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ÖZET 
 
 
  

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ VE DÜŞÜNME İHTİYACINA GÖRE PROBLEM ÇÖZME 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
 

Ruşen HATAY POLAT 
 
 

Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Ana Bilim Dalı 
Danışman:  Doç. Dr. Songül TÜMKAYA 

Mart 2008, Sayfa 84 
 
 

Bu araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyi 

ile cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre "problem çözme becerileri" arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığına bakılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Adana İli, 

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programında okuyan 

356 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyini ölçmek için "Düşünme İhtiyacı 

Ölçeği", problem çözme becerisini ölçmek için "Problem Çözme Envanteri", 

kişisel özellikleri belirlemek üzere ise araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel 

Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel 

analizleri için "SPSS" paket programının 11.5 sürümü kullanılmıştır. Veriler 

aritmetik ortalama, standart sapma, iki faktörlü varyans analizi ve LSD testi ile 

analiz edilmiştir. 

 

Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre 

problem çözme becerisinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.Düşünme ihtiyacı 

düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre problem çözme 
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becerisinde anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Düşünme ihtiyacı düzeyi ile anne 

eğitim düzeyi etkileşiminde anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Düşünme ihtiyacı 

düzeyi ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve baba eğitin düzeyi etkileşiminde anlamlı bir 

farklılık çıkmamıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Problem, Problem Çözme, Düşünme, Düşünme İhtiyacı. 
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ABSTRACT 
 
 

SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC FEATURES OF PRE-SERVICE TEACHERS 
AND EXAMINATION OF THEIR PROBLEM SOLVING ABILITIES 

DEPENDING ON NEED FOR COGNITION 
 
 

Ruşen HATAY POLAT 
 
 

Master Thesis, Department of Elementary Education 
Advisor:  Asst. Prof. Songül TÜMKAYA 

March 2008, Page 84 
 

 
This research aims to examine if there is a significant difference between 

“the problem solving abilities” of the undergraduates in pre-service teaching 

depending on variables of father’s education level, mother’s education level, 

class level, gender and need for cognition level. The paradigm of this research 

is 356 undergraduates who study at Pre-Service Department of Education 

Faculty in Çukurova University, Adana.  

 

In order to evaluate the need for cognition level of undergraduates the 

“need for cognition scale” is used, in order to evaluate the problem solving 

ability of them “problem solving inventory” is used and in order to determine 

their personal traits “personal information form” that is prepared by the 

researcher is used. Obtained data has been statistically analyzed by 11.5 

version of SPSS program. Data has been analyzed by arithmetic mean, 

standard deviation, two factor variance analysis and LSD test. 

 

The results of research indicated significant differences in problem 

solving ability depending on gender and class level. There is no significant 

difference in problem solving ability depending on the father’s education level 
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and mother’s education level. A significant difference occurred in the interaction 

of need for cognition and mother’s education level. There is no significant 

difference in the interaction of need for cognition level and father’s education 

level, class level and gender. 

 

Keywords: Problem, Problem Solving, Cognition, Need for Cognition 
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     ÖNSÖZ 
 
 
 Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bazı sosyo-demografik özellikleri ve 

düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesini konu alan 

bu araştırmanın bulgu ve sonuçlarının tüm araştırmacılara, eğitim ve öğretim 

süreci içerisinde aktif olarak görev yapacak olan öğretmen adaylarına ve tüm 

eğitimcilere katkısı olmasını dilerim. 

  

 Bu araştırmanın planlanması ve gerçekleştirilmesinde, her aşamasında 

bana yol gösteren, desteğini esirgemeyen, büyük hoşgörüsünden ve sabrından 

her zaman güç aldığım tez danışmanım Sayın, Doç. Dr. Songül TÜMKAYA’ya 

sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli katkılarıyla araştırmanın 

gerçekleştirilmesinde, verilerin analizinde büyük emeği olan Sayın, Yard. Doç. 

