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ÖNSÖZ 

“Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.” 

Goethe 

… 

Problemlerin temel nedeni ihtiyaçlardır. Problem çözmenin yolu 

problemi çözülebiliyor olarak görebilmektir. Bir problemin çözümünü 

ve sonucunu “ulaşılamaz” olarak görüyorsanız o problemi 

çözemezsiniz. Günümüzdeki tüm bilgiler ve teknolojik kazanımlar 

gerçekte birer çözülmüş problemdir. 

Bilim ve teknoloji alanlarında kalkınma ve ilerlemenin yolu fen 

bilimlerini ve fiziği seven, uğraşan, bu uğurda kafa yoran insanlarla 

olacaktır. Bu süreçte problem çözme çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, kendisini ve 

çevresini sürekli geliştirebilen, olgu ve olayları çok yönlü 

değerlendirebilen, takımla çalışabilen ve problemlere etkili bir 

biçimde çözüm getirebilen bireylerin yetiştirilmesi günümüzde 

neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu kitapta, problem çözmenin doğası, fen ve fizik eğitiminde problem 

çözmenin yeri ve kullanımı ilgili literatür eşliğinde tartışılarak geniş 

bir şekilde ele alınmıştır. Bu sayede problem çözme yönteminin fizik 

derslerinde kullanımına yönelik fizik ve fen bilimleri öğretmenlerine 

bilgi ve öneriler sunulması amaçlanmaktadır.  
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GİRİŞ 

Çağımızda bilim ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bu gelişmenin 

sağladığı buluş ve yenilikler dünyanın her yanında kişi ve toplumları 

büyük ölçüde etkilemektedir. Tabiatın bir parçası olan insanların, 

tabiat olaylarının nasıl ve niçin olduğunu merak etmeleri, 

yaşayabilmek için ondan faydalanmaları, varlıkların güzellikleri 

karşısında zevk alma isteği tabiatı incelemelerine neden olmuştur. Bu 

incelemeler sonucunda fizik başta olmak üzere diğer fen bilimleri 

doğmuştur.  

Teknolojik gelişmelerin fen bilimlerine ve özellikle de fizikte yapılan 

yeniliklere bağlı olması ve aynı zamanda etkili fen eğitiminin 

ülkelerin gelişmelerine sağladığı önemli katkıdan dolayı, fen bilimleri 

eğitiminin önemi daha da artmıştır (Şimşek ve başk., 2002). Her türlü 

bilim dalıyla yakından ilgili olan fizik, insan hayatında, teknolojik 

ilerlemelere paralel gelişme gösterdiği ölçüde etkili olacak ve önemini 

koruyacaktır Birçok bilim insanının zor şartlar altında çalışarak sayısız 

keşiflerde bulunabildiklerini dikkate alırsak, teknolojinin bu kadar 

ilerlemiş olduğu çağımızda öğrencilerin de fizik dersinde 

kazanacakları bilgi ve becerilerle birçok yenilikler yapabilecekleri 

kuşkusuzdur.  

Fizik bize fen ve teknoloji ile ilgili çevremizde yaşanan olaylara 

dayalı birçok soruyu cevaplayabilme imkânı sağladığı gibi olayları 

kestirme, düzenleme, anlama ve bilinmeyen olaylara doğru gitme 

gücü verir. Sorulara bulunan her yeni cevap karşımıza yeni sorular 
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çıkarmaktadır. Fizikçilerin çalışmalarıyla, her gün yeni bilgiler 

toplandığı gibi geçerliliğini yitirmiş veya bugün için yanlışlığı 

ispatlanmış bilgiler de ayıklanmaktadır (Sert, 2000). Bu derece önemli 

olan bir bilim dalının sevdirilmesi için öğretmenlerin, öğrencileriyle 

bol bol fiziğin sosyal yaşamdaki etkileri hakkında sohbetler etmeleri 

gerekir (Güçlü, 1998). Çünkü bilimsel alanda kalkınmanın yolu fen 

bilimlerini ve fiziği seven, uğraşan, bu uğurda kafa yoran insanlarla 

olacaktır. Bu süreçte problem çözme çok önemli bir rol oynamaktadır. 
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BÖLÜM 1: ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK 

PROBLEM ÇÖZME 

1.1. Problem Çözmeye Olan İhtiyaç 

Tabiat içinde insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin 

başında, onun karşılaştığı problemleri akıl, bilgi ve tecrübelerini 

kullanarak çözebilmesi gelir. Her çevre ve her devir, insanın karşısına 

yeni problemler çıkartır. Her yaşın, cinsin, mesleğin ayrı problemleri 

olur. Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler, 

siyasi sosyal ve ekonomik krizler bireyleri gittikçe artan problemli 

durumlarla karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla problem çözme uzun 

yıllardır ilgi odağı olan önemli bir konudur (Ergün ve Özdaş, 1997).  

Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, kendisini ve 

çevresini sürekli geliştirebilen, olgu ve olayları çok yönlü 

değerlendirebilen, takımla çalışabilen ve sorunlara etkili bir biçimde 

çözüm getirebilen bireylerin yetiştirilmesi son derece önemli hale 

gelmiştir. Öğretim faaliyetleri sırasında seçilen öğretim yöntemi 

öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Anlamlı olmayan öğrenmelerin ve yanlış kavramaların nedenlerinin 

birisinin de öğrenme ve öğretme yöntemleri olduğu söylenebilir 

(Nakiboğlu, 2001). 

Problem çözme yöntemi (PÇY) birçok kişi tarafından bir öğretim 

tekniği olarak nitelendirilmemesine karşılık bu teknik arcılığıyla çok 
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sayıda eğitim sorunlarının çözüme kavuştuğu dikkate alınırsa problem 

çözmenin eğitim-öğretim için ne denli önemli olduğu kolayca 

anlaşılabilir. 

PÇY ile öğretim yaklaşımı, aslında bilimsel araştırma metotlarını 

işaret etmektedir. Bazı konuların PÇY ile öğretilmesindeki amaç, 

öğrencinin zihin becerilerini geliştirmek ve bu yolla onun ileride 

karşılaştığı problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktır. Problem 

çözmeye özgü beceri ve yetenekler, öğrencilere sistemli bir 

yaklaşımla problemler çözdürülerek kazandırılabilir. Demirel’e (1999) 

göre, problem çözme yöntemine, ilköğretim okullarından başlayarak 

üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde yer verilmelidir (Akt: 

Kaptan ve başk., 2002). 

Problem çözmenin ne gibi yeterlilik gerektirdiği sorusu, psikologların 

yanında eğitimcilerin de önemli çabalarından biri olmuştur. Bir kişi, 

bir problemi kendi gayretleriyle çözdüyse, çözüm için gerekli ön 

bilgilere, becerilere ve zihin yeterliklerine sahip olduğu söylenebilir. 

Burada kişi, çözüm yolunu ya önceden bilmektedir ya da problemi 

çözerken bulmuştur. Bir problemin çözümü için gerekli ön bilgiler 

problem konusu öğrenilirken kazanılır. Sayısal yöntemleri uygulamak, 

ölçü yapmak, bir araç kullanmak gibi genel beceriler de okul 

programlarındaki derslerde öğrenilir. Zihin yetenekleri ise insanın 

zihnini kullandığı her durumda gelişir (Çepni ve Akdeniz, 1991).  

İnsan, hayatta karşılaşacağı problemleri soğukkanlı olarak karşılamalı; 

azim ve cesaretle, bilimsel metot ve teknikler kullanarak onları 
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çözmeye çalışmalıdır. Bu nedenle okullarda, hemen her dersteki 

konular, problem çözme metoduna uygun olarak, problem çöze çöze 

anlatılmalı; öğrencilere problem çözme metot ve teknikleri 

öğretilmelidir (Ergün ve Özdaş, 1997). Özellikle bireyin iş yaşamına 

başlamasından itibaren karşılaştığı problemlere çözüm getirebilmesi 

hem kendine olan güveni artıracak hem de iş yaşamında olumlu yönde 

gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayacak uygun zemin yaratacaktır. 

Bu da önce bireyin sonra çevresinin gelişmesi demektir (Gökçe, 

2001). Bu nedenle son yıllarda problem çözme yöntemiyle ilgili 

olarak yapılan eğitim araştırmaları gittikçe artan bir önem 

kazanmaktadır.  

Hayat boyunca çeşitli problemlerle karşılaşmamıza rağmen, bunların 

çoğu zaman üzerinde durmayız. Bu problemler, yaşantımızda “bazı 

güçlükler…” olarak geçip gider. Öğrenciler hayata, okulda 

hazırlandığı için onlara problemlerin çözümü okulda verilmelidir. 

Hayatta karşılan bütün problemlerin çözümünde bilimsel yöntem 

izlenmeli ve bu tutum, bir alışkanlık haline getirilmelidir. Bu anlayış 

ancak ve ancak okullarda eğitim yoluyla kazandırılabilir. Fakat 

okullarda bu eğitim, bir ders konusu olarak değil; öğrencilerin 

davranışlarını etkileyebilecek bir faaliyet şeklinde verilmelidir. 

Öğrenciler daha iyi düşünebilmeli ve bütün problemlere bilimsel bir 

yaklaşımla ulaşmalıdırlar. Böylece sonuca daha kolay varacak ve elde 

edilen sonuç da işine yarayacaktır (Akgün, 1995). 

Problem çözme, öğrencilerin bir problem karşısında çözümler 

üretmesini sağlayan bir yöntemdir. Öğretmen, öğrenciye ipuçları verir 
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ve problemin anlaşılmasını sağlar. Problem hakkında karar vermek ve 

problemi çözmek öğrenciye bırakılır. Bu yöntem öğrencinin karar 

verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirir. Teorileri test etmeyi 

seven, eşyanın nasıl çalıştığını merak eden öğrenciler için etkili bir 

yöntemdir. 

1.2. Problem Nedir? 

Problem Latince bir kavramdır, “problema” sözcüğünden gelmektedir. 

Bu sözcük “Proballo”-öne çıkan engel-sözcüğünden türetilmiştir. 

Arapça’da ise mesele olarak kullanılmıştır. Günümüz Türkçe’sinde 

ise, problem kavramına karşılık olarak sor kökünden türetilen sorun 

kavramı kullanılmaktadır. Sorun kavramı çözümlenmesi, öğrenilmesi, 

bir sonuca varılması anlamlarına gelen engelli ve sıkıntılı bir durumu 

ifade eder. Çepni ve arkadaşlarına (1997) göre bilimsel ilkelerimizin, 

tekniklerimizin, araçlarımızın yetersiz kaldığı her yerde aslında 

problem vardır. 

Problem kavramıyla ilgili literatür incelendiğinde birbirinden farklı 

pek çok tanım olduğu görülmektedir. Polya “Matematiksel Keşif” adlı 

kitabında (1962), ise problem çözmeyi; “Hemen ulaşılamayan ama 

açık bir şekilde şekillendirilmiş amaca ulaşmak için gösterilen 

çabalar.” olarak tanımlamıştır. Ayrıca, “Zorluk yoksa problem de 

yoktur.” diye eklemiştir. Bu tanım dolayısıyla problem çözme, kişiden 

kişiye değişen öznel bir yargı olarak durmaktadır.  

John Dewey problemi; “İnsan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan 

ve inancı belirsizleştiren her şey” veya “Şüphe ve belirsizlik 
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uyandıran herhangi bir şey olarak tanımlamaktadır. Newell ve Simon 

(1972), “İnsanların Problem Çözmesi” adlı kitaplarında; “Kişi bir şey 

istediğinde ve ulaşmak için yapması gerekenleri hemen bilemiyorsa 

problemle karşı karşıyadır.” demektedir. Bu kitap, yazarların problem 

çözmede bilgi süreçlendirme teorilerini detaylandırmakta ve sembolik 

yapılar ve ifadeleri içeren teorik bir bakış açısı sunmaktadır.  

Güçlü (2003) tarafından aktarıldığı üzere Aksu; problemi, giderilmek 

istenen güçlük ya da yanıtı aranan bir soru olarak açıklamıştır. 

Bingham’a (1998) göre ise problem; bir kişinin istenilen hedefe 

ulaşmak amacıyla topladığı mevcut güçlerinin karşısına çıkan 

engeldir. Morgan problemi; “Bireyin bir hedefe ulaşmada engellenme 

ile karşılaştığı bir çatışma durumu” olarak tanımlar. Gökçe’ye (2001) 

göre problem, birey ya da toplumların karşılaştığı, başarıya ulaşmaları 

için çözülmesi zorunlu olan güçlüklerdir. Çepni ve arkadaşlarına 

(1997) göre, problem denilince ilk akla gelen sayısal yöntemlerle 

doğru cevabı bulunacak olan matematik sorularıdır. Buna fen 

derslerindeki bağıntıların uygulandığı sayısal sorular da eklenebilir. 

Bilim insanları bir olayla karşılaştıklarında o olayı bilimin ilkeleriyle 

açıklayamıyor, önceden kestiremiyorlarsa onlar için o olay bir 

problemdir. Van De Walle’ye (1994) göre problem; “Çözümü, bir 

araştırma veya tartışma gerektiren zor ya da sonucu belirsiz bir soru” 

olabilir. Kişi, çözümü bulma konusunda hazırlıksız; fakat isteklidir. 

En genel anlamıyla problem, “karmaşık ya da sonucu belirsiz” bir 

sorudur. Araştırma, tartışma ya da bir düşünme meselesidir. 
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Problemler kolay ya da zor olabilir. Problemin varlığı için söz konusu 

hedefe varılmamış olması gerekir (Altun, 1995). 

Problem çözme; öğretmenlerin, öğrencilere problem çözme 

süreçlerinde rehberlik ederek yardımcı oldukları problem temelli bir 

stratejidir. Problem temelli tüm stratejilerde olduğu gibi problem 

çözme de bir problemle başlar. Öğrenciler, öğretmenlerinin 

yardımıyla karşılarına çıkan problemleri çözerler (Eggen ve Kauchak, 

1996). 

Piaget'in “disequilibrium” açıklamasını düşünerek problemi 

tanımlarsak; bireyin mevcut dengesini bozan ve dolayısıyla onu 

rahatsız eden olay, durum veya nesne o birey için bir problem 

oluşturur. Piaget'in açıkladığı gibi bireyin bilişsel dengesi ancak 

karşılaştığı yeni durumu veya nesneyi mevcut bilgileri ile 

anlamlaştıramadığı zaman bozulur. Buna “bilişsel ikilem” de 

denilebilir. Çoğu zaman yeni durumla bireyin mevcut bilgileri 

örtüşmüyorsa denge bozulur veya birey doğal olarak çelişkileri çözme 

durumunda kalır (Bâki ve Bell, 1997). 

1.3. Problemin Üç Temel Özelliği 

Problemin üç temel özelliği bulunmaktadır (Altun, 2000): Bunlar, 

problemin karşılaşan kişi için bir güçlük içermesi, kişinin onu 

çözmeye gereksinim duyması ve kişinin bu problemle daha önce 

karşılaşmamış ve çözümle ilgili bir hazırlığının bulunmuyor olmasıdır. 

Aynı olaylar herkes için aynı derecede problem değildir. Bu, kişilerin 
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daha önceden bu tür bir problemle karşılaşmış olmasına, olaylara 

bakış tarzına ve probleme yaklaşım tarzına göre değişiklik gösterir. 

Problem tanımlanırken birtakım engeller içermelidir. Yani; “Problem 

çözme demek, zorlukları geride bırakıp, engelleri aşmak demektir.” 

“Zorluğun olmadığı yerde problem de yoktur.” Bu nedenle problem 

tasarlamak da uzmanlık gerektiren bir süreci gerektirir. Weis (2003), 

“Daha İyi Daha İleri Düzeyde Düşünmek İçin Problem Tasarlamak” 

adlı çalışmasında problemlerin uygun olarak tasarlanmasının önemini 

vurgulamıştır. Araştırmacı, öğrencilerin düşünce becerilerini 

geliştirmek için yeni problemler üretmenin, eğitimcilerin gözünü 

korkutan bir durum olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yeni bir problem 

üretilirken ilk yapılması gerekenin, problemin amacının iyi bilinmesi 

gerektiği olduğunu savunmuştur. 

1.4. Problem Türleri 

Eğitimciler problemleri yapı bakımından “İyi Yapılandırılmış 

Problemler” ve “İyi Yapılandırılmamış Problemler” olmak üzere iki 

grupta ele alırlar. 

1.4.1. İyi Yapılandırılmış Problemler (Tek Cevaplı-Rutin 

Problemler) 

Yabancı literatürde “word problem” ya da “story problem” (hikâye 

problemleri) olarak adlandırılırlar. Jonassen (2003); yapmış olduğu 

çalışmasında hikâye problemlerinin ilköğretim okulları ve 
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üniversitelerde kullanımına ışık tutmaktadır. Bu tür problemlerin 

matematik ve fen ilkeleri doğrultusunda da uygulanmasını önermiştir. 

Araştırmacı aynı zamanda, problem çözme yeterliliklerinin 

geliştirilmesi için yeni öğretim modellerinin gerekliliği üzerinde 

durmuştur.  

Rutin problemler bir ya da çok işlemli olabilir. Bunlar daha çok, 

okulda ve ders kitaplarında yer alan, matematiksel çözümler içeren ve 

tek bir doğru cevabı olan problemlerdir (Doğru, 2005). Bir fizik 

dersinde hareket konusu ile ilgili verilmiş olan problemde, hız ve 

uzaklık değerleri verildiğinde öğrenci herhangi bir noktadan hareket 

eden bir arabanın ne kadar sürede diğer bir noktaya gideceğini 

hesaplayabilir. Bu problemde tek bir doğru cevap vardır. Yapılacak 

değerlendirmede bu cevap haricindeki bütün cevaplar yanlış olacaktır. 

Dört işlem problemlerinin öğretiminin amacı, çocukların günlük 

hayatta çok gerekli olan işlem becerilerini geliştirmeleri, problem 

hikâyesinde geçen bilgileri matematik eşitliklere aktarmayı 

öğrenmeleri, düşüncelerini şekillerle anlatmaları, yazılı ve görsel 

yayınları anlamaları ve problem çözmenin gerektirdiği temel 

becerileri kazanmalarıdır (Doğru, 2005). 

Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkede öğrencilerin bilgilerini 

pekiştirmek amacıyla, işlenen konuyla ilgili alıştırma niteliğinde çok 

sayıda rutin problem kullanılmaktadır. Bu rutin problemler öğrencilere 

belli kalıplardaki problemlerin çözüm yollarını öğretmekte ise de 

problem çözmenin işlevini ezberlenen bir yöntemin bilinçsizce 
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tekrarlanması şekline dönüştürme riski de taşımaktadır (Karakırık, 

2002). 

1.4.2. İyi Yapılandırılmamış Problemler (Çok Cevaplı-Rutin 

Olmayan Problemler) 

Tek bir doğru cevabının olmadığı, günlük yaşamda karşılaşılan 

problemleri kapsayan problem türüdür. Bu konuda özellikle 

Kohlberg’in yapmış olduğu çalışmalar dikkat çekicidir. Bu tür 

problemlerin tek bir cevabı yoktur. Bu kişinin ahlaki yapısına, 

yetiştiği çevreye ve inandığı değerlere göre değişmektedir.  

Okul, insanlara gerçek yaşamı öğreten bir kurum olduğundan, burada 

yapılan eğitimin bu tür problemlere yer vermesi gerekmektedir. İyi 

yapılandırılmamış problem çözümlerinin amacı; problem çözmenin 

mantığını ve doğasını kavrama, bir problemle karşılaşıldığında uygun 

stratejiyi seçme, kullanma ve sonuçları yorumlama yeteneklerini 

geliştirmektir. Bazı kaynaklarda “gerçek yaşam problemleri” olarak 

anılan problemler de yapı olarak iyi yapılandırılmamış problem grubu 

içinde ele alınmaktadır. 

1.5. Problemlerin Zorluk Düzeyleri 

Problemlerin, doğaları gereği bazı problemlerin diğerlerine göre daha 

zor çözümlenmesinin nedeni, bunların diğerlerinden daha karmaşık 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Bir problem çözümlenmemek için 

direniyorsa bu direncin kaynağı genellikle çözümü yapmaya çalışan 



 
12 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

kişidedir. Çünkü bu kişi doğru problem çözüm tekniğini uygulamaya 

karşı direnç göstermektedir. 

Çeşitli problem niteliklerinin birleştirilmesi problemin zorluk düzeyini 

etkiler. Heppner ve Krauskopf (1987), problemin zorluğunun iki 

ölçüte bağlı olduğunu belirtmektedir. Bunlara göre problemin 

doğasındaki zorluk düzeyi, problemi çözmekte zorlanan insanların 

sayısıyla ve problemi çözmeye çalışan kişinin öznel olarak algıladığı 

zorlukla belirlenir. Çepni ve arkadaşlarına (1997) göre problemler, 

içerikleri ve çözüm yolları bakımından birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü düzey problemler olmak üzere dört düzeyde olabilir (Çepni 

ve başk., 1997). 

1.5.1. Birinci Düzey Problemler 

Birinci düzey problemlerde, öğrenci problemi geçmişte görmüş ve 

çözmüştür. Problem içeriği ve çözüm yolu öğrenci için yeni değildir. 

Öğrencinin önceden çözdüğü problemi aynı yöntemle tekrar çözmesi 

sadece problem içeriğini ve çözüm yolunu pekiştirir. Bu düzeydeki bir 

problemi çözmekle öğrenci yeni bir şey öğrenmiş olmaz. Sınıfta 

öğretmen veya öğrenci tarafından çözülen herhangi bir problemin, 

öğrenci tarafından daha sonra, tekrar tekrar çözümlenmesi buna örnek 

verilebilir. 
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1.5.2. İkinci Düzey Problemler 

Bu tür problemlerde problemin içeriği öğrenci için yeni olmasına 

rağmen, problem tipi ve çözüm yolu yeni değildir. Öğrenci problem 

tipini tanır ve daha önce başarıyla uyguladığı çözüm yolunu bu 

probleme de uygulayarak doğru çözüme ulaşır. Arşimet Prensibi’ni 

kullanarak, suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili bir örnek çözdükten sonra 

yoğunluğu farklı olan sıvılarla ilgili problemler çözmek bu kategoriye 

girmektedir. 

1.5.3. Üçüncü Düzey Problemler 

Bu düzeydeki problem, öğrencinin ilk defa karşılaştığı tiptendir; ancak 

öğrencinin daha önce başka bir probleme uyguladığı bir yöntemle 

çözülebilecek niteliktedir. Öğrencinin daha önce fizik 

laboratuvarlarında bilgi, beceri ve teknikleri yeni karşılaştığı bir 

durumda kullanarak o problemi çözebilir. Örneğin; yatay düzlemde 

cismin sürtünme katsayısını bulan bir öğrenci, aynı yöntemi 

kullanarak eğik düzlemdeki sürtünme katsayısını da bulabilir. 

1.5.4. Dördüncü Düzey Problemler 

Öğrenci için problem yenidir ve öğrencinin henüz bilmediği bir 

çözüm yolu gerektirmektedir. Öğrenci, öğretmenin vereceği 

ipuçlarıyla veya kendi gayretleriyle doğru çözüm yolunu bulur, 

probleme uygular ve doğru sonuca ulaşır. Bu durumda öğrenci hem 
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yeni tip problemi hem de onun çözüm yolunu öğrenmiştir. 

TÜBİTAK’ın proje yarışmaları buna örnek olarak verilebilir.  

İlk iki düzeydeki problemler ancak içeriği ve çözüm yolunu 

pekiştirmekte, öğrenciye yeni bir problem tipi veya çözüm yolu 

öğretmemektedir. Fizik kitaplarından çoğunlukla bu tip problemler 

ünite “alıştırma” sonlarında alıştırma olarak verilir. Üçüncü düzeydeki 

problemler okul programlarımızda az da olsa yer almakla birlikte, 

dördüncü düzeydeki problemler pek az görülür. 

1.6. Problem Çözme Nedir? 

Problem çözme, kavram olarak çok eskiden beri kullanılmasına 

rağmen, ilk olarak Alman eğitimci J. Dewey ve Rus eğitimci L. 

Vhygotsky tarafından sistemleştirilmiştir. Dewey’in eğitim felsefesine 

göre öğrenci, ilgi ve ihtiyaç duyduğu konularla ilgili alışkanlıklarını 

karşılamak için sınıf ortamına getirir. Öğretmen, öğrencinin ilgi ve 

ihtiyaçları ile farklı alışkanlıklarına ilgi göstererek etkili öğrenme 

durumları tasarlamak durumundadır. Bu ilgi ve ihtiyaçlar, gençlerin 

problem çözme becerileri gibi gizli ve farklı durumlarda gizlenmiş 

olabilir. Öğretmenin rolü, öğrencilerin birbiri ve ilgi/ihtiyaçları 

arasındaki problemlerin çözümü için öğrencilere yardımcı olmaktır. 

Problem çözmenin farklı kaynaklarda değişik tanımları yapılmıştır. 

Bingham problem çözmeyi; “Belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan 

güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı gerektiren bir 

süreç” olarak ifade eder. Morgan ise; “Karşılaşılan engeli aşmanın en 

iyi yolunu bulmak” olarak tanımlar. Problem çözme, kişinin problemi 
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hissetmesinden başlayarak ona çözüm buluncaya kadar geçirdiği 

süreçtir (Akt.: Güçlü, 2003). Dewey; D’Zurill ve Goldfried, Urban ve 

Ford, problem çözmeyi “bir durumu düzenleme modeli” olarak ele 

almaktadırlar. Heppner ise, problem çözmeyi, problemlerle başa 

çıkma kavramı ile eş anlamlı olarak kullanmaktadır. (Akt.: Kaptan ve 

Korkmaz, 2002a). Altun (2000) problem çözmeyi; “Ne yapılacağının 

bilinmediği durumlarda yapılacak olanı bilmek” şeklinde tanımlar. 

Problem çözme en genel ifadeyle, bilimsel bir konuda hemen 

ulaşılamayan; fakat ulaşılması açık bir şekilde tasarlanan bir hedefe 

varmak için bilinçli olarak araştırma yapmaktır (Altun, 2001).  

Problem çözme kavramı literatürde, yöntem, teknik, strateji, süreç, 

yaklaşım veya model olarak farklı adlarla ele alınmaktadır. Demirel 

(1999), problem çözmeyi bir yöntem olarak; Sönmez (1991) ve Bilen 

(1990) teknik olarak adlandırmışlardır. Problem çözme, yabancı 

literatürde de farklı biçimlerde adlandırılmıştır. Bu adlandırmalar 

yapılan işin amacına göre değişmektedir. Saban (2000) ise problem 

çözmeyi hem bir model hem de yöntem olarak adlandırmıştır (Akt: 

Kalaycı, 2001). Bu çalışmada ise problem çözme, bir yöntem olarak 

anılmıştır. 

Problem çözme bir çeşit buluş yoluyla öğretim yöntemidir. Bir 

problem ya da durumun bilimsel yaklaşımını sağlayan bu yöntemde 

öğrenciler bireysel olarak ya da gruplar oluşturarak gerçek problemleri 

çözmeye çalışırlar. 
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Problem çözme, yalnızca bireylerin bazı durumlarda tepki vermesi 

gerektiğini algıladığı zaman başlayabilir. Bireyin bir hedefinin olması 

gerekir ki, böylece elde etmek istediği hedefe ulaşma yollarını bulmak 

için çaba sarf etsin (Taylan, 1990).  

Kalaycı’ya (2001) göre düşünme, bir problemle başlar. Problemin 

çözümü ise birey için amaca dönüşür ve bu amaç bireyin düşünmesini 

yönlendirir. İnsan beyninin, üretici yeteneğini kazanabilmek için, pek 

çok şeye gereksinimi vardır; ancak beyin her şeyden önce değişik 

alanlara uygulanabilen bir yöntem ihtiyacı duyar. Bilimsel yöntem 

olmadıkça insan beyni tüm bilgilerle donatılsa da yalnızca depolar, 

üretemez. Bilimsel düşünmeye yönelik tutum ve beceriler, bilimsel 

yöntem süreciyle kazandırılır. Bilimsel yöntem ise problem çözme 

süreciyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Tertemiz’e (1994) göre, problem çözmede birey; önceden edindiği 

kavram ve becerileri çözüme ulaşmak için yeniden organize eder ve 

kullanır. Bu süreçteki üç önemli öğe; problemi tanımlama, anlama, 

ipucu seçebilme ve yorumlayabilmedir. Ersoy’un (2004) problem 

çözmenin matematikteki uygulamaları hakkındaki görüşleri, üzerinde 

düşünmeye değerdir:  

Eğitimciler ve psikologlar, yaklaşık 70 yıldır problem ve 

problem çözme ile ilgili konular ve sorunların çözümü 

üzerinde çalışmakta, düşünceler üretmekte ve öneriler 

geliştirmektedir. Problem çözme, eskiden kazanılmış olan 

bilgileri yeni ve alışılmadık durumlara uygulama sürecidir.  
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Kitaplarda yer alan sözel problemlerin doğru yanıtının ne 

olduğunu bulma, problem çözmenin bir türüdür. Ancak, 

problemin özelliğine göre sorunun tek bir doğru yanıtı yerine 

gerçek dünya problemlerinin birden çok akla yatkın yanıtları 

olabilir. Bu tür problemler, matematik ders kitaplarında 

örnek olarak açıklanan, alıştırma veya ev ödevi olarak 

yapılması istenen sorulardan oldukça farklıdır.  

