişki dışındaki Ilişkiler ise istatistikselolarak anlamlı bu-
lunmuştur (Bkz. Tablo lll).

TABLO iii
Biri:noi Sınıftakl Deneklerin Problem Cözme

Davranışları Arasındaki ilişidier

ikinci sınıftaki deneklerin gösterdikleri davranışlar arasındaki
ilişkilere bokıldığı zaman, dördüncü davranışla ikinci davranış ara-
sındaki ilişki dışında tüm davranışlar arasında pozitif ve istatiksıel
olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Bkz. Tablo IV).
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TABLÖ ,V

ikinci Sınıfta~i Denekterin Problem Cözme
Davranışları Arasındaki ilişkiler

Davranış 1 2 3 4 5 7 8
1 1.00
2 .73* 1.00
3 .56* .54* 1.00
4 .45* .33 .37* 1.00
5 .81* .90* .58* .47* 1.00
7 .81* .90* .58* .47* 1.00* 1.00
8 .56* .70* .50* 54* .79* .80* 1.00

* Bu korelasyon katsayıları istatistiksel olcırak p: .05 düzeyinde an-
lamlıdır.

TABLO V

ÜçÜncü Sınıftald Denekleri Problem Cözme
Davranışları Arasındaki hlşkiler

Davranış 1 2 3 4 5 7 8
1 1.00
2 .52* 1.00
3 .52* .78* 1.00
4 .61* .36* .38* 1.00
5 .47* .83* .87* .43* 1.00
7 .41* .85* .88* .35 .99* 1.00
8 .46* .75* .76* .31 .78* .81* 1.00

* Bu korelasyon katsayıları istatistikselolarak .05 düzeyinde anlam-
lıdır.

Ücüncü sınıfta ki dene'kleringösterdikleri problem cözme davra-
nışları arasında'ki ilişkıiler ise Tablo V'de verilmektedir. Bu tabloda
görüldüğü gibi dördüncü ile sekizinci ve dördüncü ile yedinci dav-
ranışlar dışında tüm davranışlararasındaki ilişkiler pozitif ve ista-
tistiksel olarak anlamlıdır.
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Yorum

Tablo I'deki bulgulara göre birinci sınıf öğrencilerinin büyük bir
kısmı yalnız beşinci (problemin çözümünde kullanılacak işlem ya
da kuralları yazma) ve yedinci (problemin çözÜmünde kullanılacak
işlemleri doğru olarak yapma) davranışları göstererek kendi düzey-
lerine uygun (toplama ya da çıkarma işlemlerinden birini gerektiren)
problemleri. çözebilmektedirler. Bu öğrencilerin, problemin anlaşıl-
dığının işaretçileri olan birinci (problemin çözümünde kullanılacak
verileri yazma), ikinci (problemdeistenilenleri yazma) ve üçüncü
(problemi kendi ifadesi ile kısaltarak yazma) davranışlarını göster-
meksizin verilen problemi çözebilmeleri, onların belli türde prob-
lemlerin çözümü için belli davranış örüntülerine sahip olduhkları iz-
I,enimini vermektedir.

ikinci ve üçüncü sınıfta ıise dört işleme dayalı problem çözmede
başarılı olan öğrencilerin büyük bir kısmı problem çözerken ikinci,
üçüncü, beşinci ve yedinci davranışları göstermişlerdir. Bu durum
ikinci ve üçüncü sınıf düzeyini uygun (toplama. çıkarma, çarpma
ve bölme işlemlerıinden en az ikisinin kuııanılmasını gerektiren)
problemlerin çözümündeikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci davranış-
ların gösterilmesinin gerekli olduğubiçiminde yorumlanabilir. Ayrı-
ca, birinoi ve sekizinci (problemin çözümünde kullanılacak işlem-
lerin sağlamasını yapma) davranışlar da başarılı problem çözme
için yararlı olduğu görünümündedir.

Altıncı (problemin sonucunu tahmin etme) ve dokuzuncu (çö-
zümden önceki tahminıerle karşılaştırarak. sonucun doğru olup ol-
madığını nedenleriyle yazma) davranışlar ele alınan tüm sınıflarda
başarılı problemçözen öğrenciler tarafından gösterilmezken, dör-
düncü (problemi uygun bir şema ya da şekil ile gösterme) davranış
deneklerin anca'k küçük bir bölümü tarafından gösterilmiştir. Bu ne-
denle, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu davranışların en azından ilk-
okul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf düzeyine uygun dört işleme dayalı
problemlerin çözümü içingerekli olmadığı söylenebilir.

Tablo II'de görüldüğü gibi problem çözmede başarılı olan öğ-
rencilerin çoğu tarafından gösterilen davranışlar aynı zamanda kri-
tik bulunmuştur. Kritik davranışlar problem çözmede başarılı ol'an
öğrencilerle başarısız olanları birbirinden ayırt edici nitelikte oldu-
ğu için, problemçözmede başarısız öğrencilere, başarılı probl,em çö-
zebilmeleri için öncelikle bu davranışların öğretilmesıi gerektiği söy-
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lenebilir. Diğer bir aniatımla ilkokulun birinci devresine giden Öğren-
cilerin dÖrt işleme dayalı problem çÖzme becerilenini geliştirmek
amacıyla birinci, ikinci, Üçüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci davra-
nışların Öğretilmesine Önem verilmeliidir.

Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise deneklerin gÖster-
dikleri problem cözme davranışları arasında pozitif bir ilişki olması
ve en yüksekilişkilerin kritik davranışlar arasındagÖrülmesidir (Bkz.
Tablo III, LV ve V). Kritik olarak be-lirlenen tüm davranışlar arasında
yüksekilişki olması, bu davrC!nışlarınaynı gücün işaretçileri oldu-
ğunugÔstermektedir.

Özetle, ilkokulun birinci devresine devam etmekte olan Öğrenci-
lerin dÖrt işleme dayalı problem çÖzme becerilerini geliştirmek icin
bu araştırmada saptanan problem. çözme davranışlarının kazandı-
rılması gerekligÖrülmektedir. Bu davranışlar araştırmada geçen nu-
maralarıyla aşağıda verilmektedir.

1. Problemin cözümünde kullanılocak verileri yazma (söyleme).
2. Problemdeistenilenleri yazma (sÖyleme).
3. Problemi kendi ıifadesi iIekısaltarak yazma (söyleme).
5. Problemin çözümünde kullanılacak işlem ya da kuralları

yazma (sÖyleme).

7. Problemin OÖzümünde kullanılacok işlemleri doğru olarak
yapma.

8. Problemin çÖzümünde kullanılan işlemlerin sağlamasını yap-
ma.

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için yuka-
rıda verilen davranışları en etJçili ve ekonomik biçimde kazandıracak
nitelikte eğitim durumları hazırlanmasıgerekmektedir. Ancak bu-
nun için de bir dizi araştırmaya gereksinim vardır. Bu konuyla ilgili
olarak ilk akla gel'enaraştırma problemleri şunlardır :

. Araştırmada saptanan davranışların herbirinin öğrenilebiI-
mesi için gerekli olan bilişsel giriş davranışları nelerdir?

. Bu davranışlar arasındaki aşamalık ilişkisi nasıldır?

. Bu davranışların gösterilmesiile Öğrencilerin bilişsel geli-
şim düzeyleri arasında nasıl birilişki vardır?

. Bu davranışların kazandırılabilmesi için hangi öğelerden,
nasıloluşmuş bir çevre gereklidir.
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