Dr. Sabahattin ÇAM’a , araştırmamın şekillenmesinde katkısı olan, güler 

yüzlülüğüyle manevi desteğini her zaman hissettiren Sayın, Yard. Doç. Dr. Filiz 

YURTAL’a  ve lisans öğrenciliğimden bu yana bana destek veren ve 

öğretmenlik mesleğimde başarılarıma katkıda bulunan Sayın, Öğr. Gör. Ömer 

ARSLANTAŞ’a  teşekkürlerimi sunarım.      

 
 Araştırmanın başlangıcından sonuna kadar beni sabırla bekleyen, 

yaşamım boyunca beni her zaman destekleyen sevgili eşim Mürşit POLAT’a ve 

biricik oğlum KEMAL’ime teşekkürlerimi sunarım. 
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BÖLÜM I 

 GİRİŞ 

Günümüz insanı, giderek karmaşıklaşan toplum içinde kendini sürekli 

problem durumu ile karşı karşıya bulmaktadır. Bu problem durumları, sabah 

hangi kıyafeti giyeceğine karar verme gibi az çatışmalı bir durumdan amirle, 

eşle veya arkadaşla çatışmaya kadar değişmektedir. Günlük yaşantılarımızda 

karşılaştığımız hemen hemen her durumun bir problem çözme işlemini 

gerektirdiği görülmektedir. 

 

Her insanın hayatı boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşması ve bu 

sorunların üstesinden gelmek için uygun çözüm yolları aramaya çalışması 

doğaldır ve bu durum yaşam boyunca sürmektedir. Sorunlarla karşılaşmak ve 

bunlara çözüm bulmaya çalışmak belli bir yaş dönemine özgü değildir. İnsanlar 

her yaş döneminde çözülmesi gereken özel sorunlarla karşılaşırlar. Gerek 

günlük yaşantılardan, gerekse yaşam dönemlerinden kaynaklanan tüm 

sorunlar, insanların yaşamlarını etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için problem 

çözme becerilerini kullanmalarını gerektirmektedir. 

 

İnsanların yaşamdan tat almaları, var olduklarını hissederek yaşamaları 

için problem çözme becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Bireyler problemler 

karşısında psikolojik, sosyal ve davranışsal bütünlüklerini korumaya çalışırlar. 

Bu bütünlüklerini korumayı hem bilinçli hem de bilinç dışı çabaları ile 

yapmaktadırlar. Çünkü kişinin karşılaştığı problemler verimliliğini, hayattan 

aldığı doyumu azaltmakla kalmamakta, yakın çevresi ile olan duygusal 

ilişkilerini ve fizyolojik sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

 

Problem çözme hakkında çok şey bilinmesine rağmen, insanların 

problemlerini nasıl çözdüğü hala tam olarak bilinememektedir. Bireylerin 

problemler karşısında gösterdikleri tepkiler de çok farklı olabilmektedir. 

 

Bazı problemler basit bir yapıya sahip olabilirken bazılarının da çok 

karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülebilmektedir. Bazı problemler duygu 
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yüklü bazıları bilişsellik bazıları da yaratıcılık ya da hepsinin bileşimine sahip 

olabilir. Günlük yaşamda sık sık karar verme güçlükleri, büyük sorumluluk 

gerektiren işler, çelişen amaçlar, çeşitli engellenmeler ve ihtiyaçların 

karşılanamaması durumları ile karşılaşılabilmektedir (Heppner, 1978). 

 

Problemlerin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak için, bireylerin etkili bir 

problem çözme becerisine sahip olması gerekmektedir. Etkisiz bir problem 

çözme becerisine sahip bir birey problemlerini çözemediği için hem kendisi 

hem de toplum açısından problemli birey olarak yaşamını sürdürecektir. Bu 

durumdaki bir bireyin ise günümüzde, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli, 

başarılı olmak konusunda güdülenmiş, kendine güvenen, yaratıcı çözümler 

bulabilen, kişiler arası ilişkilerde başarılı olması beklenemez. 