Tüm öğrenciler kendi gelişim çizgilerine uygun ders 

kitaplarında ve bazı yardımcı kitaplarda yer alan soruları 

çözebilecek düzeyde bilgi ve beceri edinmeleri gerekir. 

Bunun yanı sıra, matematikte güçlenmek ve okur-yazarlığı 

geliştirmek için öğrenciler kitap dışı problemlerle de 

karşılaştırılmalıdır.  Problem çözme stratejileri; ortaya soru 

atma, durumu analiz etme, verileri sonuçlara çevirme, 

sonuçları örnekleme ve şekilleme, diyagram çizme ve 

deneme-yanılma yolunu kullanmayı içermektedir. Problem 

çözerken, öğrenciler geçerli sonuçlara ulaşabilmek için 

gerekli mantık kurallarını uygulamak zorundadırlar. Ayrıca, 

öğrenciler, problemde hangi gerçeklerin ilişkili olduğunu 

belirlemeli; kesin olmayan sonuçlara ulaşmak ve bu 

sonuçları dikkatle incelemek konusunda istekli olmalıdırlar. 

1.7. Problem Çözme Becerisi 

Problem çözme becerisi insanlık için yaşamsal bir önem taşımaktadır. 

İlerleme, ancak karşılaşılan problemlerin aşılabilmesiyle 
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gerçekleşebilmektedir (Özkaya Seçil ve Bulut, 2002). Problem çözme 

becerisi, kişiyi çözüme götürecek kuralların edinilip, kullanıma hazır 

kılınabilecek ölçüde birleştirerek bir problemin çözümünde 

kullanabilme düzeyidir. Problem çözme becerisi, bireyin ve grubun 

içinde yaşadığı çevreye etkin uyum sağlamasına yardım eder. Nesiller, 

yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için problem çözmeyi 

öğrenmek durumundadırlar (Senemoğlu, 2003). 

Carter ve Waite’e (2000) göre, herhangi bir beceri, öğrencilerin bu 

becerideki performansları gözlemlenip bazı standartlara göre kötü 

performansın nedenleri değerlendirilip geliştirilerek öğretilebilir. Bir 

öğrencinin, problem çözme yaklaşımını gözlemlemek için öğrencinin 

bu becerideki performansını ölçülebilir düzeyde görünür kılmak 

gereklidir. Bu süreç hem öğrenci hem de öğretim elemanı için çok 

fazla çaba gerektiren bir süreçtir.  

Kaptan ve arkadaşlarına (2002) göre, çoğu kaynakta, problem çözme 

yöntemi ve problem çözme becerisi aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Oysa problem çözme becerisi, öğretim yöntemlerinden biri olan 

problem çözme yönteminin kazandırmayı hedeflediği becerilerden 

sadece birisidir. Watts’a göre (1991) problem çözme becerileri 

şunlardır:  

Keşif Yetenekleri: Problemi ayırt edip tanımlama, problemin belirgin 

niteliklerini görme, çözüm yolları üretme çözümü sınama ve 

doğrulama, sonuç çıkarma. 
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Hayal Yetenekleri: Kendini başka yerde, zamanda ve rolde görebilme, 

deneyimler sonunda hayalleri yeniden düzenleme. 

Gözlem Yetenekleri: Gözlenen varlıkların ve olayların renk, şekil, 

büyüklük, dağılım vb. gibi niteliklerini görme. Doğru ve duyarlı 

gözlem yapma, gözlem verilerini kaydetme, sınıflama, sıralama, 

gözlem sonuçlarını yorumlama. 

İnceleme ve Düzenleme Yetenekleri: Bilgi bulma ve toplama, 

sınıflama, sıralama, işleme, bilgileri yorumlayıp kanıtları 

değerlendirme, zamanı iyi kullanma. 

Sayısal Yetenekler: Tahmin etme, kestirme, ölçme, sayısal ilişkileri, 

şekilleri ve yapıları kavrama, sayısal işlemleri yapabilme. 

Pratik Beceriler: El becerileri, araç kullanma becerileri. 

İletişim Becerileri: Sözlü ifadeyi, yazılı metinleri, grafik ve diğer 

sembolik materyalleri doğru anlama. Yanlış anlaşılmaya yer 

bırakmadan sözlü, yazılı ve diğer sembolik yollarla düşündüğünü 

anlatma. 

Sosyal Nitelikler: Başkalarıyla iletişim kurma, ortak çalışma, fikirleri 

çeşitli şekillerde ifade etme, diğer kişilerin görüşlerini dikkate alma, 

sözel olmayan iletişim biçimlerini tanıma.  

Bu yetenekler sadece problem çözmede değil zaman zaman diğer 

yöntemlerin uygulamalarında da kullanılır. Problem çözmede 

kullanılan el ve zihin becerilerinin toplamı bir problem çözme süreci 
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oluşturur. Problem çözme süreçlerinin toplamı da problem çözme 

yöntemini oluşturur  

Problem çözme becerisi, bireylerin ve grubun içinde yaşadığı çevreye 

etkin bir şekilde uyum sağlamasına yardım eder. Bu nedenle tüm 

insanların yaşadıkları çevreye etkin uyum sağlayabilmeleri için 

problem çözmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Bazı problemlerin 

doğru cevapları veya kesin çözümleri varken bazılarının çözümleri 

kesin değildir. Bu problemlerin çözümü, disiplinler arası bilgiyi, çok 

yönlü düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektirir (Senemoğlu, 1997). 

1.8. Problem Çözme Yeterlikleri 

“Problem çözme ne gibi yeterlik gerektirir” sorusuna, psikologların 

yanında eğitimciler de cevap aramışlardır. Bir kişi bir problemi kendi 

gayretleriyle çözdüyse, çözüm için gerekli ön bilgilere, becerilere ve 

zihin yeterliklerine sahip demektir (Çepni ve başk., 1997). Gerekli ön 

bilgiler problem konusu öğrenilirken kazanılır. Sayısal yöntemleri 

uygulamak, ölçü yapmak, bir araç kullanmak gibi genel beceriler de 

okul programlarındaki derslerde öğrenilir. Zihin yetenekleri ise 

insanın zihnini kullandığı her durumda gelişir. 

Dale ve Balloti, öğrenciler öğretme için fırsatların arttırıldığı, 

hazırlanan etkinliklere doğrudan katıldıkları ve sunulan problemleri 

çözmede başarılı oldukları zaman daha iyi öğrendiklerini 

söylemektedir. Reys ve Suydam’a göre, güçlü bir problem çözme 

programı, çocukların okula girerken sahip oldukları doğal, informal 
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metotlar üzerine oluşturulur Bu düşünceden hareketle değişik yaş ve 

öğrenim düzeylerindeki çocukların kullandıkları problem çözme 

stratejilerinin ve problem çözme ile ilgili yeterliklerin bilinmesinin, 

düzenlenecek öğretimin niteliğini etkileyebileceği söylenebilir (Akt.: 

Altun ve başk., 2001). 

Son zamanlarda eğitimciler, öğrencilerinin problem çözme 

sürecindeki düşüncelerini denetleyip teşvik etmektedirler. Bu yöntem 

iyi bir yöntem olabilir; ama bazı bilim insanları “daha iyi birer 

problem çözücü” olabilmek için üst düzey bilişsel becerilerin 

gerekliliğine inanmaktadır (Hacker ve Dunlosky, 2003).  

Problem çözme yeterlikleri denilence akla gelen bir başka olgu ise 

yaratıcı düşüncedir. Cansüngü Koray (2003) tarafından yapılan 

doktora tezi çalışmasının sonucunda; yaratıcı düşünmeye dayalı fen 

öğretiminin izlendiği deney grubu öğretmen adayları ile geleneksel 

öğretimin kullanıldığı kontrol grubu öğretmen adaylarının deneysel 

işlem sonrası problem çözme becerileri karşılaştırılmıştır, deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.  

Abel’e (2003) göre yaratıcı düşünme teknikleri, problem çözme 

sürecinde rehberlik edecek denenerek ulaşılmış bilişsel “altın kurallar” 

dır. Problem çözme için rehber yol olarak yaratıcı düşünme teknikleri 

hem laboratuar hem de günlük yaşam şartlarına uyan birçok problem 

çeşidi için uygulanabilir. Ama Abel’e (2003) göre, yaratıcı düşünme 

teknikleri, problemlerin doğru çözümlerine ulaştırmayı hiçbir zaman 

garanti etmez. 
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1.9. Problem Çözmenin Önemi 

Her birey ve toplum kendi problemlerini çözebilme yeteneğine sahip 

olmalıdır (Demirtaş ve Barth, 1997). İnsanlar, yaşamları boyunca 

çeşitli sorunlarla karşılaşır ve yaşantılarını düzenleyebilmek için bu 

sorunları çözme ihtiyacı duyarlar. Problemlerin çözümü bilimsel 

yöntem ve tekniklere dayanmalıdır ki, bunlar mantıklı ve doğru 

çözümler olabilsin (Kaptan ve başk., 2002).  

Çağımız problem çözme çağıdır, çünkü insanoğlu bu çağda 

karşılaştığı problemleri çözerek bilim, endüstri, enformasyon ve 

teknoloji alanlarında olumlu ilerlemeler kaydetmiştir. Problem çözme 

yönteminin bugün veya dün evrensel olarak okullarda kullanılıp 

kullanılmadığından çok, 21. yüzyılın öğretim yönteminin adı problem 

çözme yöntemidir (Demirtaş ve Barth, 1997). McAllister’ın (2001a) 

bu konudaki bir anekdotu oldukça çarpıcıdır. McAllister’ın çalıştığı 

fakültenin bir yetkilisi bir denetim esnasında kendilerine de pay 

çıkarır bir şekilde okulun fizikî durumundaki iyileşmeleri vurgularken 

fakültenin bir başka yetkilisi şunu söyler: “Hâlâ karşılaştıkları 

problemleri çözemiyorlar.” Bu farkındalığın üzerinden yıllar geçmiş 

olmasına rağmen, bu alanda hâlâ bazı iyileştirmelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günlük yaşamdaki gözlemlerimizden, 

öğrencilerimizin sistematik bir problem çözme yaklaşımı 

benimseyemedikleri için en küçük günlük hayat problemleri 

karşısında bile bocaladıklarını görmekteyiz. Problem çözme başarısı, 

öğrenmeyi ve öğrencilerimizde görmek isteyeceğimiz başarıları besler 

ve tetikler. Konuya hâkim olarak belirli problemleri çözmenin verdiği 
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tatmin duygusu beraberinde yeni başarılara kapı açar. Eğitimde, bir 

araç olarak problem çözmenin önemi her fırsatta vurgulanmalıdır. 

Eğitimin esas amacı yeni nesilleri geleceğe hazırlamak ise 

öğretmenlerin görevi öğrencileri her gün karşılaşabilecekleri 

problemleri çözebilecek tutum ve becerilerle geleceğe hazırlamaktır. 

Bu amaca ulaşılabilmesi için sadece alıştırma türünden sorularla 

yetinilmemelidir. Sadece alıştırmalarda kullanılmak üzere hazır 

formüllerin, kuralların ve modellerin verilmesi yerine öğretmen; 

problemlerin yapılarına ve çözüm için uygulanabilecek yöntemlere de 

önem vermelidir. Problem çözme, bir öğretim yöntemidir. Okul 

programlarında yalnız konu içeriğini öğretmek amacı ile değil aynı 

zamanda problem çözme yöntemlerini öğretmek amacıyla problem 

çözme etkinliklerine yer verilir (Bâki ve Bell, 1997). 

Problem çözme becerisi, fizik, teknoloji ve uygulamalı matematiğin 

vazgeçilmez bir bileşeni olarak görülmektedir. Problem çözme, 

bugünün karmaşık dünyasında, daha güzel bir dünya yaratabilecek 

insanların yetiştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Bu da 

problem çözme konusunda kendisini sürekli olarak geliştiren 

öğrencilerin sayılarının artmasıyla sağlanabilir. Bu yüzden 

öğretmenler, gittikçe artan bir süratte problem çözmenin taşıdığı 

önemin farkına varmakta ve kendilerini bu konuda yetişmek için çaba 

sarf etmektedirler (Bingham, 1998).  

Problem çözme yöntemini kendi özel çalışma alanlarında kariyer 

basamaklarını tırmanırken başarıyla uygulayan insanlar, karşılarına 
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çıkan her türlü problemin çözümünde de bu yöntemi yaşam boyu 

kullanabilirler. Yani problem çözme onlar için artık bir “hayat 

felsefesi” sayılabilir (Moğol ve Ünsal, 2004). Dökmen (2002), bu 

bireyleri, “yaşamda bir üst satıra geçmiş” kişiler olarak atfeder. 

Kanaatimize göre, problem çözme yöntemini bir hayat felsefesi olarak 

benimseyen ya da yaşamda bir üst satıra geçmeyi becerebilen 

bireylerden oluşan toplumlar, yeniliklere açık, ufku geniş olarak, 

dünya vitrininde müreffeh ve göz alıcı bir şekilde yer edinebilir. 
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BÖLÜM 2: PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ 

Problem çözmenin amacı, genellikle iyi tanımlanmış ve düzenlenmiş 

bir probleme çözüm bulmaktır (NPEC Sourcebook on Assessment, 

2000). Problem çözmede birey, önceden edindiği kavram ve becerileri 

çözüme ulaşmak için yeniden organize eder ve kullanır. Tertemiz 

(1994), bu süreçteki üç önemli öğeyi; problemi tanımlama, anlama, 

ipucu seçebilme ve yorumlayabilme şeklinde aktarmıştır. Problem 

çözme işlemi, her biri bilgi ve yetenek gerektiren çeşitli davranışları 

gerektirir.  

Problem çözme, her şeyden önce belli bir amaca ulaşmak için 

karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı 

içerir. Problem çözmenin kendisi, etkili bir öğrenme ve bireysel 

yetenekleri geliştirme yoludur. Problem çözme bir zaman, çaba, enerji 

ve alıştırma işidir. Bireyin ihtiyaç, amaç, değer, inanç, beceri, 

alışkanlık ve tutumları ile ilgili olması ve aynı zamanda yaratıcı 

düşünce ile zekâ, duygu, irade ve eylem gibi unsurları kendinde 

birleştirmesinden dolayı da çok yönlüdür. Problem çözme süreci 

cesaret, istek ve kendine güven duygusu ile başlamaktadır.  

Anderson (1980), bilişsel işlemler üzerinde odaklaşarak, problem 

çözme sürecini bilişsel işlemleri sırayla bir hedefe yöneltmek olarak 

tanımlamıştır. Problem çözme sürecinde, bilginin zihnimizdeki 

yapılanma tarzı önemlidir. Eğer matematik alanında ustaysanız, âtıl, 
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kuru bilgi yığını yerine, problem çözümünde faydalı olan dinamik 

bilginin daha faydalı olduğunu anlarsınız. 

Problem çözme sürecini etkileyen faktörleri araştıran bilişsel 

araştırmalar, problem çözme başarısının sadece hesaplama becerisi 

değil ayrıca bu süreçte kullanılan bilgi türlerinin etkili olduğunu 

ortaya koymuştur (Karataş, 2002). Problem çözme işlemi, her biri 

bilgi ve yetenek gerektiren çeşitli davranışları gerektirir. 

"Problem çözebilmenin birinci şartı sorunu iyi tespit edebilmektir!" 

Problem çözme süreci, problemin fark edilmesi ile başlar. Daha sonra 

problem hakkında bilgi edinilir, kaynaklara başvurulur ve veriler 

toplanır. Problem çözücü, eldeki verilere göre birtakım hipotezler 

geliştirerek bunlar arasından seçim yapar. Daha sonra en iyi çözüm 

yolunun hangisi olduğuna karar vererek sonuca yani problemin 

çözümüne gider.  

Bir problemin çözümüne başlarken ne arandığına, neye 

ulaşılmak istendiğine bakılır. Problemin birden fazla doğru 

cevabı olabilir. Çözüm yolunu belirleyen faktörler; 

ulaşılabilir kaynaklar, bilgi ve çözüm kolaylığı olarak 

sıralanabilir. Problemin çözümünü tasavvur etmeden 

problemi anlamak genellikle zordur. İyi anlaşılmış bir 

problemin, çözülmüş bir problem anlamına gelebileceği 

söylenebilir. Problemin çözüm planı, problem çözme 

sürecinden önce yapılamaz.  Plan, problem çözüldükçe 
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gelişir. Bir problem, düşünüp taşınmakla anlaşılmaz, 

çözülerek anlaşılır.  

Problemlerin çözüm süreci, doğrusal ve hiyerarşik bir 

süreçtir. Her adım, bir önceki adımın bir sonucudur ve bir 

sonraki adımın tetikleyicisidir.  

Problemler, sınırlanmış bir ortamda meydana gelebilir ve 

problem sürecindeki değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya 

çıkabilir. O zaman da problem çözme süreci “doğrusallık” 

özelliğini kaybeder. Bu durumda problemin sonucu yaklaşık 

bir değerde çıkabilir. Problemin sonucu sınırlılıklara göre 

değişebilir. Bu durum daha karmaşık problemlerin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlar. Uluslararası ilişkiler, toplumsal ve 

politik problemler karmaşık problemlere birer örnektir. Bu 

tarz problemlerin yaklaşık çözümleri için derin kapsamlı 

kaynaklar geliştirilmiştir. Bunların çözümleri ise, ideâl 

durumdan oldukça uzaktır. Bu nedenle, problemler ortaya 

konurken çözüm esansında gerekebilecek sınırlamaların 

belirlenmesi büyük önem arz etmektedir 

(http://www.hawaii.edu/suremath/solveIt.html).  

 

Problem çözme yöntemi ile öğretim yaklaşımı, bilimsel araştırma 

yöntemlerini işaret eder. Buna göre bilimsel araştırma işlem 

basamakları şöyle sıralanabilir (Akt.: Kaptan ve başk., 2002):  
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a)  Sorular ortaya atılır.  

b)  “Nasıl?”, “Nedir?” “Bu bilimsel çalışmanın anlamı 

nedir?” gibi sorulara yanıt aranır.  

c)  Çözümlenmesi gereken problemin farkına vararak, 

problem belirlenir.  

ç) Ortaya konulan problemin çözümlenebilmesi için 

gözlem ve deneyler yaparak veriler toplanır.  

d) Veriler arasında bağlantılar kurarak geçici bir çözüm 

bulunur.  

e) Yeni gerçeklere ulaşılabilmesi için hipoteze dayalı 

tahminler ileri sürülür.  

f) Tahminler denenerek, hipotezin gerçekliği araştırılır.  

g) Bulguları kaydedilir.  

h) Sonuçlar yorumlanır.  

i) Öngörü ve tasarımlar biçimlendirilerek kuram 

oluşturulur.  

j) Araştırma sonuçlarından yola çıkarak, yeni bir 

araştırmaya başlanır.  
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Problem çözme yönteminin başarıyla uygulanabilmesi, bir kısım 

aşamaların dikkatle izlenebilmesine bağlıdır. Bu aşamaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Dixon ve Bangert, 2004): 

Konunun Seçimi, Problemi Hissetme ve Problemin Ortaya Çıkması: 

Öğrencilerin bir güçlükle karşılaşması veya öğretmenin bir güçlüğü 

sınıfa getirmesiyle problem ortaya çıkarılmış olur. Güçlüğün 

öğrenciler tarafından belirtilmesi daha önemlidir.  

Problemin Sınırlandırılması: Bu aşamada probleme açıklık 

getirilmesi, tanımlanması ve öğrencinin gücüyle oranlı olacak biçimde 

sınırlandırılması beklenir. Problem çözümüne nereden başlanacağı, 

neleri içine alarak nerede biteceği gibi hususlar önceden saptanıp, 

iyice belirtilir. Öğretmen, öğrencilerin, problemi tanımalarına ve 

sınırlandırmalarına yardımcı olmalıdır. Bu işlemler yapılırken soru ve 

öneriler içeren öğretme tekniklerinden yararlanılabilir.  

Uygulamanın Planlanması: Bu aşamada öğrenciler, öğretmenle 

birlikte plan yaparlar. Ne gibi bilgilere ihtiyaç olduğunu, bu bilgilerin 

nereden sağlanabileceğini saptarlar.  

Kaynakların Sağlanması: Problem çözümünde yararlanılacak uygun 

kaynaklar belirlenmeli ve onlardan yararlanılmalıdır. Bunu planlı 

yürüterek veri toplayıp, düşüncelerini kurabilmesi için bilgi toplamak 

istediği bölümleri belirlemesi, gerekli materyali hazırlaması beklenir. 

Okuma parçaları, ses bantları, filmler, slâytlar vb. toplanır. Ancak 

bunların, konunun bütün yönlerini yansıttığından ve gerçekleri dile 

getirdiğinden emin olunmalıdır. 
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Problemin İncelenmesi: Öğrenciler gerçekleri bulmak için problemi 

incelerler. Bu inceleme, bireysel yapılabildiği gibi, küçük gruplar 

oluşturarak da yapılabilir. Problemi tanımlamış bulunan öğrencinin 

artık çözümde başvurabileceği ipuçlarını aramaya koyulması beklenir. 

Bu basamakta öğretmen, öğrencilerin önerdikleri çözüm yollarını 

denemelerine ve önerilen çözüm yollarının geçerli olup olmadığına 

karar vermelerine yardımcı olur. 

Sonuçlara Ulaşma: Bu aşamada öğrencilerin okudukları kaynaklara 

dayalı olarak sonuçlara ulaşmalarına olanak verilir. Öğretmenin 

problemi çözmesi istenen bir yol değildir. Burada öğretmen problemin 

çözümüne ışık tutacak sorular yönelterek öğrencilerin çözüme 

ulaşmalarını kolaylaştırabilir.  

Konuları, Görüşleri ve Bulguları Tartışma: Bu amaçla sınıfta 

açıkoturum, toplu tartışma, sempozyum ya da panel gibi çeşitli 

biçimlerde toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda öğrenciler, eleştiri 

karşısında, bulundukları durumu savunmaya zorlanmamalıdır.  

2.1. Problem Çözme Süreç Modelleri 

Problem çözme sürecinin anlaşılmasına yönelik iki farklı düşünme 

süreci ortaya konulmuştur: Süreçleri anlama ve süreçleri araştırma 

(Jonassen, 2000). Birçok problem çözme süreci önerilmiştir (Newell 

ve Simon, 1972).  
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2.1.1. Problem Çözmede Herbert Simon Yöntemi 

Birinci Basamak: Problem tanımlanır. Birinci basamağın 

gerçekleştirilmesi bazen oldukça zordur. Tüm problem çevresinin çok 

dikkatli biçimde ayrıştırılması problemi belirleme işlemini oldukça 

kolaylaştırır. 

İkinci Basamak: Problemle ilgili veriler toplanır. Problemlerin 

çözümü, problem durumuyla ilgili gerçeklerin (olguların) 

toplanmasını gerektirir. Bunlar, problem çözen kişinin, o anda bildiği 

ya da o ana kadar toplayabildiği gerçeklerdir. Tüm problem çevresinin 

ayrıştırılması, problemin durumu hakkında ne kadar bilgiye sahip 

olduğunuzu belirlemenin yanında, bilgi noksanlıklarınızı ne tür bir 

araştırmayla tamamlayacağınızı da ortaya çıkarabilir. 

Üçüncü Basamak: Probleme uygun olası çözüm yolları sıralanır. 

Herhangi bir problem için olası en iyi çözüme, ancak değişik seçenek 

çözümler göz önünde bulundurulduktan sonra ulaşılabilir. Kabul 

edilebilir seçeneklerin bir listesini hazırlayabilmek için, problemi 

çözen kişi, seçenek çözümlerinin; engel, amaç ve kendisi üzerindeki 

olası etkilerini bilmek zorundadır. Bu olası etkiler, ancak problem 

çevresine ilişkin üç öğe hakkındaki bilgi temele alınarak 

değerlendirilebilir ve tüm problem çevresinin analizi, bu bilgileri 

sağlayabilir. 

Dördüncü Basamak: Olası çözüm yolları probleme uygulanır. 

Belirlediğimiz herhangi bir yolun, kabul edilir olası çözüm olup 

olmadığını kanıtlamak için bu çözümü probleme uygularız. Kendinizi 
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ve amacınızı analiz ederek ölçütleri belirleyebilirsiniz. Bu ölçütler 

olmaksızın seçenek çözümlerini uygulayamazsınız. 

Beşinci Basamak: Problem için en uygun olası çözüm yolu seçilir. 

Olası en iyi çözüm tüm ölçütleri karşılayan çözüm değildir. Sizin 

bütün ölçütleriniz geçerli olmadıkça bu seçim işlemi gerçekleşemez. 

Ölçütler de problemi çözenin, engelin ve amacın analizine 

dayanmadığı sürece geçerli olamaz. Bütün ölçütleri geçersiz ve 

yetersiz ise, seçtiğimiz çözümün, problem için en iyi çözüm olmasını 

bekleyemezsiniz.  

Altıncı Basamak: Tüm problem çevresinin analizi, problem-çözüm 

sürecinin uygulanabilmesi için, problemi çözen bireyin yeteneği 

hakkında pek çok bilgiyi ortaya çıkarır. 

2.1.2. Problem Çözmede Kneeland Yöntemi 

a) Problemin farkına varma, 

b) Gerekli bilgilerin toplanması, 

c) Problemin temeline inme, 

ç) Çözüm yollarının araştırılması ve bulunması, 

d) En uygun çözüm yolunun tespiti ve problemin çözümü. 

Bu yönteme göre edinilen bilgiler, bilimsel araştırma süreçlerinin ne 

oranda kazandırıldığına bağlıdır. 
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2.1.3. Problem Çözmede Gallagher ve Stepien Yöntemi 

Gallagher ve Stepien’e göre şu adımların uygulanması gerekmektedir: 

a) Problem hakkında (ilginç, önemli ve işlenebilir) 

düşünmek. 

b) Problemin ne olduğunu tam olarak öğrenmek. 

c) Problemin çözümüne katkısı olabilecek 

deney/gözlem/hesaplamaların neler olduğuna karar 

vermek 

ç) Deney/gözlem/hesaplamaları uygulamak. 

d) Problemin daha iyi anlaşılmasına gerçekten katkısı olan 

sonuçların olup olmadığına karar vermek (Bu 

basamakta karar verilemezse “b” basamağına tekrar 

dönülür ve problemdeki eksiklikler giderilir.). 

e) Sonuçları bildirmek, konuşmak ve yayınlamak. 

2.1.4. Problem Çözmede Morales-Mann ve Kaitell Yöntemi 

Morales-Mann ve Kaitell ise problem çözme sürecini şu şekilde 

sıralamışlardır: 

a)  Problemi anlama, 

b) Problem hakkında bilgiler edinme, 
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c) Problemi çözmek için bilgilerini sentezleme ve 

uygulama, 

ç)  Öğrendiklerini aktarma. 

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. 

2.1.5. John Dewey’e Göre Problem Çözmenin Aşamaları 

Dewey’e göre problem durumu kişiyi rahatsız eden bir şüphe veya 

belirsizlikten doğar. Problem çözme modelinin bir öğretim yöntemi 

olarak uygulanması esnasında izlenecek aşamaları aşağıdaki şekilde 

belirtmişlerdir (Akt.: Mertoğlu ve Öztuna, 2004): 

a) Problemin varlığının fark edilmesi, zorluğunun ve rahatsız 

ediciliğinin hissedilmesi, şüphe ve merak uyandırması: Kişi; 

basitleştirme, idealleştirme, sınırlama gibi süreçlerle problemi 

tanımlar, basit ve anlaşılır hale getirerek amacını belirler. 

b) Önceki deneyimlerin kullanılması- Uygun bilgilerin, daha önce 

yapılan çözümlerin, hipotezleri formüle etmek için gerekli 

düşünce ve yaklaşımların problemin ortaya koyduğu yeni 

durum için kullanılması: Kişi belirlediği probleme olası çözüm 

yolları arar, en olası çözümü seçer çözümü hipotezleştirir. 
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c) Sınama: Bilinen çözüm yollarının, kurulan hipotezlerin, 

formüllerin problemin çözümü için yeterli olup olmadığının 

sınanması.  