 

Çocuk yetiştirme biçimleri ve etkileri, çocuk ve ergen gelişiminde ve 

gençlerin kendileri ile ilgili problemleri çözebilmelerinde oldukça önemlidir 

(Voltan-Acar, 1994. ss. 91). İnsanların içinde bulundukları karışık durumları 

problem olarak ele alabiliriz. Bu problemler için çözüm üretmek, insan 

yaşamının doğal bir sürecidir. Ayrıca problemlerle baş başa kalmak belirli bir 

yaş dönemine ait olmamaktadır. İnsanoğlu doğumundan itibaren kendisini 

ilgilendiren basit ya da zor olan birçok farklı problemlerle karşılaşabilmektedir. 

Kişiler her gün farklı problem çözme durumları ile yüz yüze gelmekte, bunlarla 

başa çıkmaya çalışmakta, bu arada kendisi ve başkalarının hayatına etkileyen 

kararlar almaktadırlar. 

 

Bireyin, problem çözme konusundaki bilgi ve becerisi ancak etkili 

problem çözmeyi hedef alacak bir eğitimle kazandırılıp, artırılabilir. Bu konuda 

en büyük görev ise öğretmenlerindir. Bu nedenle öğretmenlerin de etkili 

problem çözme becerisine sahip olması beklenmektedir. 

 

Gagne'ye göre, eğitim programlarının nihai amacı; öğrencilere gerek ilgili 

konu alanlarında gerekse tüm yaşamında karşılaşabileceği problemleri çözmeyi 

öğretmek olmalıdır (Akt. Senemoğlu, 2006). Problem çözme becerisi, 

öğrenebilen bir özelliktir. Özellikle kişilerarası problemlerin çözümü, kişilerarası 

iletişimin etkili olup olmamasına bağlıdır (Çam,1997a). Çocukluk ve gençlik 
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yıllarında evde ve okulda yeterince problem çözme deneyimi kazanamamış 

kişilerin bu eksikliklerini kısa sürede telafi etmeleri pek mümkün olamamaktadır 

(Türer, 1994). Çocuk problem çözmeye imkan verici fırsatlar sayesinde 

yeteneklerini keşfeder ve geliştirir. Karşılaştığı güçlükler üzerinde başkalarının bir 

hüküm vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere çözüm yolları bulması için 

teşvik edilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği şeyleri yapmaya çalışırken 

bilgisini, anlayışını, beceri ve ihtiyaçlarını da kullanacak bir fırsat bulmuş olur 

(Bingham, 1998). Problemlerin ve çözüm yollarının dinamik oluşu sürekli 

değişmeye yol açmaktadır. Bu koşullar, düşünebilen, üretebilen, yaratabilen, 

meraklı bireyler yetiştirilmesi ihtiyacını getirmektedir. Bu ihtiyaç eğitim 

sistemimizde bir düşünme süreci olarak problem çözmeye ve düşünme 

ihtiyacına ağırlık verilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Problem çözme becerisi ile ilişkili kavramlardan birisi “düşünme 

ihtiyacı”dır. Düşünme ihtiyacı bireyin içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve 

anlamak için gösterdiği bireysel çaba ve hazzı ifade eden bireysel bir özellik 

olarak kabul edilebilir (Cenkseven ve Vural, 2006). 

 

Düşünme bir problemle başlar, problemin çözümü ise, birey için amaca 

dönüşür ve bu amaç bireyin düşünmesini yönlendirir. Böylece, problemle 

ortaya çıkan düşünme bir süreci oluşturur. İnsan beyninin, üretici yeteneğini 

kazanabilmek için pek çok şeye gereksinimi vardır. Ancak beyin; her şeyden 

önce değişik alanlara uygulanabilen yöntem gereksinimi 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 (Kalaycı, 2001). 