ç) Sınama doğru çözüme götürürse, hipotez doğrulandığı için bir 

genelleme olarak kişinin bilgi hazinesine eklenir.  

d) Çözümün değerlendirilmesi-Çözümün genelleştirilmesi, 

kanıtlardan yararlanarak sonuç çıkarılması ve bunların benzer 

problemlerin başka durumlarına uygulanması: Sınama doğru 

çözüme götürmezse problem durumu devam eder. Kişi geriye 

dönerek problemi, olası çözüm yollarını, sınama yöntemini 

gözden geçirir; seçtiği diğer bir hipotezi tekrar sınar.  

Problem çözme sürecinde her zaman bu adımlar sırasıyla takip 

edilmeyebilir. Dewey'e göre bilgiyi alma ve buluş yoluyla öğrenme 

karşılıklı ilişki içerisinde olan süreçlerdir. Ancak bu ikisi birlikte 

olursa anlamlı öğrenme gerçekleşir. Dewey'e göre kalıcı bilgiler, 

öğrencinin kendi gayretleri ile ortaya koyduğu, kendi ürünü olan 

bilgilerdir. Bu yönüyle, problem çözme yöntemi ile buluş yoluyla 

öğretim yöntemleri arasında açık bir paralellik kurulabilir. 

2.1.6. Polya’ya Göre Problem Çözmenin Aşamaları 

Polya, “Nasıl Çözmeli?” adlı eserinde (1945), öğrencilerin problem 

çözmelerinde yardımcı olacak ünlü dört adımlık sürecini ortaya 
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koymuştur. Bu sıralama “Polya’nın dört adımı” olarak bilinir ve 

birçok matematik kitabında yer alır: 

a)  Problemi anlama, 

b)  Bir çözüm planı yapma, 

c)  Planı uygulama, 

ç) Geriye bakma, çözümü gözden geçirme. 

Polya, bu düşüncelerini iki çalışmasında hayata geçirmiştir. Bunlar, 

“Mathematical Discovery: On Understanding Learning” 

(Matematiksel Keşif: Öğrenmeyi Anlamak) ve “Teaching Problem 

Solving” (Problem Çözmenin Öğretimi) adlı çalışmalarıdır. 

Problem çözme yöntemlerinin öğrenilebileceği ve öğrenildikten sonra 

farklı durumlara ve problemlere uygulanabileceği varsayımını, 

Polya'nın yaklaşımını konu olarak seçen araştırmalar ortaya 

koymuştur. Polya’nın yukarıda sıraladığımız dört adımlık problem 

çözme sürecini biraz irdeleyelim: 

Problemi anlama: Birey bu aşamada problemi kendi kelimeleri ile 

kendi şekil ve grafikleri ile yeniden ifade eder. Önce kendisinin 

anlayabileceği şekle sokar. Problem çözme etkinliği grup çalışması 

şeklinde sürüyorsa, bu aşamada birey problemi başkasının anlayacağı 

şekilde yeniden ifade eder yazar, çizer veya anlatır.  
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Çözüm için bir plan hazırlama: Bu aşamada birey problemin yapısını 

belirlemeye çalışır, verilenleri ve istenenleri belirler. Bunları çözüm 

yollarını geliştirmede kullanır. Uygulayacağı ilişki, formül ve 

algoritmaları tespit eder. Yardımcı tablo ve grafikleri tasarlar. 

Hazırlanan planın uygulanması: Kullanılacak ilişki, formül veya 

algoritma denenir, tablolar oluşturulur gerekli grafikler çizilir, bütün 

bunlar gözlenir ve çözüme gidilmeye çalışılır. 

Geriye bakma, çözümü gözden geçirme-değerlendirme: Bu aşamayı 

Polya, “looking back” olarak açıklıyor. Yani geriye dönerek çözüm 

için hazırlanan planın değerlendirmesini yapmak. Bu aşamada birey 

çözüm yolunu gözden geçirir. Çözüm yolu sonuca ulaştırmışsa başka 

yollar olabilir mi ya da şartlar değiştirildiğinde aynı çözüm yolunun 

çalışıp çalışmayacağını dener. Eğer seçilen çözüm yolu sonuca 

ulaştırmamışsa yeniden plan yapılır, gerekli düzenlemeler yapılarak 

sonuca ulaşılmaya çalışılır. (Bâki ve Bell, 1997). 

2.1.7. Problem Çözmede Stevens Yöntemi 

Bu yönteme göre problem çözme sürecinin aşamaları aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır: 

a)  Problemin anlaşılması, 

b)  Gerekli bilgilerin toplanması, 

c)  Problemin köküne inilmesi, 
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ç) Çözüm yollarının ortaya konulması, 

d) En iyi çözüm yolunun seçilmesi ve 

e) Problemin çözülmesi. 

2.1.8. Problem Çözmede Bingham Yöntemi 

Bingham’a (1998) göre ise, problem çözme sürecinin aşamaları 

şunlardır: 

a)  Problemi tanımak ve onunla uğraşmak gereksinimini 

hissetmek. 

b)  Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve 

onunla ilgili ikincil problemleri kavramaya çalışmak. 

c)  Problemle ilgili bilgileri toplamak. 

ç) Problemin özüne uygun düşecek verileri seçmek ve 

düzenlemek. 

d) Toplanmış verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ışığı 

altında çeşitli olası çözüm yollarını saptamak. 

e) Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun 

olanlar arasından en iyisini seçmek. 

f) Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak. 
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g) Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek. 

Her çözüm için verilmiş olan bu aşamaların tümü kullanılamayacağı 

gibi çözüm işi de aynı sıraya göre yapılamayabilir. 

2.2. Problem Çözmede Diğer Yaklaşımlar 

Genel olarak problem çözme süreçleri için kullanılan modeller, John 

Dewey’in 1910’dan beri kullanılan modelinin az çok değiştirilmiş 

biçimleridir. Problem çözme yöntemi, problemi anlama ve tanımlama, 

bir çözüm biçimi tasarlama, bu çözüm biçimini doyurucu kanıtlar 

buluncaya kadar deneme gibi etkinlikleri kapsayan bir süreçtir. Bu 

süreç, yaratıcı ve bilimsel düşünme yeteneğini gerektirir. 

Farklı problem çözme yaklaşımları vardır. Bütün düzeylerdeki 

öğrencilerin bir probleme yaklaşım stilleri aynı değildir. Gagne ve 

Skinner gibi araştırmacılar problem çözme sürecinde en önemli 

değişken olarak bireyin geçmişini inceleme eğiliminde görülürlerken, 

Kohler ve Maier gibi diğer araştırmacılar, problemlerin çözümünde en 

önemli unsurun bireyin karşı karşıya kaldığı durumu algılama biçimi 

olduğunu savunmuşlardır (Akt.: Heppner, 1978). 

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

ya da beceri hem de eğitimde teknik ya da yöntem olduğunu belirtmiş 

ve problem çözme sürecinin eğitimde alabileceği boyutları 

değerlendirmiştir. Ona göre problem çözme; bilişsel bir özellik ya da 

davranış, duyuşsal özellik, bir yöntem bir yaşantıdır. 
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İnsanların çoğu, problem çözme yeteneğiyle donanmış bir şekilde 

olduklarını düşünür. Ancak, bu konuda yeterince eğitim almış ve 

problem çözmenin önemini kavrayabilmiş çok az birey olduğu 

unutulmamalıdır. 

Öğretmenler, problem çözümünde yazılı kaynaklardan ve kişilerden 

yararlanma aşamalarını öğrenciye öğretirken, çözümü mutlaka 

buralarda aramamaları gerektiğini de öğretmelidirler. Çünkü her 

problemin kendisine has yönleri vardır. Bir yerdeki veya eski 

dönemlerdeki hazır reçetelerin, bu problemin çözümünde 

uygulanamayacağı veya tam uyumlu olmayacağı iyi anlatılmalıdır 

Problemlerin çözümünde gerekli olan ilk şey, problem çözme 

sürecinin bilinmesidir. 

2.3. Problem Çözme Yönteminin Faydaları  

• Öğrenci öğrenmeye aktif olarak katılır.  

• Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olur.  

• İlgiyle öğrenme ve motivasyon sağlar.  

• Öğrenciler birbirilerinin fikirlerinden yararlanır.  

• Öğrencilere ilerde yüz yüze geleceği sorunlara uygulayacağı 

çözümlerin modelini oluşturur.  

• Hem zihinsel hem de etkin öğrenmeyi kapsar.  
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• Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir.  

• Öğrenciler sadece ders kitaplarına bağlı kalmazlar, başka 

kaynak ve materyallerden de yararlanır.  

• Öğrenciler sonuçlara ulaşmak için nasıl bağımsız düşünmeleri 

gerektiğini öğrenir.  

Öğrenciler, problemleri çözerek, ilerde karşılaşacakları problemleri, 

bilimsel metotla nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. Problemleri 

nasıl algılayıp, onlar üzerinde nasıl düşüneceklerini (akıl yürütmeyi, 

en isabetli kararı seçmeyi, sebep-sonuç ilişkilerini düşünmeyi) bir 

alışkanlık hâline getirirler. Problem çözme, öğrencilerin problemleri 

cesaretle karşılamalarını ve bilimsel yaklaşımla ele almalarını sağlar. 

Öğrenciler ders kitaplarının dışındaki yazılı kaynaklara ve kaynak 

kişilere ulaşmayı öğrenirler. Çok çeşitli kaynaklardan elde edilen 

bilgilerin doğruluğu, karşılaştırma yöntemi ile bulunmaya çalışılır.  

Problem çözme, öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır. Öğrenci eğer 

iyi çalışır ve sağlam bilgilere ulaşırsa, cesaretle birtakım önerilerde 

bulunur, hipotezler geliştirir. Öğrenmeyi daha mantıklı ve sağlam bir 

temele dayandırır. Öğrenci bir grup çalışmasına hazır hale gelir; 

yardımlaşma ve başkalarının görüşlerinden faydalanmayı öğrenir. 

Problem çözme, öğrencinin aktif olarak katıldığı, bilgi ve duygusal 

öğrenmenin bir arada olduğu bir öğretim metodudur. Öğrencilerin 

öğretme-öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar 

(Çepni ve başk., 1997). 
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Sınıf içi problem çözme çalışmalarını değerlendirme, karmaşık bir 

problemdir ve çaba gerektirir. Öğrencilerin problemin doğru cevabını 

bulmaları, onların problem çözme becerilerine sahip oldukları 

anlamına gelmeyebilir. Bazı öğrenciler doğru cevabı bulmalarına 

rağmen çözüme yanlış yoldan gitmiş olabilirler. Bazıları ise çözüm 

için mükemmel stratejiler geliştirip basit işlem hataları nedeni ile 

yanlış sonuca ulaşabilirler. Problem çözme süreci, tüm aşamalarında 

düşünmeyi gerektirir. Kasap (1997) bir araştırmasında, problem 

çözme yönünde kendisine karşı olumlu tutum geliştirmiş öğrencilerin 

problem çözmede daha başarılı olduklarını ve problem çözme tutumu 

ile problem çözme başarısının sosyo-ekonomik seviyeye göre farklılık 

gösterdiği sonucuna varmıştır. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

öğrencilerin problem çözmede daha olumlu tutum geliştirdikleri ve 

daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. 

2.4. Problem Çözme Yönteminin Sınırlılıkları ve Sakıncaları 

Problem çözme yönteminin sınırlılıkları şunlardır (Çepni ve başk., 

1997): 

• Çok zaman alabilir. 

• Bütün disiplinlere uygulanması mümkün değildir. Örneğin, 

matematik ve fen derslerinde kolay uygulanmasına rağmen, bazı 

derslerde uygulanması mümkün olmayabilir. Ayrıca, bazı 

konuların işlenmesine uygun olmayabilir. 
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• Eğer doğru uygulanmazsa, ters sonuçlar verebilir.  

• Öğrencilere bir takım maddî külfetler yükleyebilir. 

• Problem çözümünde gerekli olacak bir takım materyal ve 

kaynakların öğrenci tarafından sağlanması güç olabilir. 

• Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür.  

• Sık uygulanırsa bıkkınlık verebilir.  

• Harcanan emek, enerji ve zamana değmeyebilir.  

 2.5. Problem Çözme Yöntemini Daha Etkili Kılmanın Yolları 

• Öğrenme tecrübeleri hep heyecanlanma ile başlar. Bunun için 

yapılacak olan iş problemi çok dikkatlice okumak ya da 

dinlemektir.  

• Problemi bir kez daha yüksek sesle okumak, ya da okutmak, 

şeklini çizmek gibi yollar faydalı olacaktır.  

• Benzer bir probleme ilişkin geçmiş tecrübeler hafızada canlanır. 

Kişi bu sayede geçmişte zaman kullandığı yöntemleri hatırlar. 

• Problemi nasıl çözeceğini düşünürken, dikkatin bir yerde 

toplanması gerekir. 

• İlgi, güdülenme, bilinmeyene karşı gelme duygusunun 

beslenmesi.  
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• Yaratıcı düşünme ve problem çözme tekniklerini kullanılması, 

doğru çözüme götürür. Karar vermeye sevk eder. Veriler, 

fikirler ve kararlar doğru yanıtı bulmaya neden olur.  

• Problem, öğrencilerin olgunluk ve beceri düzeylerine uygun bir 

biçimde sunulmalıdır. 

• Problemin öneminin öğrencilere gösterilmesi faydalı olur.  

• Gerektiğinde rehberliklik yapmak ve yol göstermek lazım 

gelebilir.  

• Puanlamada sadece sonucun değil, sürecin de değerlendirilmesi 

gerekir.  

• Problemi tanımlama ve sınırlamada öğrencilere yardım etmek 

metodu daha etkili kılacaktır.  

2.6. Problem Çözme Metodunda Kullanılan Teknikler 

Problem çözme metodu uygulanırken çeşitli teknikler 

kullanılabilmektedir. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım: 

2.6.1. Sınama-Yanılma 

En çok başvurulan tekniklerden biri sınama-yanılmadır. Eğer bilgi ve 

tecrübe eksikse, yeterli araştırma ve inceleme vakti yoksa problem iyi 

tanımlanmamış, sınırlanmamış veya üzerinde fazla düşünülmemişse, 
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bu teknikle çözülmeye çalışılır. Eğitsel değeri yoktur. Ancak, eğer bir 

probleme sınama-yanılma yoluyla çözüm aranacaksa, mümkün 

çözümler arasından en isabetlisini seçme yolu da öğretilmelidir.  

2.6.2. Tümevarım 

Tümevarım, keşfetme yoluyla öğretimin metodudur. Tabiattaki birçok 

varlıklar ve olaylar dikkatli bir şekilde gözlemlenir. Bunlar arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar bulunur. Daha sonra benzerliklerden, 

"soyutlama" veya "genelleme" denilen tekniklerle genel kurala veya 

yasaya ulaşılır. Bunun için önce benzer olayları sistemli bir şekilde 

gözlem yolu öğretilmelidir. Sistemli gözlem sonuçları analiz ve sentez 

yoluyla yeni işlemlerden geçirilir. Bu işlemler sonucu, olaylar veya 

varlıklar arasındaki genel yasayı ortaya çıkartır. Çocuklara, hazır 

bilgiler vermek yerine bu şekilde keşfettirme çok daha doğru 

olacaktır. Hayat bilgisi, fen bilgisi, geometri, dil bilgisi gibi derslerde 

tümevarım metodu sıkça kullanılmaktadır. Kaptan ve Korkmaz 

(2002a) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen adayı ilköğretim 

sınıf öğretmenlerinin ve Fen Bilgisi dersi öğretmenlerinin problem 

çözme yeterliliklerine yönelik algıları açısından aralarında anlamlı bir 

fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2001-

2002 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Anabilim Dalında okuyan 122 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 

sonucunda hizmet öncesi Fen Bilgisi öğretmenlerinin problem çözme 

envanterinden elde ettikleri puanların ortalaması ile hizmet öncesi 
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sınıf öğretmenlerin problem çözme envanterinden aldıkları puanların 

ortalaması karşılaştırılmış ve Fen Bilgisi öğretmen adayları lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

İlköğretim safhasında soyut kavramlar hazır olarak verilmeden önce, 

çocuklara uzun uzun örnekler vererek o kavrama ulaştırmak gerekir. 

Matematik, geometri, fizik, kimya, bir takım yüksek manevî 

kavramlar ancak bu yöntemle rahat öğretilebilir. Bugüne kadarki 

bilimsel bilgilerin çoğuna tümevarım tekniği ile ulaşılmıştır.  

2.6.3. Tümdengelim 

Tümdengelim, tümevarım tekniğinin tam tersidir. Daha önceden 

ulaşılmış bazı genel yasalar veya kurallar, formüller çocuğa verilir ve 

bunu birçok tekil olaya uygulaması istenir. Herhangi bir olayın genel 

yasaya uygunluğu zihinsel olarak kontrol edilir. Öğretimde 

tümdengelim tekniği mümkün olduğunca geç kullanılmalıdır. Çünkü 

bu teknik tamamen soyut kavramlardan ve bilimsel yasa ve 

formüllerden hareket eder. Meselâ, üçgenin iç açılarının toplamının 

180 derece olması kuralı genel bir kuraldır ve bütün üçgenleri kapsar. 

Bunun temeli olarak önce çocuğun kafasında soyut üçgen kavramını 

ve değişik açı kavramlarını yerleştirmelidir.  

2.6.4. Benzer Bilimsel Araştırma Tekniklerinden Yararlanma 

Dünyanın değişik yerlerinde binlerce bilim adamı değişik nesneler ve 

olguları bilimsel yöntemlerle inceliyorlar. Biz de yakın çevremizde 
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bilimsel araştırmalar yaparken, daha önce bu alanda benzer bilimsel 

araştırmalar yapılıp yapılmadığını, yapıldı ise hangi teknikler 

kullanıldığını ve ne gibi sonuçlara ulaşıldığını bilmeliyiz. Eğitimde 

genellikle daha önce yapılmış deney ve araştırmalar özetlenir ve 

kısaca sınıf huzurunda da yapılmaya çalışılır. 

2.7. Problem Çözmede Başarısızlık ve Engeller 

Problemleri çözmek karmaşık bir süreçtir ve bizler bu sürecin her bir 

aşamasında gerektiği kadar etkili olamayabiliriz. Bu durum şu 

nedenlerden kaynaklanmış olabilir: 

• Problemi yanlış tanımlamaktan kaynaklanabilir. 

• Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamaktan kaynaklanabilir. 

• Sistemli çalışmamaktan kaynaklanabilir. 

• Gereken teknik ve yeteneklerden mahrum olmaktan 

kaynaklanabilir. 

• Teknikleri etkili bir şekilde kullanamamaktan kaynaklanabilir. 

• Yanlış bir teknik kullanmaktan kaynaklanabilir. 

• Yetersiz ya da doğru olmayan bilgi sebep olmuş olabilir. 

• Yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri koordine 

edememekten kaynaklanmış olabilir. 
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• Çözümü etkili bir şekilde uygulamaya sokamamaktan 

kaynaklanmış olabilir. 

Göremediğimiz birçok faktör, problemleri çözmemizi engelleyebilir 

ve başarısız olmamıza neden olabilir. Bunlardan bazıları bizim 

psikolojik durumumuzdan, diğerleri ise problemleri çözüm bulmaya 

çalıştığımız ortamlardan kaynaklanır. Bu engelleri tespit edemedi-

ğimiz sürece iyi bir problem çözücü olmamız zordur.  

2.7.1. Kendimizden Kaynaklanan Engeller 

Algılama:  

Problemlerin kendisini ve onların çözümü algılamada başarısız 

olduğumuzda ortaya birtakım güçlüklerin çıkması kaçınılmaz olur. Bu 

güçlükler şu şekilde ifade edilebilir: 

• Görmeyi umduğumuz şeyleri görmek. 

• Problemleri etkili bir şekilde tanımlayamamak. 

• Basmakalıp düşünmek ve problemleri yanlış isimlendirmek. 

• Problemi belli bir açıdan görmemek. 

İnsan beyni bilgileri sindirme ve bunları genelleme konusunda çok 

yetkindir.  Bu genellemeler bir kez oluşturulduğunda bir durumu 

tanımlamak için onunla ilgili her şeyi bilmemize gerek kalmaz. Bu 

konuda şunlar yapılabilir: 
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• Tüm gerekli bilgileri topladığınıza emin olduktan sonra 

problemi tanımlayınız ve analiz ediniz. 

• Muhtemel problemleri ve fırsatları görmenizi sağlayacak bir 

mekanizma geliştiriniz. 

• Tek yönlü değerlendirmelere güvenmeyiniz. 

• Doğru bilgiyi kullandığınızdan ya da gerekli, gereksiz konulara 

yönelik tahminler yapıp yapmadığınızdan emin olunuz. 

• Diğer kişilerin de görüşlerini alınız. 

• Problemin birbiri ile ilgili tüm noktalarını net olarak 

gösterebilmek için grafikler kullanınız.   

• Mevcut durumu düzenli aralıklarla gözden geçiriniz. 

 

İfade Etme:  

Bu konudaki sıkıntıları şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Düşünceleri akıcı bir şekilde ifade edememek, 

• Problemin çözümüne aykırı düşecek bir dil kullanmak ve 

• Kullanılan dile vakıf olamamak. 

Düşüncelerimizi ve bilgilerimizi etkili ve akıcı bir şekilde karşı tarafa 

iletmemiz hem karşılaştığımız problemlerin çözümü hem de ikili 
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ilişkileriniz açısından büyük önem taşımaktadır. Değişik eğitim ve 

kültür seviyelerinden gelmiş elemanların oluşturduğu gruplarda 

kullanacağımız dili iyi seçmezsek iletişimi iyi sağlayamayız. Bu 

nedenle dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

• Sizin etkili olamadığınız bir konuşma tarzı gerektiren bir 

problem için o alanın uzmanından yardım istenmelidir. 

• Düşünceler ifade edilirken kullanılan dilin dinleyicilerin 

seviyesine ve ortama uygunluğundan emin olunmalıdır. 

 

Duygular:  

Ruh halimizin durumu problemlerin çözümünde büyük önem taşır. 

Bunlar da şöyle özetlenebilir: 

• Hata yapma ve komik görünme korkusu, 

• Sabırsızlık, 

• Endişe, 

• Risk alma korkusu ve 

• Yönlendirme ihtiyacı. 

Duygularımızın, düşünce ve eylemlerinizin üzerinde büyük etkisi 

vardır. Beyin genellikle, tecrübelerimizin bir sonucu olan davranış ve 

düşüncelerimizi belirlemek için, duygularımızı çok başarılı bir şekilde 

yönlendirmektedir. Bu durum bize, başarı, takdir edilme, ait olma gibi 
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kişiden kişiye değişiklik gösteren birtakım ihtiyaçlar için duygusal 

uyarıcılar sağlar. Eğer bu ihtiyaçlardan biri, bizim içinde 

bulunduğumuz problem ile çakışırsa, uygun şekilde davranmamız 

güçleşecektir. 

Zekâ:  

Problemleri çözmek için zekâmızı nasıl kullandığımız, bazen 

yeteneklerimiz de önüne geçebilir. Böyle olunca da aşağıdaki bazı 

güçlüklerle karşılaşmamız olasıdır: 

• Bilgi ve beceri eksikliği, 

• Yaratıcı düşünceye yeterli kadar sahip olamamak, 

• Esnek düşünememe ve 

• Metotlu çalışmama. 

2.7.2. Çalışma Ortamından Kaynaklanan Engeller 

Fiziksel Çevre: Çalıştığımız mekânların duygu, düşünce ve 

eylemlerimiz üzerinde hissedilebilir bir etkisi vardır.  

Politika, Süreç ve Prosedürler: Bir iş yerinin yapılanma tarzı, yönetim 

politikaları, işletme prosedürleri ve iş yeri içinde kullanılan iletişim 

kanalları gibi unsurların hepsinin, personelin performansı üzerinde 

büyük etkisi vardır.  
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Kültür ve Yönetim Tarzları: Gelişim için yönetim tarzları mutlaka 

gelişmeli ve çalışanlarına uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Bu da 

yönetimin işidir. 

2.8. Gelenekçi Bir Yaklaşımla Problem Çözme 

Öğrenciler problem çözmeyi öğrendiklerinde ne yapılacağına ve nasıl 

yapılacağına karar vermeyi de öğrenmelidir. Eğer birisi öğrencilere 

devamlı ne yapacağını söylerse, o zaman öğrenciler bu becerileri 

kazanamazlar. Geleneksel yaklaşımların hâkim olduğu sınıflarda 

öğretmenler, öğrencileri daha çok bilgiyi hatırlama ya da fikirler 

arasındaki basit ilişkileri anlama becerilerine göre değerlendirirler 

(Anderson ve Puckett, 2003). 

Okullardaki geleneksel problem çözme çalışmaları yoluyla öğrenciler 

ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünme yeteneğini çok az 

geliştirebilirler. Fen derslerinde, problemlerin çözümüne getirilen 

geleneksel yaklaşım öğrencinin bir dizi problemle tek başına 

uğraşmasına yöneliktir. Öğrenciler okullarında, daha önceden 

hazırlanmış, tek doğru cevabı olan problemlerle uğraşarak, sadece bir 

tek problemi çözmeyi öğrenirler, genel olarak problemleri çözmeyi 

öğrenemezler. Öğrenciler, problem çözmeyi öğrendiklerinde, 

gelecekte seçtikleri mesleklerinde başarılı olabilirler.  

Fen eğitiminde geleneksel problem çözme yaklaşımında öğrencilere 

problemler verilir ve bunları tek başlarına çözmeleri istenir. Bu 

yaklaşım birçok araştırma ve test sonucu ortaya konmuştur. 
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Geleneksel öğretim yaklaşımları birçok problemin uygulamasını 

yapmaktır. Talimatlar ve dönütler, bilgi ve bilişsel stratejilere değil; 

problem çözüm adımlarına göre odaklanmıştır (Taconis et al., 2001). 

Problem çözme stratejileri eğitimde esaslı bir rol oynamaktadır. 

Geleneksel öğretim yaklaşımları genellikle belirli rutin problemlerin 

çözümünde pratik kazandırmaya yöneliktir. Eğitim ve bilgilerin geriye 

dönük kullanılması problem çözüm aşamalarında genellikle üzerinde 

odaklanılan hususlardır (Taconis, 2001). Fakat bu aşamaların yerine 

getirilmesi için gerekli olan bilgi ve kavrama stratejileri üzerinde pek 

durulmamaktadır. Problem çözme merkezli sınıflarda ise öğrenciler, 

bilgiyi hatırlamanın ya da basit ilişkileri anlamanın çok ötesine giden 

etkinliklerle uğraşırlar. Bu nedenle problem çözme merkezli sınıf içi 

uygulamalara daha fazla ağırlık verilmesi çok yerinde olacaktır. 

2.9. İşbirliğine Dayalı Problem Çözme 

Grup çalışmaları her zaman ilgi çekicidir. Grupla problem çözme 

etkinliklerinde gruplar, etkili ve geçerli bir çözüm için problem çözme 

adımlarına geçmeden önce doğruya yakın bir sonuç bulurlar 

(Tommarello ve arkadaşları, 2002).  

İşbirliğine dayalı problem çözmenin iki çıkış noktası vardır. 

Bunlardan ilki, öğrencilerin teorik bilgilerini problem çözme 

sürecinde birbirleriyle paylaşmaları ve bireysel olarak fikirlerini 

söyleyebilmeleri, ikincisi ise pratik olmasıdır. Öğrencilerin iyi birer 

problem çözücü olmalarını sağlaması ve bu talimatlara en az ihtiyaç 
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duyan tekniklerden biri olması bu yöntemin bir özelliğidir (Heller et 

al., 1992). Öğrencileri, problem için çözüm arama sürecine dahil 

edebilmek adına problem temelli öğrenme (Edens, 2000; Major ve 

Palmer, 2001) uygulama bakımından iş birliğine dayalı öğrenmeyle 

bağdaşmaktadır (Johnson et al., 1991; Stage et al., 1998).  

İşbirliğine dayalı problem çözme uygulamalarını içeren bütün 

çalışmalarda öğrenciler grup hâlinde hareket ederler. Ancak 

öğretmenler, uygulamalar öncesinde grupları nasıl oluşturacakları ve 

yönetecekleri konusunda bilgilendirilmelidir (Speck, 2003). Problem 

çözme sırasında oluşturulacak iş birliğine dayalı grupların, öğretmenin 

yükünü azaltmasının yanı sıra; öğrencilerin kendine saygı duyması, 

sınıf ve okulda görev üstlenme, sorumluluk alma, öğrenme 

motivasyonunu arttırma gibi olumlu etkilerinden söz edilebilir. Bu tür 

çalışmalar özellikle sınıf içi başarısı düşük düzeydeki öğrencilerin 

diğer öğrenciler tarafından kabul edilmesinde önemli rol 

oynamaktadır (Tertemiz ve Çakmak, 2003). Öte yandan, okullarda 

proje çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi de öğrencilerin fen ve 

matematikle ilgili problem çözme becerilerini geliştirmeleri açısından 

önemlidir. Proje çalışmaları, öğrencilere bireysel ve iş birliğine dayalı 

öğrenme ortamlarında çalışma imkânı sağlar (Akt.: Dede ve Yaman, 

2003).
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BÖLÜM 3: GELİŞİM VE ÖĞRENME TEORİLERİ 

KAPSAMINDA PROBLEM ÇÖZMENİN YERİ  

3.1. Bloom Taksonomisinde Problem Çözmenin Yeri  

Problem çözme, üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılmasında işe 

koşulan bir tekniktir. Bu yüzden problem çözmenin, Bloom 

Taksonomisi içerisinde bilişsel alan basamaklarından bilgi ve kavrama 

düzeyine dayalı bir uygulama düzeyi etkinliği olduğu söylenebilir. 

Uygulama basamağı, kuralların, metotların, ilkelerin, kanunların ve 

teorilerin uygulanmasını kapsar (Güneş ve başk., 2005). Fakat 

problem çözerek öğrenmenin, birey veya grup hâlinde bazı 

problemleri alma, analiz-sentez gibi yöntemlerle çözmeye dayandığını 

söylemek de yanlış olmaz. Burada sınırlayıcı olan problemlerin türü 

ve içeriğidir. Bu ise âdeta öğrenmenin öğrenilmesidir. 

3.2. Ausubel'in Anlamlı Öğrenme Teorisinde Problem 

Çözmenin Rolü  

Bilişsel öğrenme teorilerinde, davranıştan ziyade bilginin öğrenilmesi 

üzerinde durulur. Ausubel'in, anlamlı öğrenme teorisini açıklayan 

öğrenme ilkesi "Mekanik öğrenme unutulur, anlamlı öğrenme ise daha 

çok hatırda kalıcıdır." şeklinde özetlenmektedir.  

Mekanik öğrenmede bilgiler bellekte düzensiz olarak kalır. Anlamlı 

öğrenmede ise bilgiler diğer eski bilgilerle ilişkiye sokularak yeniden 
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organize edilir, yapısallaştırılır ve zihinde yeni bir anlam oluşturulur. 

Bir başka ifadeyle öğrenme, bilginin zihinde yapılandırılmasıdır. 

Burada yeni bilgiler önceki bilgilerin üstüne konulur. Böylece ya 

onları zenginleştirir veya düzeltir ya da değiştirir. Yeni öğrenilen 

şeyler bireyin zihnindeki kavramlar şeması içine yerleşir. Bu yapıldığı 

takdirde, çağrışım, hatırlama, düşünme gibi daha kalıcı olur ve değişik 

durumlara genelleme ve transfer kolaylaşır. Problem çözme 

etkinlikleri bu anlamlaştırma ve yapılandırmada önemli bir rol 

oynamaktadır. 

3.3. Gagnè'nin Öğrenme İlkelerine Göre Problem Çözme  

Bilişsel öğrenme teorileri içinde yer alan Gagnè'nin öğrenme ilkeleri 

olarak şunlar sayılabilir:  

• Öğrenme insanın zihninde yer alır.  

• Öğrenme, öğretmenin yaptıklarından çok öğrencinin 

yaptıklarından meydana gelir. 

• Öğrenmede yalnız pekiştirme, tekrar, yan yana veya bitişik 

duran bilgiler gibi dış etkilerle değil; iç faktörlerle (daha önceki 

bilgiler, zekâ, çözüm stratejileri) de ilgilidir.  

• Öğrenme, yığılmalı, birikimli bir süreçtir.  

Farklı şeyler için farklı öğrenme türleri vardır. Meselâ zihinsel 

beceriler için şu sekiz aşamalı öğrenme türleri vardır:  
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İşaret öğrenme: Uyarana tepki, klasik şartlı refleks.  

Uyarıcı-davranım ilişkisini öğrenme: Operant şartlanma.  

Basit zincirleme öğrenme: Kapının kilidini açma, arabayı çalıştırma 

vb. 

Sözel bağ kurma: Konuşma, şiir ezberleme vb.  

Ayırt etmeyi öğrenme: Farklı uyarıcılara farklı davranma. Trafik 

ışıklarına göre davranma vb. 

Kavram öğrenme: Olayları ve nesneleri sınıflama, adlandırma.  

İlke öğrenme: Nesneler ve olaylar arasındaki ilişkileri, yasaları 

öğrenme. Isıtılan suyun bir süre sonra kaynayacağı vb. 

Problem çözme: Bilimsel yasa ve formülleri kullanarak problem 

çözme.  

Aynı zihinsel beceriler gibi sözel bilgilerin, tutumların, psiko-motor 

becerilerin ve bilişsel stratejilerin (Her yiğidin bir yoğurt yiyişi 

vardır.) öğretilmesinde de farklı ilkeler geliştirilebilir.  

3.4. Piaget’in Zihinsel Gelişim Kuramı Bağlamında Problem 

Çözme  

Piaget’e göre öğrenme; algıların, yeni bilgilerin zihinsel yapı içinde 

organize edilmesidir. Yeni algı ve bilgiler zihnin eski dengesini bozar. 
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Ancak zihin, gerekli düzenlemeleri (kabul etme, değiştirme) yaparak 

bir uyum sağlar ve her defasında yeniden denge kurar.  

Piaget’e göre bireyin öğrenmesi onun zihinsel gelişimi ile 

bağlantılıdır. Çocuğun zihinsel gelişiminde, öğrenme ve öğretme 

açısından göz önüne alınması gereken dört aşama vardır.  

• Duyu hareket evresi (0-2 yaş)  

• İşlem öncesi dönem (2-7 yaş): Dil-düşünce gelişir, bazı 

problemler algılara dayalı olarak çözülür.  

• Somut işlemler dönemi (7-11 yaş): Somut problemlere mantıksal 

çözümler uygulanır.)  

• Soyut işlemler dönemi (11-15 yaş): Soyut problemlere de 

mantıksal çözümler uygulanır.)  

Görüleceği üzere Piaget’e göre problem çözme faaliyetleri çocuğun 

gelişiminde işlem öncesi dönemlerde başlamaktadır. 

3.5. Bruner’in Buluş Yoluyla Öğrenme Kuramında Problem 

Çözmenin Yeri  

Bruner, kişinin öğrenmesinde, onun içinde yaşadığı sosyal ve kültür 

çevresinin de etkili olduğunu savunur. Çünkü insan sosyal bir 

varlıktır. Onu yetiştiren kültür ortamı, onun açısını, yorumlarını ve 

düşünce yapısını etkiler. Öğrenme dil, düşünce ve hareket üzerine 

kurulduğu için, öğretim sırasında bu güçlükleri etkileyen faktörlere de 
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dikkat etmek gerekir. Öğretmen, öğrencinin zekâ, yetenek ve ilgilerini 

bildiği kadar, onun sosyo-kültürel özelliklerini de bilmelidir.  

Bruner'in öğrenme üzerindeki bir başka teorisi "Buluş Yoluyla 

Öğrenme"dir. Birey doğuştan keşfetme, deneme istek ve merakı 

getirir. Çevresini algılamaya çalışırken genellemeler yaparak 

kavramlar ve teoriler meydana getirir. Merak ve keşfetme, birçok 

öğrenme durumlarının temelidir. Bu şekildeki öğrenmede de dışardan 

verilen maddî ödüllerden ziyade kendi içinde oluşan başarı hazzı 

etkilidir. Öğretimde öğrencinin merakının uyandırılmasına, keşfederek 

öğrenmesine olanak sağlayacak ders ortamları düzenlemelidir. Çünkü 

bu şekilde öğrenme daha etkili ve kalıcıdır. Öğrencinin bazı 

problemleri kendi kendine çözmesi onda büyük bir doyum sağlar ve 

motivasyon kazandırır.  

Öğrenme teorileri birbirlerini tamamlar. Ancak şimdiye kadar yapılan 

çalışmalarda, öğretim yaklaşımlarının etkili bir şekilde beraberce 

kullanılmasının problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde etkili 

olup olmayacağı konusunda net bulgular ortaya konulamamıştır 

(Harper, 2001). Demek ki problem çözme hakkında nitelikli nice 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BÖLÜM 4: FEN ÖĞRETİMİNDE PROBLEM ÇÖZME 

4.1. Fen Öğretiminde Problem Çözmeyle İlgilenmemizin 

Gerekçeleri 

Fen öğretiminde problem çözmeyle ilgilenmemizin iki önemli 

gerekçesi vardır: Bunlardan birincisi programdaki bir fen problemini, 

öğretmenin rehberliği altında çözen bir öğrencinin problemin içeriği 

olan konuyu daha etkili olarak öğreneceği hipotezine dayanır. 

Öyleyse, problem çözme bir öğretim yöntemidir. İkinci gerekçe 

problem çözme yönteminin öğretilebileceği ve öğrendikten sonra yeni 

durumlara da uygulanabileceği yolundaki inancımızdır. Bu hipotezin 

doğru olduğunu kabul ederek, okul programlarında yalnızca konu 

içeriğini öğretmek amacıyla değil, aynı zamanda problem çözme 

yöntemlerini öğretmek amacıyla da problemlere yer verilmelidir. 

4.2. Doğa Bilimlerinin Öğretilmesinde Öğrencilerin Sahip 

Olması Gereken Nitelikler 

Doğa bilimlerinin öğretilmesinde öğrencilerin sahip olması gerekli 

olan bazı nitelikler şunlardır: Araştırıcı bir zihniyet, bağımsız 

düşünme yeteneği, bilimsel çalışmalara karşı ilgi, açık zihinlilik, temel 

gerçeklerin anlaşılması, çevrenin önemli etki kaynaklarına karşı 

duyarlılık, tabii olayların anlaşılması ve değerlendirilmesi, bilimsel 

problem çözmede beceri kazanılması (Akt.: Kaptan ve başk., 2002). 
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Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek fen eğitimcileri-

nin en önemli amaçlarındandır. Temizyürek’e (2003) göre problem 

ister bir fen problemi, isterse bir sosyal problem olsun çözüm ve 

yaklaşım yolları bilimsel olmak zorundadır. Bu nedenle problem 

çözme, özellikle fen derslerinde sıklıkla kullanılması gereken son 

derece kullanışlı bir öğretim yöntemidir. Yöntemin özü, bilimsel 

çalışma metotlarının sistemli bir bütünlük içerisinde uygulanmasına 

dayanmaktadır (Moğol ve Ünsal, 2004). 

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. 

Hayatta karşılan bütün problemlerin çözümünde bilimsel yöntem 

izlenmeli ve bu tutum, bir alışkanlık haline getirilmelidir. Bu anlayış 

ancak ve ancak okullarda eğitim yoluyla kazandırılabilir. Fakat 

okullarda bu eğitim, bir ders konusu olarak değil; öğrencilerin 

davranışlarını etkileyebilecek bir faaliyet şeklinde verilmelidir. 

Öğrenciler daha iyi düşünebilmeli ve bütün problemlere bilimsel bir 

yaklaşımla ulaşmalıdırlar. Böylece sonuca daha kolay varacak ve elde 

edilen sonuç da işine yarayacaktır (Akgün, 1995). 

Problem çözme sadece fen eğitiminde değil, neredeyse tüm alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu nedenle problem çözme yöntemlerinin 

öğretilmesi her düzeyde okul programlarının amaçları arasındadır. 

Hatta, eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan problemleri çözme de bu 

kapsama dahil edilebilir (Çepni ve başk., 1997). Problem çözme, 
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okullarda öğretim hedeflerinden biri olarak kabul edilse de düşünce ve 

uygulama arasında farklar bulunmaktadır.  

4.3. Fen Eğitiminde Problemleri Çözmede Başarılı Olan 

Öğrencilerin Nitelikleri 

Fen eğitiminde problem çözme konusunda iyi olan öğrenciler şu 

özellikleri gösterirler (Mrazek, 1994): 

• Problemleri çözmek isterler. 

• Kendilerine güvenirler, problemi çözebileceklerini bilirler. 

• Farklı olmak için isteklidirler. Daha iyi olmak için farklı olmak 

gerektiğine inanırlar. 

• Problem duyarlılığına sahiptirler. Üzerinde çalışmaya değer 

problemler seçerler. 

• Ciddidirler; birçok alandan veri toplamak gerektiğini bilirler. 

Bilgi parçalarını bir araya getirmek gerekliliğini ve bu esnada 

arada olması gereken küçük parçacıkların varlığından 

haberdardırlar. 

• Bir metotları vardır. 

Okul programlarında bazı konuların problem çözme yöntemiyle 

öğretilmesindeki amaç, öğrencinin problem çözmedeki zihinsel veya 
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bilişsel becerilerini geliştirmek ve bu yolla onun ileride karşılaştığı 

problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktır. 



 
64 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

BÖLÜM 5: FİZİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEM 

ÇÖZME 

5.1. Doğa Bilimleri İçerisinde Fiziğin Yeri ve Önemi  

Fizik, evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel 

gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan bir bilim dalıdır. Tüm doğa 

bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik 

prensiplerini kullanır (Aycan ve Yumuşak, 2002).  

Günümüz insanının dünyadaki teknolojik gelişmeleri algılaması ve 

yorumlayabilmesi için temel bir fizik genel kültürüne sahip olması 

gereklidir. Bu sayede insanlar, teknolojinin toplumsal yaşantı 

üzerindeki etkisini ve bilimin değerini anlar. Hestenes (1998), 

“Kimlerin Fizik Eğitimi Araştırmalarına İhtiyacı Var?” adlı 

çalışmasında bu gerçeği çok etkili bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Yazar aynı zamanda en iyi öğretmenlerin; öğrencilerinin gösterdikleri 

performanslar karşısında duyarlılık gösteren olan öğretmenler 

olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü onlar genel bir başarısızlık 

durumunda fiziğin öğretim yönteminde bir aksaklık olduğunun farkına 

varırlar ve düzeltme yoluna gitmek için kendilerini sorumlu 

hissederler.  

Fizik sayesinde birçok teknolojik araç geliştirilmiş, teknolojik 

gelişmeler dünyamızın çehresini değiştirmiş, bilimin uzak sınırları 

gözlem yapabileceğimiz kadar yakınımıza gelmiştir. Fizik modern 
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dünyamızda, teknik gelişmelerin çoğuna yardım eder ve insana, tabiat 

olaylarını akla uygun bir tarzda ve sayıca değerlerle izâh 

edilebilmesini sağlayan bir zihniyet kazandırır.  

Fizik bilimi sayesinde bilgi ve becerilerimiz artmakta ve 

bilinmeyenler de devamlı keşfedilmektedir. Bütün bu gelişmeler 

insanın maddi hayat şartlarını değiştirmekle kalmayıp onun fikrî ve 

kültürel hayatını da etkilemektedir. Bu nedenle gençlerin, yapıcı ve 

yaratıcı birer insan olarak gelişmelere intibak edebilecek, 

karşılaştıkları problemleri çözebilecek davranışları kazanmış, 

inceleme ve araştırmalara önem veren insanlar olarak yetiştirilmesi 

esastır.  

5.2. İyi Bir Fizik Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler 

Fizik, insanların mutluluğu için vardır. Bu nedenle öğrenciler fiziği 

önemsemeli ve onunla ilgilenmeli, eğitimcilerde bunu sağlamalıdırlar 

(Karakan, 1991). Oysa fizik, öğrencilerin en korktuğu derslerin 

başında gelmektedir (Güçlü, 1998).  

Fizik dersi, pek çok öğrenci için problemli bir ders olduğundan dolayı, 

öğrencilerin fizik dersi akademik başarılarının altında yatan etkenler 

önem taşımaktadır (Abak ve ark., 2002). Fiziğin öğrencilere 

sevdirilmesi ve bu korkunun kesinlikle yenilmesi gerekmektedir. 

Burada şüphesiz en büyük görev öğretmenlere düşmektedir.  
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Günümüz çağına yaraşır, yapılandırmacı eğitim ortamında öğretmen, 

geleneksel öğretimde alıştığı ve yıllardır sürdürdüğü sınıfta disiplin 

sağlayıcılık, bilgi dağıtıcılık vb. rollerinden sıyrılarak öğrenmeyi 

kolaylaştırıcı bir yardımcı, dost ya da herhangi bir gereksinme anında 

kendisine başvurulabilecek bir danışman gibi olmalıdır.  

Fizik öğretmeni, öğrencinin araştırıcı kabiliyetini uyandıracak, 

öğrendiğinin önemli olduğu hissini verecek, ezbercilikten çok 

yaparak, yaşayarak yani görerek öğrenmeyi sağlayacak yöntem ve 

teknikler geliştirmelidir. Fizik dersinde gözleme dayalı yöntemler 

yardımcı nitelikteki diğer yöntemlerle birlikte kullanılır. Kullanılacak 

yöntem, konunun özelliğine göre değişmekte birlikte, araç–gereç 

durumu, çevre şartları ve öğretmenin tecrübesine göre belirlenir. 

Brooks ve Brooks’a göre yapılandırmacı öğretmenler; 

öğrencilere ödev verirken sınıflandırma, analiz, tahmin ve 

yaratıcılık gibi bilişsel kavramlara yer verirler. 

Öğrencilerin istekleri doğrultusunda dersin içeriğinde ve 

kullanılan öğretim stratejilerinde değişikliğe giderler. 

Çeşitli kavramlar hakkındaki anlayışlarını belirtmeden 

önce, öğrencilerin o kavramlar hakkındaki fikirlerini ve 

anlayışlarını bulmak için çaba sarf ederler. Öğrencilerin 

birbirleriyle ve öğretmenle karşılıklı iletişime ve diyaloğa 

girmelerine özendirirler. Öğrencilerin birbirlerine açık 

uçlu ve anlamlı sorular yönelterek araştırma yapmalarını 

özendirirler. Öğrencilerin ilk cevaplarını genişleterek, 

onlara ilaveler yaparak ve örnekler vererek, işlenen 
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konuları aydınlığa kavuşturmaya çalışırlar. Öğrencilere 

yönelttikleri sorulara cevap verebilmeleri için yeterli 

zaman tanırlar. Öğrencilerin doğal meraklarını geliştirmek 

için öğretim stratejilerinde sık sık değişiklik yaparlar (Akt.: 

Saban, 2000). 

5.3. Fizik Öğretiminin İlkeleri 

Öğretim yöntemleri, ortaya koydukları ilke ve kurallarla başarılı 

olamazlar. Bu yöntemler ne kadar iyi olursa olsun onu uygulayacak 

olan öğretmendir. Aktif bir eğitim için yöntem zenginliğine gitme, 

dünyada tercih edilir bir kural haline gelmiştir.  

Öğretmenin aktif bir eğitim için seçim yapabileceği çok sayıda 

yöntem vardır. Öte yandan, her öğretmen kendi yaratıcılığını da 

katarak yeni yeni yöntemler geliştirebilmektedir. Fizik dersinin 

öğretimi ile ilgili olarak bilinmesi gereken diğer görüş ve ilkeler 

şunlardır (Akt.: Sert, 2000): 

• Öğretim yöntemi, konu ve örneklerin seçiminde yakın çevre 

esas alınır. 

• Hayatta işe yarar nitelikteki bilgiler öğretilir. 

• Kişide bilimsel düşünce tarzı geliştirilir. 

• Öğretimde, her konu veya problemi bilim ve akıl aracılığıyla 

çözmeye önem verilir. 
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• Gözlem, deney ve gösteri yöntemleriyle çocuklara ana fikir, ilke 

veya kanunlar buldurtturulur. 

• Konular mümkün olduğu kadar ünite bütünlüğü içinde işlenir.  

• Derslerde fazla ayrıntıya inmeden bazı genel ilkeler kavratılır. 

• Yapılan çalışmaların sonuçlarının ve konu özetlerinin, ana fikir, 

kavram ve kanunlar şeklinde öğrencilerin defterlerine şekil, 

çizelge veya grafik gibi somutlaştırıcı araçlarla yazdırılması 

sağlanır. 

• Gözlem ve deneylerden çıkarılan sonuçlardan pratikte nasıl 

faydalanılacağı üzerinde durulur, konunun yurt ekonomisi 

üzerindeki yeri ve önemi tartışılır. 

• Fizik öğrenen çocuklara, fiziğin ne olduğunu, fizikçilerin ne 

yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını anlama fırsatı verilir. 

• Fizik öğretiminin psikolojik yönü çok önemlidir. Öğretime, 

çocukların henüz kavrayamayacağı karmaşık kavramlarla 

başlanmaz, konular dikkatle seçilir. 

5.4. Fizik Öğretiminde Problem Çözme  

Problem çözme yöntemi, konu alanlarının öğretimini gerçek yaşam 

şartları içinde ele alan, doğal bir yol olduğu için, her gün daha da artan 

yoğunlukta kullanılmaktadır. Öğretmenler hem kendi mesleki 
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problemlerini çözmek hem de öğrencilerini, problemlerini çözebilecek 

duruma getirmek için söz konusu tekniği benimsemektedirler. 

Problem çözme fizik öğretiminde ilk araçlardan biridir. Maalesef çoğu 

öğrenci, problem çözümünü öğretilen kavram ve prensiplerden farklı 

bir şey olarak algılamaktadırlar. Çoğu zaman öğrencilerden: “Konuları 

anlıyorum ama problemleri çözemiyorum.” şeklinde yakındıkları 

gözlemlenmektedir. Ya da öğrenciler, problem çözmeyi; 

“matematiksel çözüm modellerinin fizikteki uygulaması” olarak 

görmektedirler.  

Hestenes (1987)’e göre fizik öğretiminde geleneksel metotların 

yetersizliğine inanmak ve eğitimde önemli iyileştirmelerin yoğun bir 

pedagojik araştırma ve geliştirmeyle başarılabileceğine inanmak için 

hatırı sayılır sebepler bulunmaktadır. 

Problem çözmek, diğer disiplinlerde olduğu gibi fizik öğretiminin de 

ayrılmaz bir bileşeni durumundadır. Bağcı ve arkadaşlarına (2004) 

göre, birçok öğretmen, problem çözmeyi başlı başına bir konu olarak 

görür. Böyle bir yaklaşımda, problem çözme öğretmen için hem 

zaman hem de çaba açısından büyük bir sorun olmakta hatta problem 

çözme başlı başına problem haline gelmektedir.  

Ülkemizde, fizik ders kitaplarında yer alan problemlerin genellikle ya 

bir yoldan çözümü verilmekte ya da öğretmenler bunların sadece bir 

yoldan çözümünü anlatmaktadırlar. Bu da beraberinde genellikle 

ezberciliği getirmektedir. Oysa fizik öğretiminde problemlerin 

arkasındaki yasa ve ilkelerin kavratılmasıyla problem çözme yeteneği 
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geliştirilebilir. Gerçekte bir fizik problemi çözmek diğer problemleri 

çözmekten çok da farklı değildir.  

5.5. Fizik Öğretiminde Problem Çözme Aşamaları 

Problem çözmenin doğasına dair araştırmalar fizik, tıp, mühendislik, 

proje oluşturma ve bilgisayar programlama gibi pek çok disipline 

uygulanmıştır. Bu alanlardaki uzmanların problem çözme şekillerinde 

birçok benzerlikler vardır. En önemli sonuç, uzmanların tüm karmaşık 

problemleri çözmede genel bir yol izlemeleridir.  

Fiziğin kendine has yapısını dikkate alarak, genel problem çözme 

tekniği bu şekilde beş kategoride toplanabilir:  

• Probleme odaklanma: Bu adımda problemin nicelik 

tanımlamaları geliştirilir. İlk olarak bir taslak kullanılarak 

problemde anlatılan olaylar zihinde canlandırılır. Varılmak 

istenen sonuç basit bir cümle halinde yazılır. Problemi çözmek 

için gerekebilecek fizik kavramları yazılır ve hangi durumda 

kullanılacağı belirlenir. 

• Problemin Fiziksel Olarak Tanımlanması: Bu adımda niceliksel 

bir sonuca ulaşabilmek için problemin fiziksel olarak 

tanımlanması gereklidir. İlk olarak basit çizimlerle ve nitelikleri 

içeren bir şemayla problem durumu basitleştirilir.  

• Çözümün Planlanması: Bu adımda, fiziki tanımlamalar ve 

verilenler gerekli bağıntılar da kullanılarak uygun matematiksel 
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denklemlere dönüştürülür. Bu denklemlerin çözüme götürüp 

götürmeyeceği bir taslakta denenir. 

• Planın Uygulanması: Bu aşamada planlanan çözüm uygulanır. 

İlk önce matematiksel bir çözüm belirlemek için denklemler 

arası ilişkiler kurulur. Matematiksel çözüme geçilir. 

• Cevabın Değerlendirilmesi: Son olarak, düzgün ifade edilmiş 

mantıklı ve gerçek çözümün yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.  

Beş adımlık bu teknik, fizik problemlerinin en doğru bir şekilde 

çözülmesi için iyi bir şekilde organize edilmiş etkili bir çözüm yolunu 

ifade etmektedir. Bu adımları etkili bir biçimde kullanmayı öğrenen 

bireyler; karşılaşacakları yeni ve karmaşık gibi görünen problemleri 

çözmek için basit bir yol öğrenmiş olacaklardır.  
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BÖLÜM 6: FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME 

İLE İLGİLİ LİTERATÜR 

Öğrencilerin problem çözme konusunda yaklaşımları, becerileri, 

öğrenmelerindeki rolü pek çok araştırmaya konu olmuştur. Problem 

çözme olgusu fen eğitimi literatüründe ve diğer alanlarda çok fazla 

araştırılan bir konudur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda analitik 

işlemlerden “Ne yapacağını bilmediğin durumlarda ne yaparsın?” gibi 

cümlelere kadar farklılaşan ve aslında problem çözmenin ne olduğunu 

bulmaya çalışan bir çeşitlilik dikkati çekmektedir. Yapılan bu 

çalışmalar sadece fizikçiler tarafından değil, diğer alan uzmanları 

tarafından da yürütülmüştür.  

Bu kısımda bundan sonra yapılacak olan problem çözme 

araştırmalarına destek olması amacıyla geniş bir literatür sunulmuştur. 

6.1. Fen Eğitiminde Problem Çözme Konusunda Yapılan 

Araştırmalar 

Good ve Smith (1987), fen eğitimi alanında problem çözme 

araştırmaları hakkında bir özet hazırlamıştır. 1960’larda problem 

çözme araştırmaları daha çok bulmaca türünden problemlerin nasıl 

çözüldüğü ile ilgiliydi. 1970’lerin başındaysa fen eğitimi alanındaki 

araştırmalar ise daha çok “think aloud (düşündüğünü söyleme)” 

tekniğiyle edinilmiş bulgulara dayanmaktaydı (Blosser, 1988). 
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Problem çözme alanında şimdiye kadar çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Problem çözme “aşamalı problem çözme” ve “araştırmacı 

problem çözme” olmak üzere iki grupta incelenir (Girl ve Wah, 2000). 

Aşamalı problem çözme, birçok araştırmalarda farklı gibi gözüken 

ancak dikkatli bir şekilde incelendiğinde benzerlikler gösterdiği fark 

edilen aşamalardan oluşur.  

Araştırmacı problem çözmede de aşama aşama araştırma yapılır. 

Burada esas önemli olan düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu 

beceriler, anlamlı–sorgulayıcı sorular sormayı, hipotez kurmayı, 

araştırmayı planlamayı, değişkenleri belirlemeyi, analiz etmeyi, sentez 

oluşturmayı ve değerlendirme süreçlerini kapsar. Bu tip problem 

çözmeye Bransford ve Stein’in (1984) “belirle, tanımla, keşfet, 

hareket et ve bak” (IDEAL) modeli örnek verilebilir. Pizzini ve 

arkadaşlarının (1988, 1989) modeli ise dört adımdan oluşmaktadır. 

Araştır, çöz, oluştur ve paylaş (SSCS). 

Günümüzde ise fen eğitiminde problem çözme ile ilgili olarak çeşitli 

araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Günümüzdeki araştırmalar, 

problem çözme sürecine odaklanmış durumdadır. Bu sürecin iki 

önemli bileşeni vardır: Bunlardan birincisi, problemin çözümü için 

gerekli bilginin zihinde yapılanıp yapılanmadığının yoklandığı 

zihinsel süreç; diğeri de bilginin problemin çözümündeki uygulanma 

sürecidir. 

Lee ve arkadaşları (2000), Singapur’daki okullarda fen 

öğretmenlerinin problem çözmeyi öğrencilere ne kadar benimsetebil-
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diklerini araştırmışlardır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim Fen Bilgisi 

öğretmenlerinin problem çözme ölçütlerini araştırmaktır. Araştırma, 

Singapur’da 36 okulun 348 öğretmeniyle sürdürülmüştür. Çalışmada 

fen öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarda problem çözme öğretimi 

yaklaşımında karşılaştıkları zorluklara da değinilmiştir. Araştırma 

sonucunda genel olarak problem çözme metodunun yeterince 

kavranamadığı anlaşılmıştır. 