 

"Düşünme ihtiyacı" (need for cognition) kavramı, yoğun çaba gerektiren 

düşünsel faaliyetlere girme ve bu tür faaliyetlerden hoşlanma derecelerini 

belirleyen bir kişilik değişkeni olarak ele alınmaktadır (Brehms ve Kassin, 

1990). Düşünme ihtiyacı son 15 yıldır üzerinde oldukça sık durulan bir konu 

olmuş ve başta etkileyici iletişim (persuasive communication) yoluyla tutum 

değişimi olmak üzere değişik bağlamlarda, bazıları kişilik değişkenleri olmak 
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üzere, birçok değişkenle ilişkisi araştırılmıştır.  

 

Cacioppo ve arkadaşları (Cacioppo ve Petty 1982; Cacioppo, Petty, Kao 

ve Rodrigez, 1986; Cacioppo, Petty, ve Morris, 1983) yaptıkları bir dizi 

araştırmaya dayanarak, aslında hem düşük hem de yüksek düşünme ihtiyacı 

gösteren bireylerin içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin bir fikre sahip olma ihtiyacı 

içinde oldukları sonucuna varmışlardır. Ancak bu yazarlara göre, yüksek 

düşünme ihtiyacı gösteren bireyler az çok değişik yollarla anlam çıkarmaya, 

durumları seçmeye ve problemleri çözmeye daha fazla eğilim 

göstermektedirler. Bu bireyler, yaratılıştan doğal olarak arama, düşünme, 

anlama ihtiyacı içindedirler ve topladıkları bilgiyi çevrelerindeki olayları, ilişkileri 

anlamak, uyarıcılara ilişkin bir fikir oluşturmak için kullanmaktadırlar. Bunun için 

içsel olarak güdülüdürler, dışsal güdeleyicilere ihtiyaçları yoktur. Düşük 

düşünme ihtiyacı gösteren bireyler ise bu amaca ulaşmak için sosyal 

karşılaştırma süreçlerine ve başkalarının bilgilerine ve deneyimlerine 

dayanmaktadırlar. 

 
Diğer yandan düşük düşünme ihtiyacı gösteren bireylerle 

karşılaştırıldıklarında,  yüksek düşünme ihtiyacı gösteren bireyler problem 

çözme ve mantık yürütme gerektiren uyarıcı ve görevlere (örn; okuma, 

düşündürücü sınavlar gibi) karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. 

Benzer şekilde, bu bireyler yoğun düşünme ve akıl yürütme gerektiren etkinlik 

ve kaynakları (örn; kütüphane araştırmaları bilgisayar destekli çalışmalar gibi) 

entelektüel çaba gerektirmeyen etkinliklere (örn; hayvanlarla uğraşma, spor 

yapma gibi) göre daha fazla tercih etmektedirler. Bunun sonucu olarak da, 

yüksek düşünme ihtiyacı olan bireyler, daha zengin bir bilgi birikimine ve 

bilişsel geçmişe sahip hale gelmekte ve pek çok konuda fikir ve bilgi sahibi 

olmaktadırlar (Cacioppo ve Petty, 1982; Cacioppo, Petty, Kao ve Rodrigez, 

1986; Cacioppo, Petty ve Morris, 1983). 
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Düşünme ihtiyacı konusunda ilk çalışmaları yürüten Cohen'in düşünme 

ihtiyacını bir tutum olarak ele almasına karşın (Gülgöz ve Sadowski, 1995), 

uzun bir aradan sonra bu konudaki çalışmaları tekrar başlatan Cacioppo ve 

Petty (1982), tümüyle zekanın bir işlevi olmamakla birlikte, düşünme ihtiyacının 

zekadan da tam olarak bağımsız olamayacağını öne sürmektedirler. Bu 

araştırmacılara göre, kişiler başarılı oldukları konulardan zevk alırlar. Problem 

çözmedeki başarısı önemli ölçüde zekaya bağımlı olduğuna göre düşünme 

ihtiyacı yüksek olan bireylerin zeka düzeylerinin de yüksek olması beklenir. 