Wah ve arkadaşları (2000), çalışmalarında, ilköğretim okullarında fen 

dersi okutan öğretmenlerin problem çözmeyi nasıl algıladıkları 

araştırılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin, problem çözmeyi öğrenme 

ve öğretme konusundaki görüşlerinin yanında; problemin 

tanımlanması, grup çalışmaları, bilimsel süreç becerilerinin 

geliştirilmesine kadar çok yönlü bir inceleme yapılmıştır. 

Öğretmenlerin bu konulardaki görüşlerinde belirgin farklılıkların 

olduğu ve bazı öğretmenlerin problem çözme yaklaşımının özünü 

yanlış anladığı ortaya çıkmıştır.  

Öğretmenler genellikle temel fen bilgilerini problem çözme 

yöntemiyle öğretmede zorlanmaktadırlar. Trowbridge ve arkadaşları 

(2003), problem çözmede öğretmenin rolünü ortaya koymuş ve 

öğretmenlerin yaşayabilecekleri güçlüklere değinmişlerdir. Bunu 

yaparken kendi düşünce ve deneyimlerine başvurmuşlardır. Bu 

bağlamda, öğretmenler fen öğreniminde problem çözme 

yaklaşımlarını kullanırken bazı detayları gereksiz bulabilir, geleneksel 

öğrenme biçimlerini değiştirmek zorunda kalabilirler. Öğretmenler 

problem çözme metotlarını kullanmada tereddüt edebilirler, çünkü 
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yapmaları gereken etkinlikleri ve bitirmeleri gereken bir kitapları 

vardır. Zaman kaygısı yaşayabilirler. Benzer şekilde, Candela (1997), 

yapmış olduğu çalışmasında okullarda problem çözme alıştırmalarını 

tartışmaya açmıştır.  

Wah ve arkadaşlarına (2000) göre, problem çözme yaklaşımı, problem 

çözme becerilerini geliştirmek için gerekli öğretim tekniklerini 

kullanan bir yaklaşımdır. Öğrencilerin ilgili sorular sormasını, 

araştırma yapmasını, hipotez kurmasını, inceleme yapmasını, sonuçlar 

hakkında tahminlerde bulunmasını deney yapmasını, veri toplayıp 

verileri analiz etmesini, sonuç çıkarmasını, fikirlerini ifade etmesini, 

başkalarının fikirlerini değerlendirip dikkate almasını ve alternatif 

açıklamalar aramasını gerektirir.  

Girl ve Wah’a (2000) göre, matematik ve fen gibi derslerde problem 

çözme çok önemlidir. Problem çözmede kullanılan öğretim modelleri 

ile psikoloji de ilgilenmektedir ve bunlarla ilgili araştırmalar 

yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, psikolojide kullanılan problem 

çözmeye ve ilgili konulara bir göz atmaktır.  

Kaptan ve arkadaşları (2002b) tarafından yapılan bir araştırmada, düz 

anlatım ve problem çözme yöntemlerinin kalıcılığa ve öğrencilerin 

erişi düzeyine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, Ankara ili, Beytepe 

İlköğretim Okulu, 6. sınıflarında öğrenim gören yaklaşık 70 öğrenci 

üzerinde yürütülmüştür. “Atmosferde Doğal Elektriklenme: Şimşek, 

Yıldırım” konusu, deney grubunda problem çözme yöntemiyle; 

kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemiyle araştırmacılar tarafından 
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işlenmiştir. Problem Çözme Yönteminin hem öğrencilerin erişi 

düzeylerine hem de kalıcılığa etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Problem çözmenin kimyadaki uygulamalarına bir örnek olarak, 

Morgil ve arkadaşlarının (2002) yaptığı çalışma gösterilebilir. Bu 

çalışmaya göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu da kimya 

problemlerini zor olarak tanımlamaktadırlar. Birçok öğrenci konuları 

ve kavramları anlamadan formülleri ezberlemekte, matematiksel işlem 

gerektiren problemleri çözmekte, buna karşın kavramsal soruları 

yanıtlayamamaktadır. Öğrenciler sınavlarda başarılı olmakta ancak 

soru ile ilgili kimya kavramlarını tam olarak bilmemektedirler. Bunun 

nedeni öğrencilerin kavramları doğru olarak öğrenememelerinden 

kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar yaptıkları bu çalışmada, 

öğrencilerin seçilen bazı kimya kavramları hakkında sahip oldukları 

bilgi ve becerileri kullanarak bu kavramları yorumlamalarını, bu 

kavramlarla ilgili sayısal problemleri çözmedeki başarılarını 

karşılaştırmışlardır. Değerlendirmeler sonucunda sayısal işlem 

gerektiren soruları çözen öğrencilerin büyük bir kısmının, kavram 

sorularını çözerken zorlandıkları saptanmıştır. 

6.2. Fizik Eğitiminde Problem Çözme Konusunda Yapılan 

Çalışmalar ve Problem Çözme Merkezli Fizik Öğretim Modeli 
Geliştirme Çabaları 

İnsanların problemleri nasıl çözdükleri, yüzyıllardır araştırılan bir 

konudur. Diğer alanlarda olduğu gibi son yıllarda fizik eğitiminde 

problem çözme konusunda da ciddi çalışmalar yapılmaktadır.  
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Fizik eğitiminde problem çözme hakkında yapılan ilk çalışma 

Polya’nın 1945’te yayımlanan kitabıdır (Polya, 1945). Bu kitap 

matematik ve fizik problemlerini çözme becerisinin nasıl 

geliştirilebileceği konusunu ele almaktadır. Kitap, ağırlıklı olarak 

matematikle ilgilidir. Polya’nın bir eğitimci olarak kendi 

deneyimlerini yansıtmaktadır. Fizik alanındaki problem çözme iki 

koldan gelişmiştir. Bunlar problem çözmedeki ölçülebilen ve 

gözlemlenebilen süreçlerle ilgili adımlar, diğeri de çözüme ulaşırken 

atılan adımlardır (Omesta ve Lunetta, 1988). 

Reif ve arkadaşları (1976), yaptıkları çalışmada, fiziğe giriş dersinde 

önemli olan iki genel bilişsel becerinin araştırılması ve öğretilmesi 

üzerinde durulmuştur ve iki farklı öğretim modeli önerilmiştir. Fizik 

problemlerinin çözülmesinde dört adımlık basit bir problem çözme 

tekniği sunmuşlardır. Buna ek olarak öğrencilere yeni ilişkileri 

anlamalarını sağlamada kullanılan genel öğrenme becerileri ile ilgili 

bilgiler de verilmiştir.  

Hubin ve Riddell (1977) tarafından yapılan çalışma, fizik eğitiminde 

problem çözme konusunda yapılan ilk çalışmalardandır. Bu 

çalışmanın amacı hayli iddialıydı; çünkü amaç, okuyucuları usta birer 

problem çözücü haline dönüştürmekti. Hubin ve Riddell’e göre fizikte 

uzman problem çözücü olmak şu beş soruyu cevaplandırmaktan geçer: 

• Problem ne hakkında? 

• Neyi bulmam isteniyor? 
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• Hangi bilgileri kullanacağım? Hangi prensipleri uygulayacağım? 

• Gerekli bilgileri nasıl edineceğim? 

• Verilen bilgileri problem çözümüne nasıl uygulayacağım? 

• Bulduğum sonuç mantıklı mı?  

Araştırmacılar, fizikçilerle ilgili olarak da bazı ortak noktalar 

olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar iki madde halinde belirtilebilir:  

• Fizikçiler kolayca şema veya çizimlere dönüştürülebilecek 

problemler arar. 

• Fizikçiler matematik ile bağdaştırabilecekleri prensipler arar.  

Larkin ve arkadaşları (1980), “Uzman ve Acemi Problem Çözücülerin 

Fizik Performansları” adlı çalışmalarında; problem çözme konusunda 

deneyimli ve deneyimsiz (acemi) öğrencilerin problem çözme 

süreçleri arasında çok farklılıklar bulunduğunu vurgulamışlardır. 

Çalışmada, doğal olarak deneyimli öğrencilerin acemilere nazaran 

daha hızlı problem çözdükleri ortaya çıkmıştır.  

Van Weeren ve arkadaşları (1982), “Fizikte Problem Çözmeyi 

Öğretmek” adlı makalelerinde; elektromanyetizmadaki problemlerle 

nasıl başa çıkılacağını öğrenmede öğrencilere yardımcı olacak 

etkinliklere odaklanmışlardır. Buna bağlı olarak problem 

çözümlerinde bir süreç modeli geliştirilmiş ve yapılması gerekenler 
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sistemli bir hâle getirilmiştir. Yapılan uygulamalar sonucunda da bu 

yeni yapılanmanın olumlu sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. 

Ferguson-Hessler ve Jong’a (1987) göre, problem çözmedeki 

başarısızlıklar, bilginin yetersiz oluşundan ve organizasyonunun 

yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Fizikte problem çözme, belirli 

konularda nitel bilgi sahibi olmayı da gerektirmektedir. Buna ilave 

olarak, problemler ilgili alandaki prensip ve yöntemlerin 

kullanılmasını olanaklı kılmaktadır.  

Blosser (1988) yapmış olduğu çalışmasında fizikteki kavram ve 

kavramsal değişimlerin problem çözme ile bağdaştırılmasına 

odaklanmıştır.  

Marshall ve Gilmour (1989)’a göre son yıllarda fizik eğitimcilerinin 

görevi eskiye göre çok fazla zorlaşmıştır. Ancak öğrencilerin bilgiyi 

analiz etme, mevcut gerçeklerden sonuçlar çıkarma, sonuçlara ulaşma 

ve başkalarıyla bu süreci paylaşma çabalarıyla problem çözme süreci 

daha etkili bir hale getirilmiştir.  

Jinshui (1991) çalışmasında, Çin’deki üniversite öncesi okullarda 

yaptığı bir çalışmanın sonuçlarını sunmuştur. Araştırmacıya göre, 

üniversite öncesi okullarda eğitim gören öğrenciler genellikle fizik 

problemlerini “nasıl” çözdüklerini bilmektedirler. Fakat o problemin 

niçin o yolla çözüldüğünü bilmemektedirler. Üniversitede on yıl 

mekanik dersi veren yazar iki problem kullanarak yaptığı 

uygulamasında kendi deneyimlerini de yansıtmıştır. Yazarın en 
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önemli önerilerinden birisi, öğrencileri çok fazla probleme 

boğmamaktır.  

Heller ve Hollabaugh (1992) tarafından yapılan bir çalışma, problem 

çözme ile iş birliğine dayalı öğrenmeyi bağdaştıran ilk 

uygulamalardan biri sayılabilir. Araştırmacılar tarafından yapılan iki 

farklı uygulamada (Üniversitede-Fiziğe Giriş Dersi ve lise 2 

öğrencileri-Modern Fizik dersi), iş birliği gruplarının fizik problemleri 

çözme öğretiminde etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu 

uygulamalar sonucunda grupların yapılandırılması ve yönetimi ile 

ilgili tutarlı sonuçlar ortaya konulmuştur. Öğrenciler yeteneklerine 

(düşük-orta-yüksek derecede beceriye sahip öğrencilerden her grupta 

birer adet olmak üzere) göre 3 kişilik gruplar oluşturmuşlardır. Fiziğe 

giriş dersinde iki kız, bir erkek ya da aynı cinsiyete sahip bireyler 

gruplar oluşturmuşlardır. Modern Fizik dersinde ise her bir grupta iki 

kız, bir erkek bulunmaktaydı. Taşınabilir sıraları olan sınıflarda 

öğrencilerden sıralarını üçlü grupta yüzleri birbirine dönük olacak 

şekilde konumlandırmaları sağlanmıştır. Uzun sıralar olan sınıflarda 

ise öğrencilerden bir sırada iki diğerinde tek olmak üzere öğrencilerin 

yüz yüze gelecek şekilde sıraları düzenlemeleri istenmiştir. 

Çalışmada, her hafta öğrenciler ders kitabında alanlara göre içeriği 

daha zengin olan bir problem üzerinde beraber çalışmışlardır. 

Öğrencilerin ders kitaplarından ya da ders notlarından 

yararlanmalarına kesinlikle izin verilmemiştir. Öğrencilere, yöneten-

kontrol eden-kaydeden ve eleştiren rolleri verilmiş, her bir derste grup 

üyelerinin rolleri değiştirilmiştir. 10 haftalık dönemde yaklaşık olarak 
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üç ya da dört kez verilen problemler grup testi gibi algılanmış ve 

gruptaki tüm üyeler çözümden aynı notu almışlardır. Öğrenciler her 

bir dersten sonra yeni gruplara dâhil olmuşlardır.  

Dufresne ve arkadaşlarına (1992) göre, deneyimsiz fizik öğrencileri, 

uzmanlar tarafından kullanılan problem analizlerini taklit etmek için 

yönlendirilirler. Her problem analizi, deneyimsiz öğrencilerin ilke, 

kavram ve işlemle ilgili sonuçları düşünmelerini gerektirdiğinden 

öğrencilere faydalar sağlamaktadır. 

Zajhowski ve Martin (1993), öğrencilerin Newton’un II. Yasası 

konusu ile ilgili aynı ön bilgiyi gerektiren; fakat birisi zor, diğeri ise 

kısmen daha kolay olan iki problem karşısındaki performanslarını 

incelemiştir. Sonuç olarak mevcut bilgilerini belirli fiziksel kuramlarla 

ifade eden ve bunlara göre düzenleyenlerin daha başarılı oldukları 

görülmüştür. 

Mestre ve arkadaşları (1993), fizik öğretiminin iki önemli hedefinin, 

öğrencilerin kavramları doğru bir şekilde anlamasını sağlamak ve 

problem çözme becerilerini geliştirmek olduğunu savunmaktadır. 

Araştırmacılar yapmış oldukları çalışmalarında, fiziği öğrenme 

yolunda henüz yolun başında olan öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştirmeyi amaçlamışlardır. 

Maloney’in (1994), hazırlamış olduğu “Research on Problem Solving: 

Physics” adlı kitapta, fizik eğitiminde problem çözme ile ilgili olarak 

yer alan kısımda üç temel bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde 

“bireysel farklılıklar” üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. İkinci 
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bölümde öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için 

öneriler pedagojik metotlar üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde fizik 

kitaplarında bulunan standart fizik problemlerinin nasıl olması 

gerektiği konusu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise öğrencilerin 

problem çözmeden ne anladıkları ve ilgili araştırmalar yer almaktadır. 

Thacker ve arkadaşları (1994), yazdıkları makalede, sorgulayıcı 

araştırmaya ve geleneksel metotlara dayalı olarak fizik problemleri 

çözen grupların performanslarını karşılaştırmayı amaçlamışlardır.  

Hollabaugh (1995), yapmış olduğu doktora tezi araştırmasında 

Minnesota Üniversitesi’nde Fiziğe Giriş dersinde öğrencileri 14 farklı 

problem çözme iş birliği grubuna ayırmıştır ve bu sürece öğrencilerin 

katılımını incelemiştir. Problemin analiz edilmesinde fizik 

kavramlarının ve ilkelerinin rolünü nitelik bakımından incelemiştir. 

Problemlerin çözüm aşamalarını geliştirdiği analitik rubrikle 

puanlandırmıştır. Bu sayede çözüm sürecinin değerlendirilmesine 

yönelik önemli bir adım atılmıştır. 

Wells ve arkadaşları (1995), liselerdeki fizik eğitiminin daha etkin bir 

hale getirilmesi için yeni bir metot tasarlamayı ve geliştirmeyi 

amaçlamışlardır. Öğrenciler, tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve 

fiziksel olayları kontrol etmek için, bilimsel modeller oluşturarak ve 

kullanarak fiziksel dünyayı anlamakta çok ilgilidirler. Bunların içinde 

“iş birliği” ve problem çözmenin apayrı bir yeri bulunmaktadır. 

Koch ve Eckstein (1995), fizik eğitiminde problem çözmeyle ilgili 

olarak bambaşka bir konuya dikkatleri çekmektedir. Yazarlar, 
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problem çözmede okuduğunu anlama becerisinin önemi üzerinde 

durmuşlardır. Onlara göre problemleri çözebilmek için okuduklarımızı 

iyi anlamak zorundayız. Verilenlerle verilmeyenleri iyi ayırt 

edebilmeliyiz. Fizik eğitiminde problem çözme çok önemsenirken bu 

becerinin hak ettiği değeri görmemesi şaşırtıcıdır. 

Reif (1995) kitabında, bütün bir bölümü fizikte problem çözmeye 

ayırmıştır. Problemi, “ilk adımlardan belli bir hedefe doğru gitmeyi 

gerektiren görev” olarak tanımlamıştır. Bu tanım, çözen kişiye zor bir 

durum sunduğu görüşünü açıkça belirtmediği için diğer tanımlardan 

ayrılmaktadır. 

Leonard ve arkadaşları (1996), tarafından yapılan çalışmada problem 

çözmenin öğretilmesi için bir öğretim stratejisi tanımlanmıştır. 

Modele göre öğrenciler önce problemi nitel olarak tanımlarlar, sonra 

ilgili kavram ve ilkeleri belirlerler ve son olarak matematiksel 

becerilerini de kullanarak çözüme geçerler. Araştırmacılar, başarının 

problem çözme stratejileri ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Bolton ve Ross (1997), öğrencilerin fizik problemlerini çözme 

becerilerini nasıl geliştirebilecekleri üzerinde bir araştırma 

yapmışlardır. Çalışmada araştırmacılar, problem çözmenin farklı 

yönlerini tartışmışlardır. 

Bagno ve Eylon (1997) öğrencilerin, problemlerin çözümlerinde 

karşılaştıkları yetersizlikleri çok önemli bir kusur olarak 

görmektedirler. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmacılar 
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tarafından bir eğitim modeli önerilmiştir. Modelin uygulandığı deney 

grubunda yer alan öğrenciler, diğerlerine nazaran kavramlarla ilgili 

bilgi ve problem çözme performansı bakımından daha iyi bir başarı 

sağlamışlardır. Araştırmacılar daha sonra (Bagno et al., 2000), fizikte 

geleneksel öğretim yaklaşımlara alternatif olarak bilginin 

yapılandırılmasına yönelik yeni bir model oluşturmuşlardır.  

Huffman (1997), yapmış olduğu araştırmada, problem çözme 

öğretiminin lise öğrencilerinin fizik kavramlarını anlamalarındaki 

etkisini incelemiştir. Ayrıca gruplarda açık stratejilerin ve kitapların 

kavramsal anlamadaki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sekiz grup ve 

145 öğrenci yer almıştır. Dört sınıfta problem çözmede ders kitabının 

nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verilmiş ve ders kitapları 

kullanılmıştır. Diğer dört sınıfta ise açık problem çözme stratejileri 

kullanılmıştır. Çalışma öncesi ve sonrası öğrencilerin problem çözme 

performansları ve kavramsal algıları ölçülmüştür. Sonuçlar, açık 

problem çözme talimatlarının, problem çözme performansı 

bakımından, fiziği anlama niteliğini ve bütünlüğünü ders kitaplarına 

göre daha fazla arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Fakat kavramsal 

algılama bakımından herhangi bir fark bulunamamıştır. Cinsiyete 

bağlı değişim de araştırılmıştır ve erkeklerde kitapların; kız 

öğrencilerde ise stratejilerin fizik kavramlarını öğrenmede daha etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bolton ve Ross (1997), “Öğrencilerin Fizik Konularındaki Problem 

Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi” adlı çalışmalarında; birinci sınıfta 

okuyan üniversite fizik öğrencilerinin, fizik dersinde basit problem 
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çözme becerilerini nasıl geliştirdikleri yapılan uygulama çalışmaları 

ışığında tartışılmıştır. Ayrıca bu sonuçların “uzaktan eğitim”de nasıl 

etkili olabileceği konusu da ele alınmıştır.  

Neto ve Valente’nin (1997), NARST Konferansı’nda sunduğu 

bildirisinde fizik eğitiminde problem çözme konusunu Bilişsel 

Kuram’a dayanarak ele almıştır. 

Dhillon (1998), çalışmasında fizikte kullanılan problem çözme 

stratejilerindeki bireysel farklılıklar üzerinde durmuştur. Bu amaçla, 

üniversitede iki doktora, dört yüksek lisans ve altı birinci sınıf 

öğrencisinin sesli düşünme, problemleri kâğıt kullanarak çözme 

stratejileri; gözlem ve röportaj kullanılarak gözlenmiştir. Katılımcılar, 

bireysel olarak dönme dinamiği ile ilgili problemler çözmüşlerdir. 

Ayrıca gelecek problem çözme süreçlerine ışık tutacak 14 etkinlik 

yapmışlardır. Bu aktiviteler uzman ve deneyimsiz problem çözücüler 

arasındaki farklılıkları göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca bu 

14 aktivite genel metot ve problem çözme stratejileri ile ilgilidir.  

1999 yılına gelindiğinde, McDermott ve Redish’in (1999) hazırlamış 

olduğu kaynakçanın fizik eğitimi alanında yapılan çalışmalar 

hakkında geniş bir bilgi vermiştir. Ayrıca problem çözme hakkında 

yapılan araştırmalar da çalışmada yerini almıştır.  

Kibble (1999), “Fizik Problemlerine Karşı Yaklaşımınız Nasıl?” adlı 

çalışmasında tek bir problem kullanılarak öğrencilerin çözümde 

izledikleri çözüm yollarını gözlemlemiştir. Sonuç olarak tek bir 

problemde bile çok fazla çözüm yolları olabileceği ortaya 
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konulmuştur. Problemlerin çözümlerinde aynı sonuca götürebilecek 

pek çok çözüm yolu olabileceği öğrencilere gösterilmelidir.  

Benzer bir çalışmada Tao (2001), fizik problemlerinin çözülmesinde 

sınıf içi uygulamalarda sadece tek bir çözüm yolunun gösterilmesinin 

sakıncaları üzerinde durmuştur. Böyle bir yaklaşım, öğrencilerin güçlü 

problem çözme stratejilerini geliştirmesini ve onların önemli kavram 

ve ilkeleri anlamalarını zorlaştırmaktadır. Tao, Çoklu çözümlerin 

öğrencilerin probleme farklı açılardan yaklaşmalarını, önemli kavram 

ve ilkelerin farklı yönlerinin iyice anlaşılmasını; ayrıca çok çeşitli 

görüşler geliştirmesine yardım ettiğini, farklı çözüm yollarını ayrıntılı 

olarak inceleyip karşılaştırmalarını ve bunun avantaj-dezavantajlarını 

görmelerini olanaklı kıldığını savunmaktadır.  

Yerushalmi ve arkadaşları (2000) araştırmalarında, fizik öğretmeni 

yetiştiren bölümlerin inançlarını ve rollerini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Bu çalışmada problem çözmenin, problem çözme 

becerilerini geliştirdiği savunulmuştur.  

Kuo ve arkadaşları (2001), Minnesota Üniversitesi’ndeki Fizik 

Eğitimi Araştırma Grubu olarak, üniversitelerin fizik bölümlerinin, 

problem çözmenin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda ne denli 

başarılı olduğunu tespit etmeyi hedefleyen bir görüşme ölçeği 

geliştirmişlerdir.  

Johnson (2001), öğrencilerin fiziğe giriş dersinde öğrendikleri bilgi ve 

beceriler doğrultusunda yapılacak nitelikli uygulama etkinliklerini 

kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Araştırmada, küçük 
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gruplarla yapılan problem çözme uygulamaları üzerinde durulmuştur. 

Küçük grupların performans bakımından büyük fayda sağladığı 

anlaşılmıştır.  

Crouch ve Mazur (2001) yaptıkları çalışmada on yıllık akran öğretimi 

uygulamalarının sonuçları üzerinde durmuşlardır. Sonuçlar, akran 

öğretimi uygulandıktan sonra nitelikli problem çözmede 

uzmanlaşıldığını göstermektedir. Başka bir araştırmada, Reigosa ve 

Aleixandre’nin (2001), öğrencilerin edindikleri bilimsel bilgiyi uygun 

bir biçimde uygulamaya dökmeleri konusunu ele almışlardır. Belirli 

fizik problemleri üzerinde çalışılmış ve öğrenme etkinlikleri 

önerilmiştir.  

Henderson ve arkadaşları (2001a) yaptıkları araştırmada Fiziğe Giriş 

dersinin hedefleri ve öğrencilerin problem çözmeyi öğrenmesi konusu 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmacılara göre, fakültedeki 

öğrencilerin derslerinde problem çözmeyle ilgili sorunları vardır. 

Genel problem çözme becerilerini tartışırken, bu becerilerin tek bir 

ders ile kazandırılmasının mümkün olmayacağı bunun üniversite 

eğitim sürecini kapsayacak uzun vadeli bir hedef olması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Henderson ve arkadaşları (2001b) yaptıkları başka bir araştırmada, 

öğrencilerin derslerde problem çözmeyi nasıl öğrendiği ile ilgili 

fakülte öğretim üyelerinin görüşleri araştırılmıştır. Mülakat ve kavram 

haritası merkezli bir analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin, problem 
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çözmeye çalışırken ve örnek çözümlerden yararlanırken, problem 

çözmeyi gözlem yoluyla öğrendikleri görülmüştür. 

Heller ve arkadaşları (2001), “Eğitimcilerin Problem Çözmeyi 

Öğrenme Konusundaki İnançları ve Değerlendirmeleri” adlı 

makalelerinde, yapılandırılmış mülakat ve kavram haritası merkezli 

analiz süreçleri kullanılarak, öğrencilerin problem çözme 

uygulamaları esnasında problem çözme hakkındaki inançları ve 

değerlendirmeleri üzerinde durmuşlardır.  

Henderson (2002) hazırlamış olduğu doktora tez çalışmasında; Fiziğe 

Giriş dersinin hedefleri ve ilgili fizik kavramlarının problem çözme 

yöntemi ile öğrenilmesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yine aynı yıl 

içerisinde yayınlanan Singh (2002), tarafından yapılan çalışmada da 

problemleri çözmede sezgilerin önemi üzerinde durulmuştur. Bunun 

için ilgili problemler 20 fizik öğretmenine sunulmuştur. Problem, 

öğretmenleri öğrencilerde karşılaşılan benzer bir durum içerisine 

sokmuştur. Öğretmenler, kısıtlı bir zaman içerisinde problem çözmede 

zorluk çekseler de çözümde sistematik bir yaklaşım içine girmişlerdir. 

Markova ve Spazhakin’in (2003); “Fizik Eğitiminde Problem 

Çözmenin Rolü” adlı bildirisi, fizik eğitimi alanında geçmişten bu 

yana yapılan çalışmaları da dikkate alarak araştırmacılara ışık 

tutmaktadır. 

Trumpower (2003) tarafından hazırlanan doktora tezinde, fizik 

alanında yapılan farklı problem çözme stratejilerinin, öğrencilerinin 

zihinlerindeki bilgi organizasyonunu nasıl etkilediği incelenmiştir. 
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Daha önceki çalışmalar, problem çözmede deneyim kazanmış 

öğrencilerin, deneyimsiz kişilere göre sadece daha fazla bilgiye sahip 

olmadıklarını, aynı zamanda bu bilginin farklı bir şekilde organize 

edildiğini göstermektedir. Çalışmada elde edilen en önemli 

sonuçlardan birisi problem çözme uygulamalarında tek tip problemler 

yerine farklı türden problemlere yer verilmesi gerektiğidir. 

Sharma ve arkadaşları (2004) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin 

yörüngede dolanan uzay gemisi ile ilgili problemlere vermiş oldukları 

cevapları incelemişlerdir. Kullanılan problemleri düşündürücü ve 

açıklama gerektirici ama herhangi bir matematik işlem 

gerektirmeyecek tarzda hazırlamışlardır. Öğrencilerin problemlere 

vermiş oldukları cevaplar incelenmiş ve kavramsal sorgulama 

yöntemleri geliştirilmiştir. 

Anzai ve Yokoyama (1984), yayımladıkları bir makalelerinde, temel 

fizik problemlerini çözmede kullanılan zihinsel modeller üzerinde 

durmuşlardır. Fizik problemlerini çözmede deneyimli ve deneyimsiz 

öğrencilerle ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Savelsbergh ve 

arkadaşlarına (2002) göre, fizik problemlerini çözmede deneyimsiz 

birisi için en zor olanın, yeni problemin algılanması ve problemde 

verilen yeni bilgiyle eski bilginin bağdaştırılmasıdır. 

Kuo (2004), yaptığı araştırmasında, öğrencilerin fizik problemlerini 

çözme süreçlerini izlemiş, problem çözmenin öğretimi konusunda 

müfredatlarda uygulamaya yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık 

verilmesini önermiştir. 
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Freitas ve arkadaşları (2004), çalışmalarında deneyimli ve deneyimsiz 

öğretmenlerin fizik problemlerinin çözümündeki uygulamalarını ve 

kavramları algılamalarını araştırdılar. Yeni göreve başlayan bir 

öğretmenle 20 yıllık bir öğretmenin sınıf içi uygulamaları hakkında, 

yapılan yüz yüze röportajlarla ve sınıf içi gözlemlerle veriler 

toplanmıştır. Sonuçlar, her iki öğretmenin fizik kavramlarını 

algılamalarında ve problem çözme uygulamalarında farklılıkların 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Henderson ve arkadaşları (2004), yapmış oldukları çalışmalarında, 

öğrencilerin problem çözümlerini puanlandırma üzerinde 

durmuşlardır. Puan, öğrenciye sınıftaki beklentilere dair doğrudan 

mesajlar vermektedir. Oysa araştırmacılar, yaptıkları bir araştırmaya 

dayanarak öğretimin hedefleriyle verilen not arasında genellikle 

büyük fark olduğunu ortaya koymuşlardır. Yani çoğu zaman çözüm 

süreci tam olarak değerlendirilmiş olmamaktadır. 

Hsu ve arkadaşları (2004) çalışmalarında, problem çözme ile ilgili 

geniş bir kaynakça sunmuştur. Bu çalışma, özellikle fizikte problem 

çözme araştırmaları literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır. 

Kaynakça, problem çözme alanında bazı temel araştırmaları içererek 

fizik eğitimi araştırmalarına önemli bir destek sağlamaktadır. 

Ward ve Sweller, öğrenciler için hazırlanan örneklerin öğrencilere 

fizikte yardımcı olup olmadığını incelemişlerdir (Akt.: Harper, 2001). 

Sonuçlar, iyi yapılandırılmış problemlerin öğrencilerin gerekli 

noktalara odaklanmalarını sağladığını göstermektedir. Onlara göre 
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uygun soru, öğrencilerin belirli bir yere odaklanmalarını sağlayan ve 

onların bildiklerinden yola çıkarak doğru noktaya ulaştıran sorudur. 

Ayrıca iyi yapılandırılmış problemler, öğrencilerin benzer problemleri 

daha iyi çözmelerine yardımcı olmaktadır.  

Bazı çalışmalarda da problem çözme tekrarlarının ne kadar yararlı 

olduğu da araştırılmıştır ve çok farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sweller’in çalışmasında sırasıyla altı, on üç son olarak da altı problem 

daha peşi sıra çözülmüştür. Tekrarlanan problemler üzerinde 

çalışıldıkça geriye dönüp bakma eğilimi azalmıştır ve daha yeni 

problemler üzerinde çalışma eğilimi ortaya çıkmıştır (Akt.: Harper, 

2001). 

Çok az araştırılmış bir başka konu da karmaşık problemlerin 

çözümlenmesi ile ilgilidir. Karmaşık ya da iyi tanımlanmamış 

problemler, başlangıç ve sonuç aşamalarında ve süreçlerde problem-

lerin iyi tanımlanmaması demektir. Karmaşık problemlerde, akıl 

yürütme, organize etme, birçok ölçüt uygulama, belirsizliklerle 

mücadele etme, düzenleme, kaynaklar arasında en uygun olanlarını 

tespit etme gibi karmaşık görünen bir süreç söz konusudur. Bunlar 

bilinmesine rağmen karmaşık problem çözümlerinin problem çözme 

ile ilgili becerileri tam olarak nasıl geliştireceği bilinmemektedir.  



 
92 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

6.3. İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Konusunda Yapılmış 

Olan Çalışmalar 

Heller ve arkadaşlarının (1992) yaptığı çalışmada; öğrenciler, 

derslerde ve laboratuvarlarda iş birliğine dayalı gruplarda beş adımlık 

problem çözme stratejisine göre çalışmışlardır. Gruplar hem 

oturumlarda hem de laboratuvarlarda değiştirilmemiştir. Bu durum 

onlara aynı grup üyeleriyle çalışma fırsatı vermiştir. Sonuçlar, iyi 

problem çözümünün, bireysellikten ziyâde iş birliği olduğu zaman 

ortaya çıktığını göstermektedir.  

Tudge ve Caruso (1989), yıllar boyunca okul öncesi eğitimde iş 

birliğine dayalı oyunlarla öğrenmenin çocuğun gelişimindeki 

öneminin vurgulandığını, işbirliğine dayalı öğrenmenin aynı zamanda 

etkin öğrenmeyi de sağladığını vurgulamışlardır. Bu konuda yapmış 

oldukları çalışmada (1989), küçük çocukların işbirlikçi problem 

çözme süreçlerini de araştırmışlardır. Beraberinde sınıf içi iş birliğine 

dayalı gruplarla yapılan etkinlikler tartışılmıştır. Öğretmenin emir 

vermekten çok tavsiyelerde bulunucu rolü ele alınmıştır. 

Tinhle ve Good (1990), kimya problemlerini çözmede iş birliği 

gruplarının kullanılabileceği önerilmektedir. Bu durumda öğrencileri 

pasiflikten kurtararak aktif bir öğrenme ortamı oluşmakta ve sonuçta 

öğrencilerin problem çözme becerisi gelişmektedir. Ayrıca, öğrenciler 

grup içerisinde birbirlerine modellemeler kullanarak sorular 

sorduklarına ve analojiler yaparak öğretmenlik yaptıklarına dair 

kanıtlar sunulmaktadır. 
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Clearwater ve arkadaşları (1992) yaptıkları çalışmalarında bir dizi 

deneysel çalışmayla; sınırlı iş tatmini, problem çözme için iş birliğinin 

öneminin ve iş birliğine dayalı problem çözmenin bir değerlendirmesi 

sunulmuştur. Kullanılan iş birliği metotlarıyla performansın arttığı 

görülmüştür. İş birliği yapan kişiler arasındaki farklı becerilerin 

toplamına sahip olmaktan ortaya çıkan iş hacmi ve hızındaki artış 

teorik ve deneysel olarak ortaya konmuştur.   

Heller ve Hollabaugh (1992), yaptıkları bir araştırmada öğrenci 

anketinden elde edilen bilgilere dayanarak, iş birliğine dayalı grupla 

problem çözmenin çok tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir. Fiziğe 

Giriş dersinde öğrencilerin %72’si “Grup çalışmalarında 

arkadaşlarımla yaptığım tartışmalar dersin konusunu anlamama 

yardım etti.” cevabını vermiştir. %21’i tarafsız kalmış, geri kalan 

kısmı da olumsuz görüş bildirmiştir. Benzer şekilde %68’i “Testi grup 

olarak yapmak tek başıma yaptığım testlerden daha iyi yapmama 

yardımcı oldu.” fikrine katılırken; %12’si tarafsız kalmıştır. Yaklaşık 

olarak %19’u ise olumsuz görüş bildirmiştir. Bir fizik öğrencisi: 

“Grup çalışması ve problem çözme konuyu anlamamda çok yardımcı 

oldu. Her grupta problemi tartışarak ve yeni fikirler ortaya atarak 

yapılan iş birliği her şeyin aslında birbiriyle bağlantılı olduğunu 

gösterdi.” şeklinde bir fikir beyan ederek söylenmesi gereken pek çok 

şeyi tek bir cümlede ortaya koymuştur.  

Chang ve Lederman (1994), yaptıkları çalışmayla; fizik laboratuvar 

etkinlikleri sırasında grup iş birliği düzeyinin öğrenci başarısı 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bunun için, iki orta düzey 
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okuldan iki öğretmenin girdiği altı sınıf araştırma örneklemi olarak 

seçilmiştir. Her bir öğretmen, sınıflardan birisinde geleneksel 

yöntemlerle (iş birliğine dayalı öğrenmenin olmadığı) eğitim yaparken 

diğer iki sınıfında iş birliğine dayalı öğrenmeye dayalı bir yol 

izlenmiştir.  

Ploetzner ve arkadaşları (1997) yapmış oldukları araştırmada iş 

birliğine dayalı öğrenmenin ve iş birliğine dayalı problem çözmenin 

bilişsel yönü üzerinde durmuşlardır. 

Koç (1998), yaptığı çalışmada farklı öğretim yöntemlerinin 

öğrencilerin matematiksel problem çözme performansına etkisini 

incelemiştir. Araştırma, iş birliğine dayalı problem çözme yöntemi (25 

öğrenci), bireysel problem çözme yöntemi (24 öğrenci) ve geleneksel 

yöntem ile (30 öğrenci) eğitim gören öğrencilerle yürütülmüştür. 

Sonuçlar, iş birliğine dayalı problem çözme yöntemi ve bireysel 

problem çözme yöntemi ile çalışan grupların matematiksel problem 

çözme performanslarının anlamlı düzeyde geleneksel yöntem 

grubundan daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Sarıtaş (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, işbirlikli ve geleneksel 

sınıflardaki başarılı ve başarısız problem çözücülerin kullandıkları 

öğrenme stratejileri, tutumları ve edim düzeyleri araştırılmış ve 

sonuçta işbirlikli öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu 

lehine (geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubuna göre) 

anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. 
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Tommarello ve arkadaşları (2002) yaptıkları bir çalışmada iş birliğine 

dayalı problem çözme teknikleri ve metodolojileri üzerine bir yazılım 

programı geliştirmeyi amaçlamışlardır. 

Akyürek Tay (2002) tarafından yapılan bir araştırmada ilköğretim 

4.ve 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştirmede iş birliğine dayalı öğrenmenin etkisi 

konusunda öğretmen, müfettiş ve uzman görüşleri alınmış; araştırma 

sonucunda öğretmen, müfettiş ve uzmanların, öğrencilerin problem 

çözme becerilerini geliştirme konusunda iş birliğine dayalı 

öğrenmenin etkili olduğu görüşünde birleştikleri sonucuna varılmıştır. 

Yıldız Posluoğlu (2002) tarafından yapılan bir araştırmada ilköğretim 

matematik dersinde problem çözme becerisinin kazandırılmasında iş 

birliğine dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiği araştırılmış ve sonuçta 

iş birliğine dayalı öğrenmenin, geleneksel yöntemlere göre daha etkili 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Koç ve Bulut (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, iş birliğine 

dayalı ve bireysel problem çözme yöntemlerinin etkileri incelenmiştir. 

Matematiksel problem çözme performansları açısından, iş birliğine 

dayalı ve bireysel problem çözme yöntemleri gruplarının ortalamaları, 

geleneksel yöntem grubunun ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. 

Holmes ve Heather (2003) araştırmasında, okul öncesi çocuklarında 

problem çözmede cinsiyet farkını ortaya koymayı amaçlamışlardır. 

Çalışmanın sonuçları; okul öncesi çocuklarında cinsiyet farklarının, 
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problem çözme etkileşimlerinde de varolduğunu göstermiştir. Ancak 

farklı cinsiyetlerdeki çocukların etkili bir şekilde iş birliği 

yapmalarında cinsiyetlerinin onlara yardımcı ya da engel olup 

olmadığı ya da nasıl olduğu konularında bilinenler hâlen oldukça 

sınırlıdır.  

Kaptan ve Korkmaz (2002b), yaptıkları çalışmada, ilköğretim fen 

derslerinde işbirlikli problem çözme yaklaşımının 7. sınıf 

öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine olan etkisini araştırmıştır. 

Araştırma, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda, aynı zamanda da geleneksel bir 

metot olan, öğretmen ve ders kitabı merkezli bireysel problem çözme 

yaklaşımı uygulanmıştır. Deney grubunda ise, işbirlikli problem 

çözme yaklaşımına dayalı bir fen öğretimi uygulanmıştır. Gruplardaki 

öğretmen ve öğrenci özellikleri benzerdir. Deneysel süreç sonucunda 

yaratıcı düşünme becerileri açısından deney grubu lehine, gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur  

Taggar ve Travor (2001), yaptıkları çalışmalarında, problem çözme 

görevlerini tamamlayan takımların gerçek gözlemlerinden takım 

üyelerinin davranışlarıyla ilgili performansları konusunda çıkarımlar 

yapmaya çalışmıştır. 

İşbirliğine dayalı problem çözme üzerine yapılan çalışmalara destek 

olmak amacıyla Quin ve Johnson (1995), iş birliği ve rekabetin 

problem çözme başarısı üzerindeki göreceli etkisinden emin olabilmek 

için 1929-1993 yılları arasında basılan bütün çalışmaları 
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incelemişlerdir. İncelemeler sırasında, altı bağımsız değişken göz 

önünde bulundurulmuştur: 

• İşbirliğine karşı rekabet, 

• Problem çözmede problemlerin türü, 

• Katılımcıların yaşı, 

• Basım yılı, 

• Araştırmanın belli bir bölümünün süresi ve 

• Araştırma metodunun kalitesi. 

Söz konusu araştırmacılar, çalışmalarda elde edilen bulgulara 

dayanarak faktörler arasındaki en belirleyici faktörün “katılımcıların 

yaşı” olduğunu belirtmişlerdir.   

Yeung ve arkadaşları (2005), uluslararası fizik eğitimi dergilerindeki 

konulardan yola çıkarak fizik eğitimcileri için iş birliğine dayalı 

gruplar hakkında genel bir bilgi verici doküman hazırlamışlardır. 

Sonuçlar, fikir ve metotların nasıl paylaşıldığı, iş birliği derecesi, fizik 

öğretmenleri arasındaki etkileşimler ve bunlara bağlı verimlilik 

hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. 

Buckmaster (1993), “Problem Çözmeyi Öğretmek” adlı makalesinde; 

Elektromanyetik Teoriye Giriş dersinde problem çözme tekniklerini 

öğrenmede üniversite ikinci sınıf öğrencilerine yardım etme çabaları 

konusunda kendi deneyimlerini anlatmıştır. Buna göre, öğrencilere her 
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dersin başında birer sayfa problem verilir. Sıralarda oturan öğrenciler 

çözümler üretirken dört öğrenci, tahtada çözüm denemeleri yapmak 

için motive edilirler. Oturan öğrenciler, tahtadakilerin çözüm arama 

çabaları esnasında herhangi bir zorlukla karşılaştığı vakit, onlara ipucu 

verme konusunda yetkilidirler. Bu süreç, katılımcılara zorluklarda 

karşılaştıklarında yalnız olmadıklarını ve birçok probleme birlikte 

farklı çözümler üretebilecekleri fikrini kazandırmaktadır. Başlangıçta 

öğrenciler sınıf arkadaşlarına dönük bir şekilde tahtada problem 

çözme konusunda isteksizken, bir ya da iki ders sonra arkadaşlarının 

birçoğunun benzer zorluklarla karşılaştıklarını fark ederek bunun 

normal bir durum olduğunu kabullenmişlerdir. Buckmaster bu 

tekniğin, bir öğretmenin öğretim teknikleri repertuarında olmasının 

yararlı olabileceğini rapor etmiştir. 

6.4. Problem Çözme Performansı ve Problem Çözme Başarısını 
Etkileyen Faktörlerle İlgili Olarak Yapılmış Olan Çalışmalar 

Fen eğitiminde öğrenci başarısı ve problem çözme becerileri 

arasındaki ilişki birçok araştırmacı tarafından araştırmaya değer 

bulunmuş ve araştırılmıştır (Russell ve Chiappetta, 1981; Chiappetta 

ve Russel, 1982; Saunders ve Shepardson, 1987; Geban et al., 1992; 

Halloun, 1996). Herron ve Greenbowe (1986), çalışmalarında problem 

çözmede başarılı olan kişilerin dört özelliği olduğunu söylemişlerdir: 

• Temel gerçekleri ve ilkeleri iyi yorumlarlar. 

• Problemler için uygun şekilde bir ifade tarzı geliştirirler. 
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• Problemlerin elemanları arasında mantıksal iletişim kurulmasına 

izin verecek genel anlamlandırma tekniklerini kullanırlar. 

• Sonucu değerlendirmek ve gözden geçirmek için, farklı sağlama 

ve onaylama teknikleri kullanırlar. 

Harty ve Matkin (1991), fen derslerinde problem çözmeye etki eden 

faktörleri araştırmışlardır. Bu araştırmada dört boyut üzerinde 

durulmuştur. Birincisi, eğitim programlarının problem çözme ve 

içeriğin sınırlarını anlamaya dönük olarak geliştirilmesidir. İkincisi, 

öğrenciler arasında yüksek düzeyde araştırma becerilerini geliştirmek 

için harcanan zamandır, üçüncüsü de ders kitabında problem çözme 

etkinlikleri için harcanan zamandır. Dördüncüsü de seçilen ders 

kitabının problem çözme ve yüksek düzeyde düşünme becerilerini 

geliştirmeye uygun olmasıdır. Araştırma sonucunda problem çözme 

yaklaşımının öğrencilerde öğrenme isteği uyandırdığı gözlenmiş, 

öğretim sürecinde problem çözmeye ağırlık verilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Huitt (1992), çalışmasında problem çözmeyi; bilinen ya da bilinmeyen 

engellerle hedefe giden yolla, şimdiki durum ve arzulanan durum 

arasındaki farkı algılama ve çözümleme süreci olarak tanımlamıştır. 

Genelde durum daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Ya da 

geçmiş deneyimler doğrudan belli bir çözüm yolu üretilmesini 

olanaklı kılmıyordur. Araştırmacı makalesinde, problem çözme ve 

karar verme modelleri üzerinde durmuştur.  
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Zajchowski ve Martin (1993) yaptıkları çalışmada genellikle fizik, 

matematik gibi nitel problem çözme uygulamalarında deneyimli ve 

deneyimsiz öğrenciler arasında bilişsel olarak farklar olduğunu rapor 

etmişlerdir.  

Gabel ve Bruce (1994), öğrencilerin kimya problemlerini çözme 

becerileri konusunda on iki yıllık araştırmadan sonra, araştırmacılar 

problem çözmedeki başarının üç faktöre bağlı olduğunu rapor 

etmişlerdir: 

• Problemin üzerine kurulduğu fikirler, problemin yapısı ve 

düşünme süreci. 

• Öğrenmenin Karakteri: Bireyin bilişsel tarzı, gelişmişlik düzeyi 

ve bilgisi. 

• Öğrenme Ortamının Etkisi: Problem çözme teknikleri, birey ya 

da grup çalışması. 

Yeşilkayalı (1996) ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde 

problem çözme başarısının öğrencilerin okul başarısı ve duyuşsal 

özellikleri üzerindeki etkisini incelediği araştırmasında; deney 

grubuna problem çözme yöntemini ile kontrol grubuna geleneksel 

öğretim yöntemi ile ders işlemiştir. Araştırma sonunda problem çözme 

yönteminin ders başarısını arttırdığını bulmuştur. 

Kasap (1997), ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyo-

ekonomik düzeyine göre problem çözme başarısı ile problem çözme 
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tutumu arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmada 339 öğrenci yer 

almıştır. Araştırma sonucunda; problem çözme başarısının, sosyo-

ekonomik düzeye göre değiştiği sonucuna varılmıştır. 

Karakaş (1998), “İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde 

Problem Çözme Yönteminin Öğrencilerin Ders Başarısına Etkisi” adlı 

bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya 76 öğrenci katılmıştır. Çalışma 

sonucunda, problem çözme başarısının, öğrenci başarısını da 

arttırdığını tespit etmiştir.  

Carrodus (1998), yapmış olduğu çalışmada, başarı düzeyi düşük olan 

öğrencilerin problem çözme gruplarına katılımını incelemiştir. Sonuç 

olarak başarı düzeyi düşük olan öğrencilerin, problem çözme 

gruplarına katılmada şaşırtıcı sayılabilecek derecede istekli oldukları 

sonucu ortaya konulmuştur. Bu sonuç, bireysel olarak akademik 

başarısı düşük olan öğrencilerin grup çalışmalarında kendilerini 

gösterme çabasında oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

Chang ve Barufaldi (1999) tarafından yapılan bir araştırmada, yer 

biliminde öğrencilerin başarısında ve alternatif çözüm yolları 

üretmede problem çözme temelli öğretim modelinin etkisi 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, problem çözme başarısının, ders 

başarısını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Yer bilimde problem 

çözme üzerine çok az sayıda araştırma yapılmıştır. 

Bodner ve Domain (2000), “Zihinsel Modeller: Kimyada Problem 

Çözmenin Rolü” adlı makalelerinde, problemi çözmede 

yorumlamanın faydalı olacağını ve bunun önemini vurgulamışlardır.  
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Engemann (2000), yaptığı çalışmasında deneyimli, az deneyimli ve 

deneyimsiz (acemi) öğrencilerin kimya problemlerini çözme 

performansı; yapılan araştırmalarla incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, problem çözme konusunda deneyimli ve az deneyimli 

öğrencilerin, deneyimsiz öğrencilere göre daha iyi bir performans 

gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Oğuz (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, ilköğretim 5.sınıf fen 

bilgisi dersi “Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu” ünitesinin 

işlenişinde yaratıcı problem çözme yönteminin akademik başarıya ve 

derse yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Yaratıcı problem 

çözme yöntemine göre ders işlenen deney grubunun akademik başarı 

ve derse yönelik tutumlarının kontrol grubuna göre daha fazla arttığı 

görülmüştür. 

McKendree ve arkadaşları (2002), “Eleştirel Düşünceyi Öğrenme ve 

Öğretmede İfadenin Önemi” adlı çalışmalarında oluşturulan müfredat 

programlarının, düşünme becerilerini geliştirmenin önemine olan 

sürekli artan inancı yansıttığından hareketle; düşünmenin önemi, 

ifadenin problem çözme performansını ve iletişimi nasıl 

destekleyebileceği ya da engelleyebileceği üzerine örnekler 

sunulmuştur.   

Kor (2002) tarafından yapılan “İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinde, 

Sınıf İçi Aktivitelerin, Problem Çözmeye Etkisi Başlığı Altında Hücre 

Bölünmeleri” adlı bir araştırma, Edirne Anadolu Lisesi’nde 

yapılmıştır. Araştırmaya 80 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda 



 
 103 

sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilmiş deney grubunun, kontrol 

grubuna göre problem çözme bakımından daha başarılı olduğu 

görülmüştür. 

Yapılan başka bir araştırmada, Türkiye’deki Kara Harp Okulu 

öğrencilerinin problem çözme becerilerinin akademik başarı ile ilişkili 

olup olmadığı incelenmiş ve çalışmanın sonunda problem çözme 

becerilerinin, akademik başarı ile sanıldığı kadar da ilişkili olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır (Akt.: Katkat ve Mızrak, 2003) 

Lin ve Chiu (2004), “Öğrencilerin Fennin Doğası ve Problem Çözme 

Stratejilerini Algılamaları” adlı araştırmaları; öğrencilerin fennin 

doğası konusundaki akademik başarıları ve problem çözme becerileri 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Sonuçlar; 

öğrencilerin fennin doğası konusunda aldıkları yüksek notlarla, 

problem çözme becerileri arasında bir paralellik olmadığını 

göstermiştir. 

Fireman ve arkadaşları (2003) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin 

problem çözme performansları konu alınmıştır. Çalışmada, 

öğrencilerin problem çözme süreçleri kameraya alınmış ve örnek bir 

problem öğrenciler tarafından çözüldükten sonra, video görüntüleri 

öğrencilere izletilmiştir. Bu suretle, öğrencilerin problem çözme 

performanslarını kendilerinin gözlemlemeleri sağlanmıştır. Bu 

uygulamanın, problem çözmede gerekli olan kazanımları 

edinmelerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 
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6.5. Problem Çözmenin Kavramsal Anlamaya Etkisi ile İlgili 

Yapılmış Çalışmalar 

Nurrenbern ve Pickering (1987), çalışmalarında öğrencilerin 

matematiksel işleme dayalı kimya problemlerini çözme becerileri ve 

bunların gerisinde yatan kimya kavramlarını anlamaları arasındaki 

sınırlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda, 

problem çözme konusunda matematik becerisine sahip öğrencilerin 

beraberinde dersle ilgili kavramlar hakkında da belirli bir yeterliliğe 

sahip olmaları gereği ortaya çıkarılmıştır.  

McMillan ve Swadener (1991), yaptıkları çalışmada altı öğrenciyle 

elektrostatik problemleri üzerinde çalışmışlardır. Öğrencilerin yeni 

öğrendikleri fizik bilgileri ile eski bilgilerini bağdaştırabildikleri 

ölçüde problem çözme performanslarının da o oranda arttığı 

gözlemlenmiştir. 

Nakhleh (1993), yapmış olduğu çalışmasında, yaklaşık olarak 1000 

öğrencinin matematiksel işlem gerektiren ve kavramsal problem 

çözme becerileri yoklamıştır. Sonuç olarak; kavram ağırlıklı problem 

çözme becerisinin, algoritma problemlerini çözme becerisinin çok 

gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştır.  

Nakhleh ve Mitchekk (1993), Nakhleh’ın önceki çalışmasına (1993) 

benzeyen araştırmanın sonucunda; öğrencilerin %50’sinden fazlasının 

kavramsal problemleri çözmede kötüyken, %85’inin matematiksel 

işlem gerektiren problemleri çözmede iyi olduğunu gösterdi. Birçok 
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öğrencinin, kavram ağırlıklı problemleri çözerken bile matematiksel 

becerilerine güvendiklerini ortaya çıkardı. 

Staver ve arkadaşları (1995) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin mol 

problemlerindeki problem çözme süreçlerini araştırmışlardır. Kolej 

öğrencilerinin mol kavramını nasıl tanımladıkları, ilgili problemleri 

çözmede hangi eşitlikleri kullandıkları, eşitlik ve tanımlamalar 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Benzer şekilde Phelps (1996) 

çalışmasında, cevapları sayı ile ifade edilen kavram ağırlıklı 

problemler üzerinde durmuştur.  

Heyworth (1999) tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin kimya 

problemlerinde kullandıkları kavramsal ve prosedür bilgileri 

araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, problem çözmede deneyimli 

öğrencilerin çözüme ulaşmak için nitel yöntemler kullandıkları; 

acemilerin ise sonu olmayan nicel analizlerle işe başlayıp genellikle 

başarısız oldukları ortaya konulmuştur. 

Tsaparlis ve Angelopoulos (2000), yaptıkları çalışmalarında işleyen 

bellek teorisine dayanan bir problem çözme metodu sunmuşlardır. 

Çalışmada kimya problemleri konusunda daha önce eğitim almış 191 

ve eğitim almamış 128 öğrenciden oluşan iki grup görev almıştır. 

Tahmin edilen sonuç, iki grupta da gözlense de modelin, daha önce 

hiç bu konuda eğitim almamış öğrencilerde daha kullanışlı olduğu 

sonucu şaşırtıcı bulunmuştur.  
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Jacobs (2001), “Fen Eğitiminde Problem Çözmenin Sınırları” adlı 

makalesinde fen eğitiminde problem çözme hakkında teorik ve 

deneysel uygulamalar önermiştir.  

Kim ve Jae Pak (2002), geleneksel fizik kitaplarında problem 

çözmeyle kavramsal anlayış arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ancak 

öğrencilerin problem çözme sırasında matematiksel zorluklara sahip 

olduklarını ortaya koymuşlardır.  

Reid (2002), çalışmasında, 14-17 yaşlarında kimya dersi alan 

öğrenciler için hazırlanmış olan ve öğrencilerin açık uçlu kimya 

problemlerini çözme yollarına dair bazı ön bilgilerini yoklamayı 

amaçlayan, yeni oluşturulmuş 14 açık uçlu problem kullanmıştır. 

Çalışma sonucunda açık uçlu problemlerin kullanımı ile ilgili öneriler 

getirilmiştir.  

Reid ve Yang (2002), yaptıkları çalışmada, karşılaştığımız 

problemlerin çoğunun açık uçlu problemler olduğundan yola 

çıkmışlardır. Çalışmada, problemler sınıflandırılmış ve problem 

çözümünde önemli olan noktalar araştırılmıştır. Bu çalışma açık uçlu 

problemlerin çok önemli olduğunu ve bu tarz problemlerin ilerideki 

yaşantılarda çok faydalı olacağı vurgulanmıştır. Bu durumun 

psikolojik boyutu da ele alınmıştır.  

Reid ve Yang (2002) yaptıkları çalışmada, literatürde yer alan 70 

kaynaktan yararlanarak problem çözme araştırmaları konusunda geniş 

bir kaynak sunmuşlardır. 
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Paul ve Volk (2002) tarafından yapılan çalışmada araştırmacılar, 

geliştirilen bir problem çözme modeli hakkında değerlendirmelerde 

bulunmuşlardır. Öğretmenin yerine getirmesi gerekenler ve 

algılamalar üzerinde durulmuştur. 

Başka bir başka araştırmada (Özmen ve başk., 2002) ise, lise ikinci 

sınıf öğrencilerinin mol kavramı ve kimyasal hesaplamalarla ilgili 

anlama seviyelerinin ve problem çözebilme yeterliliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Stamovlasis ve Tsaparlis (2003), yaptıkları çalışmada, fen eğitimi 

açısından sınırlı olan öğrenme kanalları kapasitesinin, bir başka 

deyişle öğrenme fırsatlarının rolünü ele almışlardır. Metot ve bulgular 

sonucunda, problem çözmenin sadece kimya ve fen eğitimi 

alanlarında değil, diğer alanlarla ilgili de bazı sonuçlar ortaya 

konulmuştur. 

Beckett ve Grant (2003) yaptıkları çalışmada, eğitimcilerin 

öğrencilerini alan çalışmalarında nasıl yönlendireceği hakkında 

bilgiler vermektedir. Öğrencileri alan çalışmalarına yöneltirken en 

başta yapılması gerekli işlerden birisinin, karşılarına çıkacak 

problemleri anlamalarına yardımcı olmak olduğunu önermiştir. 
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6.6. Problem Çözme Becerilerini Konu Alan Çalışmalar 

Son yıllarda öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye 

gittikçe artan bir önem verilmektedir. Bu konuda seçilen bazı 

araştırmalar aşağıda kısaca özetlenmektedir.  

Graybill (1975), “Problem Çözme Becerilerinde Cinsiyet Farkı” adlı 

makalesinde, zihinsel gelişim ve problem çözme becerilerinin 

cinsiyete bağlı olup olmadığını araştırmıştır. Bu fikrin ortaya 

çıkmasında lisede okuyan kız öğrencilerin gözlemlenmesi ve Piaget’in 

ortaya koyduğu fikirler rol oynamıştır. Sonuç olarak erkeklerin 

problem çözme performanslarının seçilen problemler için bayanlardan 

daha iyi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Swanson (1990), problem çözmede yetenekli olmayan öğrencilerin bu 

eksikliklerini sağlam bir bilişsel öğrenme ile telafi edip 

edemeyeceklerini araştırmıştır. Sonuçta; bilişsel öğrenmeleri yüksek 

olan öğrencilerin problemin doğru sonucunu daha kısa sürede 

buldukları anlaşılmıştır. Yüksek bilişsel öğrenme kapasitesi, problem 

çözme becerisini olumlu olarak etkilemektedir. Problem çözmede en 

başarılı grup hem becerisi hem de bilişsel öğrenme kapasitesi yüksek 

olan gruptur. 

Bunce ve arkadaşları (1991) tarafından yapılan çalışmada, 

öğrencilerin, kimya problemlerini çözmelerinde “kategorileme” adı 

verilen bir model önerilmiştir. Modelin başarılı olduğu ve problem 

çözme becerilerini geliştirdiği vurgulanmıştır. 
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Mason ve arkadaşları (1997) tarafından yapılan bir araştırmada, 

üniversite birinci sınıf öğrencilerinin Temel kimya problemlerinde 

kullandıkları çözüm metotlarını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada 

matematiksel işleme dayalı ve kavramsal olmak üzere iki tip problem 

kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçta her iki problem tipi 

için öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesinin çözüm 

sürecini kısalttığını göstermiştir. 

Noh ve Scharmann (1997) yaptıkları araştırmada, öğrencilerin 

kavramsal anlama ve problem çözme becerileri seçilen Moleküler 

Kimya problemleriyle incelenmiştir. 

Abidin ve Hartley (1998), “Matematik Problem Çözme Becerilerinin 

Geliştirilmesi” adlı çalışmalarında problem çözmenin; çözüm sürecini 

tetikleyecek ve destekleyecek olan bilginin sistematik bir yapıda 

ortaya konmasını gerektirir bir yapıda olduğunu vurgulamışlartır. 

Burada da problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin önemine 

işaret edilmektedir. 

Serin (2001) tarafından yapılan bir çalışmada ise lisans ve lisansüstü 

düzeydeki fen öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve 

bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma, problem çözme becerileriyle bilgisayar 

kullanımını ilişkilendirmesi bakımından ilginç bir çalışmadır. 

Arslan (2001) yaptığı araştırmada, öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının problem çözme becerilerini çeşitli değişkenler açısından 

incelemiştir. Araştırmanın örneklemini, Konya ve Niğde illerindeki 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenler içinden 

yansız olarak seçilmiş 183 öğretmen ile Selçuk ve Niğde 

Üniversitelerinde okuyan 351 öğretmen adayı oluşturmuştur. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim 

değişkeninde olduğu gibi çeşitli değişkenler açısından farklılıklar 

bulunmuştur. 

Elliott ve arkadaşları (2001), yaptıkları çalışmada; “Fen İçin Cebir” 

isimli dersi kısaca anlatarak, dersin; öğrencilerin problem çözme 

becerileri, eleştirel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumları 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir.  

Chang ve Weng (2002), “Öğrencilerin Yer Bilimi Problemlerini 

Çözme Becerileri Üzerinde Araştırmacı Bir Çalışma” adlı 

makalelerinde, Yer Bilimi konusunda öğrencilerin problem çözme 

becerisi ve fen işlem becerisi arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Hope (2002), yapmış olduğu çalışmada, genel problem çözme 

becerileri tartışılmış ve bir problem çözme modeli önerilmiştir. Her 

yeni problemin problem çözücüye yeni kazanımlar yüklediği 

belirtilmiştir. 

Chun ve Hua (2002), yaptıkları çalışmada öğrencilerin problem çözme 

becerileri ile bilimsel işlem becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışma Tayvan’da 195 öğrenciyle yapılmıştır. Çalışma sonuçları; 

bilimsel işlem becerileri ile problem çözme becerileri arasında yüksek 

bir ilişkinin varlığını göstermiştir.  
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Korkut (2002) tarafından yapılan bir araştırmada lise öğrencilerinin 

problem çözme becerileri araştırılmıştır. Elde edilen başlıca bulgulara 

göre; cinsiyet, okul türü, yaş, babanın işi, bireylerin sorunlarını 

konuştukları ve anlaştıkları kişilerin kimler olduğu değişkenleri, 

problem çözme becerilerini algılamada fark yaratmaktadır. 

Sutherland (2002) yaptığı çalışmada, öğrencilerin problem çözme 

performansındaki değişimlerini değerlendirmek için kullanılan nicelik 

ve nitelik analizleri desteğiyle birleştirilen stratejik açıklamaların, 

öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde pozitif etkiler 

doğurduğuna dair bazı veriler sunulmuştur.  

Kaptan ve Korkmaz (2002c) tarafından yapılan bir araştırmada, fen 

eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim yedinci 

sınıf öğrencilerinin; yaratıcı düşünme ve problem çözme beceri 

düzeylerine etkisi incelenmiştir.  

Gorodetsky ve Klavir (2003), yaptıkları araştırmada, yetenekli ve 

vasat öğrencilerin problem çözme süreçlerini karşılaştırarak 

gözlemlenen farklılıkları ortaya koymuşlardır. Araştırma süresince, 

problem çözme becerileri gelişmiş olan öğrenciler, problem çözme 

sürecinde diğer öğrencilere karşı belirgin bir üstünlük göstermişlerdir.  

Orhun (2003), tarafından yapılan araştırmanın amacı, 5. sınıf 

matematik öğrencilerinin cinsiyet, matematiğe karşı tutum, okuma 

becerileri, matematik bilgi ve becerilerini araştırmaktır. Araştırmanın 

sonucunda, matematik problemlerini çözmek için bireylerin; yeterli 

düzeyde matematik bilgi ve becerilerine sahip olmaları gerektiği 
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ortaya konulmuştur. Problem çözme performansını etkileyen bir başka 

özellik olarak problemi dikkatli bir şekilde okuma becerisi 

belirlenmiştir. 

Köken (2003), sosyal bilgiler öğretiminde problem çözme becerilerini 

çoktan seçmeli testlerle ölçmeyi amaçlamıştır. Öğrencilere eleştirel 

düşünme, üretici düşünme, bilimsel düşünme ve akıl yürütme gibi 

becerileri sağlayan problem çözme yönteminin ilköğretimde 

kullanılması gerektiği önerilmiştir. 

Kelly ve arkadaşları (2003), duyma engelli öğrencilerin matematik 

eğitimleri için, problem çözme ve genel sorgulama becerilerinin 

arttırılmasına yönelik bir çalışma yapmıştır.  

Karataş ve Güven (2004), “8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme 

Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması” adlı 

çalışmalarında; ilköğretim okullarındaki sınıf içi uygulamalarda, 

problem çözme becerilerinin tespit edilmesini olanaklı kılan 

uygulamalara yönelik bir çalışma yapmışlardır.  

6.7. Problem Çözme Stratejilerinin Geliştirilmesi ve 

Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar 

Larkin ve Reif (1979), yaptıkları çalışmada, deneyimli ve deneyimsiz 

(acemi) öğrencilerin problem çözme stratejilerini incelemişlerdir. İyi 

bir problem çözücü olabilmek için neler gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Bu çalışmaya benzer şekilde, Chi ve arkadaşları (1981), 
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tarafından yapılan başka bir çalışmada; problem çözme konusunda 

deneyimli ve deneyimsiz öğrencilerin, problem çözme süreçlerinde 

izledikleri strateji farklılıkları üzerinde durulmaktadır. Deneyimli 

öğrencilerin problemi daha derinlemesine bir şekilde ele aldıkları, 

acemilerin ise daha yüzeysel olarak çözdükleri üzerinde 

durulmaktadır.  

Reif (1981) tarafından yapılan başka bir araştırmada yazar, etkili bir 

problem çözme stratejisinin geliştirmesi için gerekli olan bilişsel 

gereklilikler üzerinde durmuştur. 

Hardiman ve arkadaşları (1989) yaptıkları çalışmada, problem çözme 

konusunda 45 acemi ve 10 deneyimli öğrencinin problem çözme 

sürecinde izledikleri stratejileri incelemişlerdir. 

Altun (1995) ilköğretimde problem çözme öğretimi ile ilgili bir 

araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonunda, problem çözme 

öğretiminin, dört işlem problemlerinin yanı sıra; veri analizini, çözüm 

stratejilerini tanıyan ve kullanan, araştırma yapan, grupla çalışma 

etkinliklerini içeren gerçek hayat problemlerinin çözümüne yer veren 

bir yöntemin olması gerektiği ve öğretmen yetiştirme programlarının 

zaman geçirilmeden problem çözme yaklaşımına göre yeniden 

düzenlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

Hong (1996) tarafından yapılan çalışmada bir problemle karşılaşan 

kişinin, önce tahminler yapıp daha sonra bu tahminlerini test ettiği 

görüşü doğrulanmıştır. Bunun dışında, öğrencilere problem çözümü 

için daha fazla zaman tanındığında onların daha sağlam stratejiler 
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geliştirdiklerini göstermiştir. Fakat bazı öğrenciler, buna rağmen 

problem çözme becerilerini kullanmada başarısız olmaktadırlar. 

Öğrenciler, problemler zorlaştıkça becerilerini kullanmada daha yavaş 

kalmaktadırlar. Ayrıca kolay problemlerde lise bir ve ikinci sınıf 

öğrencileri benzer başarı göstermişlerdir. Fakat daha zor problemlerde 

lise ikinci sınıf öğrencilerinin üstünlüğü dikkat çekmiştir. 

Chun ve James (1999), problem çözme stratejilerinin; öğrenci başarısı 

ve alternatif çalışmalardaki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada, deney 

grubundaki 172 öğrenci, altı haftalık problem çözmeye dayalı eğitim 

almışlardır. Lise giriş sınavından seçilen sorular deney grubundaki 

öğrencilerin başarılarını ölçmek üzere kullanılmıştır. Öğrencilerin 

kavramsal değişimlerini gözlemek üzere açık uçlu sorular da 

sorulmuştur. Çalışma sonrasında problem çözme temelli eğitim 

modelinin öğrenci başarısını özellikle de uygulama düzeyinde 

geliştirdiğini göstermiştir.  

Jacobson (2000), yaptığı çalışmasında, karmaşık sistemlerle uğraşan 

uzmanlarla, problem çözmede yeterli deneyime sahip olmayan lisans 

öğrencileri arasındaki problem çözmede kullandıkları strateji 

farklılıklarını ortaya koymak amaçlamıştır. 

Sezgin ve arkadaşları (2000), üniversite düzeyinde fen dersi alan 

öğrencilerin kullandıkları problem çözme stratejilerini saptamak ve bu 

konudaki eksikliklerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmada; 

kız ve erkek öğrenciler arasında strateji kullanımı açısından fark 

olmadığını; fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliğinde 
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okuyan öğrenciler arasında da strateji kullanımı açısından bir fark 

bulunmadığını tespit etmişlerdir.  

Taconis ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada; etkili problem 

çözme stratejilerinin genel nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak için 

fen bilimlerinde öğretim stratejilerinin etkinliği üzerinde yapılan 

deneysel araştırmaları konu alan ve 1985-1995 yılları arasında yüksek 

standartlı uluslararası dergilerde yayınlanmış olan makaleleri 

incelemiş, daha etkili olduğu belirlenen çeşitli modern yöntemler 

önermişlerdir.  

6.8. Problem Çözme Konusunda Sunulmuş Olan Konferans 

Raporları 

Tuma ve Reif (1980) editörlüğünde 1978’de yapılan problem çözme 

üzerine bir konferansa ait bildiriler raporlaştırılmıştır.  

Silver Erlbaum (1985) editörlüğünde 1983’te yapılan “Matematiksel 

Problem Çözmeyi Öğretme ve Öğrenme” adlı konferansa ait bildiriler 

bir araya getirilmiştir. Zaman zaman kitapta problem çözmenin 

disiplinler arası ilişkisi ile ilgili olarak fizik eğitiminde problem çözme 

konusuyla ilgili bölümler de bulunmaktadır. 

Tan ve arkadaşları (1996) yaptıkları çalışmada ilköğretimde çalışan 

öğretmenlerin problem çözmeyi fen öğretiminde nasıl ele aldıkları 

araştırılmıştır. Çalışmaya 36 okuldan 3048 öğretmen katılmıştır. Bazı 
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öğretmenlerin problem çözmenin doğasını yanlış algıladıkları ortaya 

konulmuştur. 

Redish ve Rigden (1996) editörlüğünde “Modern Üniversitelerde 

Fizik Bölümlerinin Değişen Rolü” isimli konferansta sunulan 

bildiriler raporlaştırılmıştır. Bu raporlar, öğrencilerin problem çözme 

becerilerini arttırmayı hedefleyen müfredat reformu girişimlerine ışık 

tutmaktadır.  

Franklin ve arkadaşlarının (2004) editörlüğünde 2003 Yılı Fizik 

Eğitimi Araştırma Konferansı’nda sunulan bildiriler bir arada 

toplanmıştır. Kitapta, problem çözme araştırmalarında kullanılan 

farklı metotları, poster sunumları yer almaktadır.  

6.9. Problem Çözme Konusunda Önerilebilecek Kaynak 
Kitaplar 

Allison (1969) editörlüğünde hazırlanan kitapta “Problem Çözme” 

adlı bir bölüm bulunmakta ve bir mühendisin yaklaşımıyla problem 

çözmeye geniş bir bakış açısı sunulmaktadır.  

Newell ve Simon (1972) tarafından yazılan kitapta yazarlar, problem 

çözme davranışını anlatmışlardır. Kişilerin problem çözme 

görevlerinde nasıl davrandıkları konusuna yoğunlaşmışlardır. 

Randell ve Lester (1982), hazırladıkları kitapta problem çözmenin ne 

olduğu, niçin gerekli olduğu ve nasıl uygulanması gerektiği 

konularına yoğunlaşmışlardır. 
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R. J. Stemberg editörlüğünde yazılan kitapta, Chi ve Glaser (1985) 

tarafından hazırlanan “Problem Çözme Becerisi” adlı bir bölüm 

bulunmaktadır. Bölüm yazarları, problem çözme ve problem çözme 

araştırmalarında bilişsel konular üzerine genel bir bakış sunmuşlardır. 

Problem tiplerini tanımlamışlar, özellikle iyi tanımlanmamış 

problemler üzerinde durmuşlardır. 

Watts (1991) tarafından yazılan kitap, problem çözme beceri, süreç ve 

metotlarını sistemli bir şekilde sunmaktadır.   

Mayer (1992), tarafından hazırlanan kitapta bilişsel psikoloji bakış 

açısıyla problem çözme üzerinde durulmuştur. 

Wood ve Sleet (1993) tarafından hazırlanan kitap, grup çalışmalarında 

öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için 

tasarlanmıştır. Geliştireceğini iddia ettiği beceriler, veri toplama, 

seçme, yöntem belirleme, etmenleri dengeleme, hata farkındalığı, 

tartışma ve sunum yapma becerileridir. Kitap, 16-18 yaş grubunu 

hedef almaktadır. 

Gabel (1994) editörlüğünde hazırlanan kitapta Maloney tarafından 

“Problem Çözme Araştırmaları: Fizik” adlı bir bölüm bulunmaktadır. 

Bir gözden geçirme niteliğindeki bu çalışmada problem çözme 

araştırmaları ve eğitimi konusunda birçok önemli konu ele alınmıştır. 

Kitapta yer alan sonuncu bölüm, problemin tanımı, problem çözme 

açısından fizik dersinin amaçları gibi fizik eğitimcileri için önemli 

birçok konuda açıklık getirmektedir. Diğer bölümler, diğer alanlarda 
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(örneğin kimya, yer bilimi gibi) problem çözme araştırmalarına genel 

bir bakış sağlamaktadır. 

Reed (1999) tarafından hazırlanan kitap, öğrencilerin rutin 

problemlere nasıl yaklaştıklarına ve çözdüklerine dair “büyük bir 

resim” geliştirmeyi hedefleyen bilişsel fen ve matematik alanlarındaki 

araştırmalardan bahsetmektedir. Araştırmacı, birçok müfredat reformu 

da içeren bu kaynakçayla ilgili birçok konuyu tartışmaktadır. Bu 

çalışmadaki matematikçi bakış açısının, fizikçilerin problem çözme 

konusundaki görüşlerini zenginleştireceği düşünülmektedir. 

Gnadig ve arkadaşları (2001), tarafından hazırlanan kitapta genelde 

yoruma açık 200 fizik problemi bulunmaktadır. Grup çalışmalarında 

çok faydalı olabilecek bir kitaptır. 

Davidson ve Sternberg (2003) editörlüğünde hazırlanan bu kaynak, 

özel olarak fizikte problem çözmeye hitap etmemektedir. Ayrıca, 

problemin farkına varma, aktarma, işleyen bellek ve diğer konular gibi 

problem çözmenin psikolojik boyutunu ele almaktadır. 



 
 119 

KAYNAKLAR 

 

Abak, A., Eryılmaz, A. & T. Fakıoğlu (2002). Üniversite 
Öğrencilerinin Fizikle İlgili Seçilmiş Duyuşsal Karakteristikleri 

ile Fizik Başarılarının İlişkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve 

Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. 

 

Abel, C.F. (2003). Heuristics and Problem Solving. New Directions 

for Teaching and Learning, 95 (Specıal Issue: Problem-Based 

Learning In The Information Age), 53-58. 

 

Abidin, B. & J.R. Hartley (1998). Developing Mathematical Problem 

Solving Skills. Journal of Computer Assisted Learning, 14, 278-

291. 

 

Akgün, Ş. (1995). Fen Bilgisi Öğretimi. Giresun: Akgün Yayınları. 
 

Akyürek Tay, B. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 

Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerini 
Geliştirmede İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Etkisi Konusunda 
Öğretmen, Müfettiş ve Uzman Görüşleri. Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi). 

 

Altun, M. (1995). İlkokul 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem 
Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma. Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

Altun, M. (2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi. Milli 

Eğitim Dergisi, 147. 

 

Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M. & Z. Özdilek (2001). Altı 
Yaş Grubu Çocukların Problem Çözme Stratejileri ve Bunlarla 

İlgili Öğretmen ve Müfettiş Algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 14(1), 211-230. 

 

Anderson, J.R. (1980). Cognitive Psychology and It's Implications. 

San Fransisco: Freeman. 

 



 
120 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Anderson, R.S. & J.B. Puckett (2003). Assessing Students’ Problem-

Solving Assignments. New Directions For Teaching And 

Learning, 95 (Special Issue: Problem-Based Learning in The 

Information Age), 81-87. 

 

Anzai, Y. & T. Yokoyama (1984). Internal Models in Physics 

Problem Solving. Cognition and Instruction, 1(4), 397-450. 

 

Arslan, C. (2001). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem 
Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

 

Aycan, Ş. & A. Yumuşak (2002). Lise Fizik Müfredatındaki 
Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. V. 

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. 

 

Bagno, E., Eylon B.S. & U. Ganiel (2000). From Fragmented 

Knowledge to a Knowledge Structure: Linking The Domains of 

Mechanics And Electromagnetism. Phys. Educ. Res., Am. J. 

Phys. Suppl., 68(7), 16-26. 

 

Bagno, E. & S. Eylon (1997). From Problem Solving To A Knowledge 

Structure: An Example From The Domain Of Electromagnetism. 

Am. J. Phys., 65(8), 726-736. 

 

Bağcı, N., Gülçiçek Ç. & S. Moğol (2004). Fizik Konularının 
Öğretiminde Alternatif Çözümlerin Öğrenci Başarısına Etkisi. 
F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 49-59.  

 

Bâki, A. & A. Bell (1997). Ortaöğretim Matematik Öğretimi. 1. Cilt, 

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet 

Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 

 

Beckett, J. & N.K. Grant (2003). Guiding Students Toward Solutions 

in Field Experiences. New Directions For Teaching And 

Learning, 95 (Special Issue: Problem-Based Learning In The 

Information Age), 67-72. 

 



 
 121 

Bingham, A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin 
Geliştirilmesi (Çev. F. Oğuzkan), İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 

 

Blosser, P.E. (1988). Teaching Problem Solving-Secondary School 

Science. http://ericir.syr.edu/plweb-cgi/obtain.pl (03.08.2005).  

 

Bodner, G.M. & D.S. Domain (2000). Mental Models: The Role of 

Representations in Problem Solving in Chemistry University. 

Chemistry Education, 4(1), 22-28. 

 

Bolton, J. & S. Ross (1997). Developing Students Physics Problem 

Solving Skills. Physics Education, 32(3), 176-185. 

 

Bransford, J.D. & B.S. Stein (1984). The IDEAL Problem Solver: A 

Guide to Improving Thinking, Learning, and Creativity. N.Y: 

W. H. Freeman & Co. 

 

Buckmaster, H.A. (1993). Teaching Problem Solving. Am. J. Phys., 

61(3), 202. 

 

Bunce, D.M., Gabel D.L. & J.V. Samuel (1991). Enhancing 

Chemistry Problem-Solving Achievement Using Problem 

Categorization. Journal of Research in Science Teaching, 28(7), 

505-521. 

 

Candela, A. (1997). Demonstrations and Problem-Solving Exercises 

in School Science: Their Transformation within the Mexican 

Elementary School Classroom. Science Education, 81, 497–513. 

 

Cansüngü Koray, Ö. (2003). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünceye 
Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Ankara: Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi).  

 

Carrodus, J. (1998). Participation of Low-Achieving Students in 

Cooperative Small-Group Problem Solving in Mathematics. 

Columbia: Simon Fraser University (Master of Science).  

 



 
122 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Carter, L.R. & W.M. Waite (2000). Problem Solving Skills. 30th 

ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Kansas City, 

MO. 

 

Chang, H.P. & N.G. Lederman (1994). The Effect of Levels of 

Cooperation within Physical Science Laboratory Groups on 

Physical Science Achievement. Journal of Research in Science 

Teaching, 31(2), 167-181. 

 

Chang, C.Y. & J. P. Barufaldi, (1999). The Use of a Problem-Solving-

Based İnstructional Model in İnitiating Change in 

Students'Achievement and Alternative Frameworks. 

International Journal of Science Education, 21(4), 373-388. 

 

Chang, C.Y. & Y.H. Weng (2002). An Exploratory Study on 

Students’Problem-Solving Ability in Earth Science. 

International Journal of Science Education, 24(5), 441–451. 

 

Chi, M.T.H., Feltovich, P.J. & R. Glaser (1981). Categorization and 

Representation of Physics Problems by Experts and Novices. 

Cognitive Science, 5, 121-152. 

 

Chi, M.T.H & R. Glaser (1985). Problem Solving Ability. Human 

Abilities: An Information Processing Approach (Ed. R. J. 

Stemberg), NY: Freeman. 

 

Chiappetta, E.L. & J.M. Russell (1982). The Relationship Among 

Logical Thinking, Problem Solving Instruction, and Knowledge 

and Application of Earth Science Subject Matter. Science 

Education, 66, 85-93. 

 

Chun, C.Y. & P. James (1999). The Use of a Problem-Solving-Based 

Instructional Model in Initiating Change in Students' 

Achievement and Alternative Frameworks. Int. J. Sci. Educ., 

21(4), 373-388. 

 

Chun, C. & W.Y. Hua (2002). An Exploratory Study on Student 

Problem Solving Ability in Earth Science. Int. J. Sci. Educ., 

24(5), 441-451. 



 
 123 

 

Clearwater, S.H., Hogg, T. & B.A. Huberman (1992). Cooperative 

Problem Solving. The Micro and the Macro View World 

Scientific, 33–70. 

 

Crouch, C.H. & E. Mazur (2001). Peer Instruction: Ten Years of 

Experience And Results. Am. J. Phys., 69(9), 970-977. 

 

Çepni, S. & A.R. Akdeniz (1991). Fizik Öğretmenlerinin 
Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221-226. 

 

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. & Turgut, M.F. (1997). Fen 

Eğitiminde Problem Çözme. Fizik Öğretimi-Hizmet Öncesi 
Öğretmen Eğitimi-YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi 
Geliştirme Projesi, Ankara. 

 

Davidson, J.E. & R.J. Sternberg (2003). The Psychology of Problem 

Solving. Cambridge U. P., Cambridge-UK. 

 

Dede, Y. & S. Yaman (2003). Fen ve Matematik Eğitiminde Proje 
Çalışmalarının Yeri, Önemi ve Değerlendirilmesi. G.Ü. Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-132. 

 

Demirel, Ö. (1999). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayınları. 
 

Demirtaş, A. & J.L. Barth (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, 
YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet 

Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 

 

Dhillon, A.S. (1998). Individual Differences within Problem-Solving 

Strategies Used in Physics. Science Education, 82, 379–405. 

 

Dixon, J.A. & A.S. Bangert (2004). On the Spontaneous Discovery of 

a Mathematical Relation During Problem Solving. Cognitive 

Science, 28, 433–449. 

 

Doğru, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Çevre 
Sorunlarının Çözümünde Problem Çözme Yönteminin 



 
124 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Uygulanması. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  

 

Dufresne, R.J., Gerace, W.J., Hardiman P.T. & J.P. Mestre (1992). 

Constraining Novices to Perform Expertlike Problem Analyses: 

Effects on Schema Acquisition. The Journal of The Learning 

Sciences, 2(3), 307-331. 

 

Edens, K.M. (2000). Preparing Problem Solvers for the 21st Century 

Through Problem-Based Learning. College Teaching, 48(2), 55-

61. 

 

Eggen, P.D. & D.P. Kauchak (1996). Strategies for Teachers 

Teaching Content and Thinking Skills. Ally and Bacon-A 

Pearson Education Company, USA. 

 

Elliott, B., Oty, K., Mcarthur, J. & B. Clark, (2001). The Effect Of An 

Interdisciplinary Algebra/Science Course On Students' Problem 

Solving Skills, Critical Thinking Skills And Attitudes Towards 

Mathematics. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 32(6), 811-816. 

 

Engemann, J.F. (2000). Performance in Chemistry Problem Solving: 

A Study of Expert/Novice Strategies and Specific Cognitive 

Factors. NY: State University of New York (Doctor of 

Philosophy).  

 

Ergün, M. & A. Özdaş (1997). Problem Çözme Metodu. Öğretim İlke 
ve Yöntemleri, İstanbul: Kaya Matbaacılık. 

 

Ersoy, Y. (2004). Problem Kurma ve Çözme Yaklaşımlı Matematik 

Öğretimi Yönünde Yenilik Hareketleri http://www.matder.org.tr/ 

bilim/yepc.aspİID=85 (14.07.2005).  

 

Ferguson-Hessler, M. & Jong, T. (1987). On the quality of knowledge 

in the field of electricity and magnetism. American Journal of 

Physics-Amer. J Phys. 55, 492-497.  

 



 
 125 

Fireman, G., Kose, G. & M.J. Solomona (2003). Self-Observation and 

Learning: The Effect of Watching One-self on Problem Solving 

Performance. Cognitive Development, 18, 339-354. 

 

Freitas, I.M., Jıménez, R. & V. Mellado (2004). Solving Physics 

Problems: The Conceptions and Practice of an Experienced 

Teacher and an Inexperienced Teacher. Research in Science 

Education., 34, 113–133. 

 

Gabel, D.L. & D.M. Bruce (1994). Research on Problem Solving: 

Chemistry. Handbook of Research on Science Teaching and 

Learning: A Project of the National Science Teachers 

Association (Ed. D. L. Gabel) New York: Simon & Schuster 

MacMillan. 

 

Geban, Ö., Askar P. & I. Özkan (1992). Effects Of Computer 

Simulations And Problem Solving Approaches On High School 

Students. Journal of Educational Research, 86, 5-10. 

 

Girl, T.A. & L. Wah (2000). Psychology For Teachers: General 

Problem Solving And Problem Solving In Science Education. 

Session 7 Papers, 1109-1116. 

 

Gnadig, P., Honyek, G. & K. Riley (2001). 200 Puzzling Physics 

Problems, Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Good, R. & M. Smith (1987). How Do We Make Students Better 

Problem Solvers? The Science Teachers, 54(4), 31-36. 

 

Gorodetsky, M. & R. Klavir (2003). What Can We Learn from How 

Gifted/Average Pupils Describe Their Processes of Problem 

Solving? Learning and Instruction, 13, 305–325. 

 

Gökçe, E. (2001). Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri. 
TRT Ankara Radyosu Konuşma Konusu, Ankara. 

 

Graybill, L. (1975). Sex Differences in Problem-Solving Ability. 

Journal of Research in Science Teaching, 12(4), 341-346. 

 



 
126 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Güçlü, A. (1998). Fizik de Sevilebiliyormuş! Milliyet (21.4.1998). 

 

Güçlü, N. (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri. Milli 

Eğitim Dergisi, 160. 

 

Güneş, B., Özdemir, İ.E., Temiz, B.K., Gülçiçek, Ç., Kanlı, U., Ünsal, 
Y. & T. Tunç (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme 
Kılavuzu-Fizik (Ed. Rahmi Yağbasan). 1.Baskı, Gazi Kitabevi, 
Ankara. 

 

Hacker, D.J. & J. Dunlosky (2003). Not All Metacognition Is Created 

Equal. New Directions For Teaching And Learning, 95 (Special 

Issue: Problem-Based Learning in the Information Age), 73-79. 

 

Halloun, I. (1996). Schematic Modeling For Meaningful Learning of 

Physics. Journal of Research in Science Teaching, 33, 1019-

1041. 

 

Hardiman, P., Dufresne R. & J. Mestre (1989). The Relation Between 

Problem Categorization Ana Problem Solving Among Experts 

And Novices. Mem. Cognit., 17, 627-638. 

 

Harper, K.A. (2001). Investigating the Development of Problem 

Solving Skills During A Freshman Physics Sequence. OHIO: 

Ohio State University (Doctor of Philosophy).  

 

Harty, K. & J. Matkin (1991). Science Problem Solving Approaches 

in Elementary School Classrooms. School Science and 

Mathematics, 9(1), 10-14. 

 

Heller, P., Keith R. & S. Anderson (1992). Teaching Problem Solving 

Through Cooperative Grouping. Part 1: Group Versus 

Individual Problem Solving. Am. J. Phys., 60(7), 627-636. 

 

Heller, P. & Hollabaugh, M. (1992). Teaching Problem Solving 

Through Cooperative Grouping. Part 2: Designing Problems 

And Structuring Groups. Am. J. Phys., 60(7), 637-644. 

 



 
 127 

Heller, P., Heller, K., Henderson, C., Kuo V. & H. Yerushalmi (2001). 

Instructors’ Beliefs and Values about Learning Problem 

Solving. Proceedings of the Physics Education Research 

Conference, Rochester, NY. 

 

Henderson, C., Heller, K., Heller, P., Kuo, V.H. & E. Yerushalmi 

(2001a). Instructors’ Ideas About Problem Solving–Setting 

Goals. Proceedings of the Physics Education Research 

Conference, Rochester, NY. 

 

Henderson, C., Heller, P., Heller, K., Kuo, V.H. & E. Yerushalmi 

(2001b). Instructors Beliefs and Values About Learning 

Problem Solving. Physics Educational Research Conference, 

NY. 

 

Henderson, C.R. (2002). Faculty Conceptions About The Teaching 

And Learning of Problem Solving in Introductory Calculus-

Based Physics. Minnesota: Universıty of Minnesota (Doctor of 

Philosophy).  

 

Henderson, C., Yerushalmi, E., Kuo, V.H., Heller P. & K. Heller 

(2004). Grading Student Problem Solutions: The Challenge of 

Sending a Consistent Message. Am. J. Phys., 72(2), 164-169. 

 

Heppner, P. (1978). A Review of the Problem Solving Literatüre and 
It's Relationships to the Counseling Process. Journal of 

Counseling Psychology, 25. 

 

Heppner, P. & K. Krauskopf (1987). An Information Processing 

Apporach to Personal Problem Solving. The Counseling 

Psychologist, 15, 34-37. 

 

Herron, J.D. & T.J. Greenbowe (1986). What Can We Due About 

Sue: A Case Study of Competence. Journal of Chemistry 

Education, 63(6), 528-531. 

 

Hestenes, D. (1987). Toward A Modeling Theory Of Physics 

Instruction. Am. J. Phys., 55(5), 440-454. 

 



 
128 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Hestenes, D. (1998). Who Needs Physics Education Research? Am. J. 

Phys., 66, 465-467. 

 

Heyworth, R.M. (1999). Procedural And Conceptual Knowledge of 

Expert And Novice Students for the Solving of a Basic Problem 

in Chemistry. Int. J. Sci. Educ., 21(2), 195-211. 

 

Hollabaugh, M. (1995). Physics Problem Solving in Cooperative 

Learning Groups. Minnesota: University of Minnesota (Doctor 

of Philosophy).  

 

Holmes, L. & A. Heather (2003). Preschool Children’s Collaborative 

Problem-Solving Interactions: The Role of Gender, Pair Type, 

and Task. Sex Roles, 48, 11-12. 

 

Hong, J.C (1996). Error Patterns in Problem Solving. Scientia 

Paedagogica Experimentalis, 33(1), 57-68. 

 

Hope, G. (2002). Solving Problems: Young Children Exploring the 

Rules of the Game. The Curriculum Journal, 13(3), 265–278. 

 

Hsu, L., Brewe, E. Foster, T.M. & K.A. Harper (2004). Resource 

Letter RPS-1: Research in Problem Solving. Am. J. Phys., 72(9), 

1147-1156. 

(http://www.hawaii.edu/suremath/solveIt.html). (15.03.2005)  

 

Hubin, D.R. & C. Riddell (1977). Problem Solving in Physics. How to 

Study Physics. Learning Skills Center, Univ. of Texas, Austin. 

 

Huffman, D. (1997). Effect of Explicit Problem Solving Instruction on 

High School Students’ Problem-Solving Performance and 

Conceptual Understanding of Physics. Journal Of Research In 

Science Teaching, 34(6), 551–570. 

 

Huitt, W. G. (1992). Problem Solving and Decision Making: 

Consideration Of Individual Differences Using the Myers-

Briggs Type Indicator. Journal of Psychological Type, 24, 33-

44. 

 



 
 129 

Jacobs, S. (2001). Limits To Problem Solving In Science, International 

Studies in the Philosophy of Science, 15(3), 231-242. 

 

Jacobson, M.J (2000). Problem Solving About Complex Systems: 

Differences Between Experts and Novices. 4th International 

Conference of the Learning Sciences, Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

Jinshuı, Li (1991). Solving Physics Problems in Chinese Education. 

Two Experiences from Mechanics. Physics Education, 26, 231-

233. 

 

Johnson, D.W., Johnson R.T. & K.A. Smith, (1991). ASHE-ERIC 

Higher Education Report 20 (4), Cooperative Learning: 

Increasing College Faculty Instructional Productivity. George 

Washington University Graduate School of Education and 

Human Development, Washington DC. 

 

Johnson, M. (2001). Facilitating High Quality Student Practice In 

Introductory Physics. Phys. Educ. Res., Am. J. Phys. Suppl., 

69(7), 2-11. 

 

Jonassen, D. H (2000). Toward A Design Theory Of Problem Solving. 

Educational Technology, Research and Development, 48(4), 63-

85. 

 

Jonassen, D. H. (2003). Designing Research-Based Instruction for 

Story Problems. Educational Psychology Review, 15(3), 267-

296. 

 

Kabadayı, R. (1992). Problem Çözme Süreci, Gereği ve Eğitimdeki 
Boyutlar. Öğretmen Dünyası, 146, 32-33. 

 

Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve 
Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi. 

 

Kaptan, F., Aslan F. & S. Atmaca (2002). Problem Çözme ve Düz 
Anlatım Yönteminin Kalıcılığa ve Öğrencilerin Erişi 
Düzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri 

ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. 



 
130 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

 

Kaptan, F. & H. Korkmaz (2002a). Türkiye’de Hizmet Öncesi 
Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları 
Üzerine Bir İnceleme. Journal of Quafqaz University, 9. 

 

Kaptan, F. & H. Korkmaz (2002b). The Effects Of Cooperative 

Problem Solving Approach On Creativity In Science Course. 

Journal of Quafqaz University, 9. 

 

Kaptan, F. & H. Korkmaz (2002c). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı 
Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik 

Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 22, 164-170. 

 

Karakan, A.G. (1991). Ankara’daki Liselerde Fizik Öğretiminin 
Sorunlarının Tesbit Edilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

 

Karakaş, M. (1998). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Derslerinde 

Problem Çözme Yönteminin Öğrencilerin Ders Başarısına 
Etkisi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). 

 

Karakırık, E. (2002). Aşamalı Problem Çözümü. V. Ulusal Fen 

Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. 

 

Karataş, İ. (2002). 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde 
Kullanılan Bilgi Türlerini Kullanma Düzeyleri. Trabzon: 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi).  

 

Karataş, İ. & B. Güven (2004). 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem 
Çözme Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması. 
Milli Eğitim Dergisi, 163. 

 

Kasap, Z. (1997). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik 

Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı ile Problem Çözme 

Tutumu Arasındaki İlişki. İstanbul: Marmara Üniversitesi 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 



 
 131 

 

Katkat, D. & O. Mızrak (2003). Öğretmen Adaylarının Pedagojik 

Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Milli Eğitim 
Dergisi, 158. 

 

Kelly, R.R., Lang, H.G. & C. M. Pagliaro (2003). Mathematics Word 

Problem Solving for Deaf Students: A Survey of Practices in 

Grades 6–12. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8(2), 

104-119. 

 

Kibble, B. (1999). How do you Approach a Physics Problem? Physics 

Education, 34(1), 16-18. 

 

Koch, A. & S.G. Eckstein (1995). Skills Needed for Reading 

Comprehension of Physics Texts and their Relation to Problem-

Solving Ability. Journal of Research in Science Teaching, 

32(6), 613. 

 

Koç, Y. (1998). The Effect of Different Teaching Methods on 

Mathematical Problem Solving Performance. Ankara: METU 

(M.S. Thesis).  

 

Koç, Y. & S. Bulut (2002). İşbirliğine Dayalı ve Bireysel Problem 

Çözme Yöntemlerinin Matematiksel Problem Çözme 
Performansına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 22, 82-90. 

 

Kor, F. (2002). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde, Sınıf İçi 
Aktivitelerin, Problem Çözmeye Ektisi; Hücre Bölünmeleri. 
İstanbul: Marmara Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi). 

 

Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184. 

 

Köken, N. (2003). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Problem Çözme 

Becerilerinin Çoktan Seçmeli Testlerle Ölçülmesi. G.Ü. Kırşehir 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 55-68. 

 



 
132 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Kuo, V.H., Heller, K., Heller, P., Henderson, C. & E. Yerushalmi 

(2001). Instructors' Ideas about Problem Solving-Grading. 

Proceeding of the Physics Education Research Conference, 

Rochester, NY. 

 

Kuo, V.H. (2004). An Explanatory Model Of Physıcs Faculty 
Conceptions About The Problem-Solving Process. Minnesota: 

The University of Minnesota (Doctor of Philosophy).  

 

Larkin, J.H. & F. Reif (1979). Understanding and Teaching Problem 

Solving in Physics. Eur. J. Sci. Educ., 1(2), 191-203. 

 

Larkin, J. H, Mcdermott, J., Simon D.P. & H.A Simon. (1980). Expert 

and Novice Performance in Solving Physics Problems. Science, 

208, 1335-1342. 

 

Lee, K.W.L., Tan, L.L., Goh, N.K., Chia L.S. & C. Chine (2000). 

Science Teachers and Problem Solving in Elementary Schools 

in Singapore. Research in Science & Technological Education, 

18(1), 113-126. 

 

Leonard, W.J., Dufresne R.J. & Mestre J.P. (1996). Using Qualitative 

Problem-Solving Strategies to Highlight the Role of Conceptual 

Knowledge in Solving Problems. Am. J. Phys., 64, 1495-1503.  

 

Major, C.H. & B. Palmer (2001). Assessing the Effectiveness of 

Problem-Based Learning in Higher Education: Lessons from the 

Literature. Academic Exchange Quarterly, 5(1), 4–8. 

 

Maloney, D.P. (1994). Research on Problem Solving: Physics. 

Handbook of Research on Science Teaching and Learning (Ed. 

D.L. Gabel), New York: Simon & Schuster MacMillan. 

 

Markova, S. & V. Spazhakin (2003). Role Of Problem Solving In 

Physics Education. 2nd International Grep Seminar Quality 

Development in Teacher Education and Training, University of 

Udine-Italy. 

 



 
 133 

Marshall, S. & M. Gilmour (1989). Developing Problem-Solving 

Thinking in Physics Education Experience From Papua. Physics 

Education, 24, 22. 

 

Mason, D.S., Shell, D.F. & F.E. Crawley (1997). Differences in 

Problem Solving by Nonscience Majors in Introductory 

Chemistry on Paired Algorithmic-Conceptual Problems. Journal 

of Research in Science Teaching, 34(9), 905-923. 

 

Mayer, R.E. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. NY: 

Freeman.  

 

McAllister, H.C. (2001a). Problem Solving and Learning. 

http://www.suremath.com/suremath/suremath/learn1.html 

(07.12.2001). 

 

 

McDermott, L.C. & E.F. Redish (1999). RL- PER1: Resource Letter 

on Physics Education Research. American Association of 

Physics Teachers. 

 

Mckendree, J., Small, C. & K. Stenning (2002). The Role of 

Representation in Teaching and Learning Critical Thinking. 

Educational Review, 54(1), 57-67. 

 

McMillan, C. & M. Swadener (1991). Novice Use of Qualitative 

Versus Qualitative Problem Solving in Electrostatics. Journal of 

Research in Science Teaching, 28(8), 661-670. 

 

Mertoğlu, H. & A. Öztuna (2004). Bireylerin Teknoloji Kullanımı 
Problem Çözme Yetenekleri ile İlişkili midir? The Turkish 

Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3(1), 83-92. 

 

Mestre, J.P., Dufresne, R.J. Gerace W.J. & Hardiman P.T. (1993). 

Promoting Skilled Problem-Solving Behavior among Beginning 

Physics Students. Journal of Research in Science Teaching, 

30(3), 303-317. 

 



 
134 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Moğol, S. & Y. Ünsal (2004). Fizik Öğretiminde Problem Çözme 
Yöntemi Hakkında Öğrenci Değerlendirmeleri. XII.Eğitim 

Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt III (2075-2087). 

 

Morgil, İ., Yılmaz, A. & Ö. Özyalçın (2002). Temel Kimya Dersinde 

Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme 
Başarıları Arasındaki İlişki. V. Ulusal Fen Bilimleri ve 

Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.  

 

Mrazek, R. (1994). Teaching Science In The 1990s. (Version 6), 

Faculty of Education The University of Lethbridge,  

 

Nakhleh, M.B. (1993). Are Students Conceptual Thinkers or 

Algorithmic Problem Solvers? Identifying Conceptual Students 

in General Chemistry. Journal of Chemistry Education, 70(1), 

52-55. 

 

Nakhleh, M.B. & R.C. Mitchekk (1993). Concept Learning Versus 

Problem Solving: There Is a Difference. Journal of Chemistry 

Education, 70(3), 190-192. 

 

Nakiboğlu, C. (2001). "Maddenin Yapısı" Ünitesinin İşbirlikli 
Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarına 
Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143. 

 

Neto, A.J. & M.O. Valente (1997). Problem Solving in Physics: 

Towards a Synergetic Metacognitively Developed Approach. 

NARST Conference.  

 

Newell, A. & A. Simon (1972). Human Problem Solving. NJ: Prentice 

Hall Englewood Cliffs. 

 

Noh, T. & L.C. Scharmann (1997). Instructional Influence of a 

Molecular-Level Pictorial Presentation of Matter on Students' 

Conceptions and Problem-Solving Ability. Journal of Research 

in Science Teaching, 34(2), 199-217. 

 



 
 135 

NPEC Sourcebook on Assessment, (2000). Volume 1: Definitions and 

Assessment Methods for Critical Thinking, Problem Solving, 

and Writing.  

 

Nurrenbern, S.C. & M. Pıckering (1987). Concept Learning Versus 

Problem Solving: Is There a Differences? Journal of Chemistry 

Education, 64(6), 508-510. 

 

Oğuz, M. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yaratıcı Problem 
Çözme Yönteminin Başarıya ve Tutuma Etkisi. Ankara: 

Hacettepe Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

 

Omesta, E. & V.N. Lunetta (1988). Exploring Functions: A Strategy 

for Teaching Physics Concepts and Problem Solving. Science 

Education, 72(5), 625-636. 

 

Orhun, N. (2003). Effects of Some Properties 5. Grade Students on the 

Performance of Mathematical Problem Solving. The 

Mathematics Education into the 21st Century Project 

Proceedings of the International Conference The Decidable and 

the Undecidable in Mathematics Education Brno, Czech 

Republic. 

 

Özkaya Seçil, S. & S. Bulut (2002). Öğrencilerin Problem Çözme 

Yöntemlerine Analitik Bir Yaklaşım. V. Ulusal Fen Bilimleri ve 

Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. 

 

Paul, Gina & T.L Volk (2002). Ten Years of Teacher Workshops in an 

Environmental Problem-Solving Model: Teacher 

Implementation and Perceptions. The Journal of Environmental 

Education, 33(3), 10–20. 

 

Phelps, A. J. (1996). Teaching to Enhance Problem Solving: Its More 

Than Numbers. Journal of Chemistry Education, 73(4), 301-

304. 

 

Pizzini, E.L., Abel, S. & D. Sherpardson (1988). Rethinking Thinking 

in the Science Classroom. The Science Teacher, 55, 22-25. 

 



 
136 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Pizzini, E.L., Sherpardson, D.P. & S.K. Abel (1989). A Rationale for 

Ana The Development of a Problem Solving Model of 

Instruction in Science Education. Science Education, 73(5), 523-

535. 

 

Ploetzner, R., Fehse, E., Hermann F. & C. Kneser (1997). Modeling 

the Knowledge-based Exchange of Information During 

Collaborative Problem Solving on the Basis of Deductive Self-

Diagnosis. Proceedings of the 8th World Conference of Artificial 

Intelligence in Education, Amsterdam: IOS Press.  

 

Polya, G. (1962). Mathematical Discovery. NY: Wiley. 

 

Polya, G. (1945). How to Solve It? Doubleday, NY: Garden City. 

 

Quin, Z. & D.W. Johnson (1995). Cooperative Versus Competitive 

Efforts and Problem Solving. Review of Educational Research, 

6(2), 129-143. 

 

Randell, C. & F. Lester (1982). Teaching Problem Solving: What, 

Why and How. Palo Alto: Dale Seymour Publications. 

 

Reed, S.K. (1999). Word Problems: Research and Curriculum 

Reform. NJ.: Erlbaum, Mahwah. 

 

Reid, N. (2002). Open-Ended Problem Solving in School Chemistry: 

A Preliminary Investigation. Int. J. Sci. Educ., 24(12), 1313–
1332. 

 

Reid, N. & M.J. Yang (2002). The Solving of Problems in Chemistry: 

The More Open-Ended Problems. Research in Science & 

Technological Education, 20(1), 83-98. 

 

Reif, F., Larkin J.H. & G.C. Brackett (1976). Teaching General 

Learning and Problem-Solving Skills. Am. J. Phys., 44(3), 212-

217. 

 

Reif, F. (1981). Teaching Problem Solving-A Scientific Approach. 

Phys. Teach., 19, 310-316. 



 
 137 

 

Reif, F. (1995). Understanding Basic Mechanics. NY: Wiley. 

 

Reıgosa, C. & M.P.J.E. Aleixandre (2001). Deciding How to Observe 

and Frame Events in an Open Physics Problem. Physics 

Education, 36(2), 129-134. 

 

Russell, J.M. & E.L. Chiappetta (1981). The Effects of a Problem 

Solving Strategy on The Achievement of Earth Science 

Students. Journal of Research in Science Teaching, 18, 295-301. 

 

Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve 

Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 
 

Sarıtaş, E. (2002). İşbirlikli ve Geleneksel Sınıflardaki Başarılı ve 
Başarısız Problem Çözücülerin Kullandıkları Öğrenme 
Stratejileri, Tutumları ve Edim Düzeyleri. İzmir: Dokuz Eylül 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi). 

 

Saunders, W. & Shepardson D.P. (1987). A Comparison Of Concrete 

And Formal Science Instruction Upon Science Achievement 

And Reasoning Ability Of Sixth Grade Students. Journal of 

Research in Science Teaching, 24, 39-51. 

 

Savelsbergh, E.R., Jong, T.D & M.G.M. Ferguson-Hessler (2002). 

Situational Knowledge in Physics: The Case of 

Electrodynamics. Journal of Research in Science Teaching, 

39(10), 928–951. 

 

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem 

Matbaacılık. 
 

Senemoğlu, N. (2003). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi 

Kitabevi. 

 

Serin, O. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu 
Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara 



 
138 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. İzmir: Dokuz 

Eylül Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  
 

Sert, M. (2000). Mardin'deki Liselerde Fizik Öğretiminin Sorunlarının 
Tespit Edilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  

 

Sezgin, G., Çalışkan, S., Çallıca, H., Ellez, A.M. & N. Kavcar, (2000). 

Fen Öğretiminde Problem Çözme Stratejilerinin Kullanımına 
Yönelik Bir Çalışma, IV. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi 
Kongresi, Ankara. 

 

Sharma, M.D. & Millar, R.M., Smith, A. & I.M. Sefton (2004). 

Students’ Understandings of Gravity in an Orbiting Space-Ship. 

Research in Science Education, 34, 267–289. 

 

Singh, C. (2002). When Physical Intuition Fails. Am. J. Phys., 70(11), 

1103-1109. 

 

Sönmez, V. (1991). Öğretmen El Kitabı. Adım Yayıncılık. 

 

Speck, B.W. (2003). Fostering Collaboration Among Students in 

Problem-Based Learning. New Directions For Teaching And 

Learning, 95 (Special Issue: Problem-Based Learning in The 

Information Age), 59-65. 

 

Stage, F.K., Muller, P.A., Kinzie, J. & A. Simmons (1998). ASHE-

ERIC Higher Education Report, v. 26, no. 4. Creating Learning 

Centered Classrooms: What Does Learning Theory Have to 

Say? George Washington University Graduate School of 

Education and Human Development, Washington, D.C. 

 

Stamovlasis, D. & G. Tsaparlis (2003). A Complexity Theory Model 

in Science Education Problem Solving: Random Walks for 

Working Memory and Mental Capacity. Nonlinear Dynamics, 

Psychology, and Life Sciences, 7(3), 221-244. 

 

Staver, J.R. & A.T. Lumpe (1995). Two Investigations of Students' 

Understanding of the Mol Concept and Its Use in Problem 



 
 139 

Solving. Journal of Research in Science Teaching, 32(2), 177-

193. 

 

Sutherland, L. (2002). Developing Problem Solving Expertise: The 

Impact of Instruction in a Question Analysis Strategy. Learning 

and Instruction, 12, 155–187. 

 

Swanson, H.L. (1990). Influence of Metacognitive Knowledge and 

Aptitute on Problem Solving. Journal of Educational 

Psychology, 82(18), 306-314. 

 

Şimşek, Ö., Turgut, Ü., Karaman Y. & M. Ertuğrul (2002). Erzurum 

Bölgesindeki Liselerde Fizik Eğitiminin Durumu ve 
Öğrencilerde Bazı Temel Kavramların Gelişimi. F.Ü. Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 133-138.  

 

Taconis, R., Ferguson M.G.M. & H.H. Broekkamp (2001). Teaching 

Science Problem Solving: An Overview of Experimental Work. 

Journal of Research in Science Teaching, 38(4), 442-468. 

 

Tao, P.K. (2001). Confronting Students with Multiple Solutions to 

Qualitative Physics Problems. Physics Education, 36(2). 

 

Taylan, S. (1990). Heppner'in Problem Çözme Envanteri'nin 

Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Ankara: A.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi).  

 

Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. 1. Baskı, 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

 

Tertemiz, N. & M. Çakmak (2003). Problem Çözme. Ankara: Gündüz 
Eğitim ve Yayıncılık. 

 

Thacker, B., Kim, E., Trefz, K. & S.M. Lea (1994). Comparing 

Problem Solving Performance of Physics Students In Inquiry-

Based And Traditional Introductory Physics Courses. Am. J. 

Phys., 62, 627-633. 

 



 
140 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

Tinhle, J.B. & R. Good (1990). Effect of Cooperative Grouping on 

Stoichiometric Problem Solving in High School Chemistry. 

Journal of Research in Science Teaching, 27(7), 671-686. 

 

Tommarello, J.D.F. & F.P. Deek (2002). Collaborative Software 

Development: A Discussion of Problem Solving Models and 

Groupware Technologies. Proceedings of the 35th International 

Conference on System Sciences, Hawaii. 

 

Trowbridge, L.W., Bybee R.W. & J.C. Powell (2003). Chapter 13. 

Investigation and Problem Solving. Teaching Secondary School 

Science Strategies for Developing Scientific Literacy, Merrill, 

An Imprint of Prentice Hall, OHIO. 

 

Trumpower, D.L. (2003). Development of Problem Solving 

Performance and Structural Knowledge in Physics Problem 

Solvers. New Mexico: University of New Mexico (Doctor of 

Philosophy Psychology).  

 

Tsaparlis, G. & V. Angelopoulos (2000). A Model of Problem 

Solving: Its Operation, Validity, and Usefulness in the Case of 

Organic-Synthesis Problems. Science Education, 84, 131–153. 

 

Tudge, J. & D. Caruso (1989). Cooperative Problem-Solving in the 

Classroom..http://ericir.syr.edu/plweb-cgi/obtain.pl 

(03.08.2001).  

 

Ünsal, Y. & Moğol, S. (2004). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin 
Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(40), 616-627. 

 

Van De Walle, J.A. (1994). Elementary School Mathematics. Virginia 

Commenralth University-Longman. 

 

Wah, L.L.K. & L.L. Tan (2000). Primary School Teachers' Views 

About Problem Solving in Teaching and Learning Science. 

Session 6 Papers, 945-952. 

 



 
 141 

Watts, C. (1991). The Science of Problem Solving: A Practical Quide 

for Science Teachers. London: Cassell Educational. 

 

Weis, R.E. (2003). Designing Problems to Promote Higher-Order 

Thinking. New Directions For Teaching And Learning, 95 

(Special Issue: Problem-Based Learning In The Information 

Age), 25-31. 

 

Wells, M., Hestenes D. & G. Swackhamer (1995). A Modeling 

Method For High School Physics Instruction. American Journal 

of Physics, 63(7), 606-619. 

 

Yeşilkayalı, E. (1996). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde 

Problem Çözme Yönteminin Öğrencilerin Okul Başarısı ve 
Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkisi. İzmir: Dokuz Eylül 
Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

 

Yerushalmi, E., Heller, K., Heller, P., Henderson C. & V.H. Kuo 

(2000). Why Solve Problems? Interviewing College Faculty 

about the Learning and Teaching of Problem Solving. 

Proceeding of Physics Teacher Education Beyond 2000 

International Conference, Barcelona-SPAIN. 

 

Yeung, Y.Y., T.C.Y. Liu & P.H.NG (2005). A Social Network 

Analysis of Research Collaboration in Physics Education. Am. 

J. Phys., 73(2), 145-150. 

 

Yıldız Posluoğlu, Z. (2002). İlköğretim Matematik Dersinde Problem 

Çözme Becerisinin Kazandırılmasında İşbirliğine Dayalı 
Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği. Ankara: Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi). 

 

Zajchowski, R. & J. Martin (1993). Differences in the Problem 

Solving of Stronger and Weaker Novices in Physics: 

Knowledge, Strategies, or Knowledge Structures. Journal of 

Research in Science Teaching, 30(5), 459-470. 

 



 
142 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
144 Fizik Eğitiminde Problem Çözme 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-7687-31-7