Ancak, zeka düzeyi aynı olan bireyler arasında düşünme ihtiyacı açısından 

farklılıkların bulunması nedeniyle, söz konusu ihtiyacın tümüyle zekanın bir 

işlevi olduğunu düşünmek de doğru değildir. 

1.1.  Problem 

Eğitim sisteminin var oluş nedeni, insanlara bilgiye ulaşma yolunda 

yardımcı olması ve bilgiyi geliştirmede gerekli araçları sunmasıdır. Eğitim 

sistemi, "ver, verdiğini geri al" şeklinde papağan gibi bireyleri değil, hür bilimsel 

düşünceye sahip, görünen sebeplerin dışında sebep-sonuç arayan bireyler 

haline getirmektir. Günümüzde toplumsal hayatın karmaşıklılığın getirdiği 

problemlere doğru çözüm yolları bulmak, düşünmeyi doğru kullanmayı zorunlu 

kılmaktadır.  

 

Eğitim sistemine yapılan en büyük eleştiri, uygulanan eğitim ve öğretimin 

eleştirici, problem çözerek ve yaratıcı düşünmeden uzak olduğu yönündedir. 

Bilgi düşünmek için gerekli ancak yeterli değildir. Okullarımızda uygulamadaki 

genel eğilim bilgiyi ön planda tutmakta ve çocuklarda düşünme alışkanlığı 

geliştirmekten uzak kalmaktadır. Okullarımız eğer her çocuğun insan 

düşüncesinin ürünlerini teşkil eden temel fikirleri anlamalarını ve kendinden 

emin ve etkili bir şekilde zihinsel problemlerle başa çıkma yeteneği 

kazanmalarını sağlayabilirlerse, temel işlevlerini yerine getirmiş olacaklardır. 

Bazı potansiyel dehaların çok kötü şartlara rağmen gelişebilmelerine karşılık 

diğerleri, cesaret ve teşvike muhtaç olmaları veya kendi yaratıcı dürtülerini aktif 

olarak bastırmaları yüzünden potansiyellerini açığa çıkaramayacaklardır (Arık, 

1987). 
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Gelecekte karşılaşabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek 

bireylerin yetiştirilmesi eğitimin öncelikli hedeflerinden biridir. Ülkemizin 

düşünebilen, eleştirebilen ve üretken insanlara ve geleceğimizin teminatı olacak 

çocuklarlarımızı yetiştirecek öğretmenlere ihtiyacı vardır. Öğretmenlerin 

öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek için öğrencilerin zeka durumlarını 

dikkate almadan da bir çok fırsatlardan yararlanabileceğini belirtmiş, 

öğretmenlerin düşünme gücünü geliştirebilmesi için öğrettiği konuları iyi bilmesi 

gerektiğini ifade ederek; ancak bunun yeterli olmadığını, öğretmenin öğrettiği 

konuları, problem çözme ve eleştirici düşünme gücünü geliştirmede bir araç 

olarak kullanmak için yollar aranması gerektiği vurgulanmaktadır (Kazancı, 

1989). 

 

Çağın gerisinde kalmamak yolunda büyük çaba sarf etmek zorunda olan 

öğretmenin rolündeki başlıca değişiklik, öğrencisinin onun yegane bilgi kaynağı 

olmadığının farkına varması ile ortaya çıkmaktadır. Bunun için faklı kaynaklarını 

kullanarak kendi bilgisini sürekli geliştirmek durumundadır. Öğretmen, gelişen 

ve yenilenen bilgisini uygun öğrenme ortamları yaratıp, farklı öğretim 

yöntemlerini kullanarak öğrencileri ve meslektaşları ile paylaşabilmelidir. 

Toplumun ve öğrencilerin faklı ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek 

esnek yaklaşımlar sergileyebilmelidir. Kendi sorunlarının üstesinden gelmeyi 

başarırken, toplumun sorunlarına da çok yönlü çözümler üretmek zorunda olan 

bir vatandaş olmayı başarabilmelidir. Rolünün, sınıf için öğrenmeleri 

gerçekleştirmenin ötesinde okulun tamamını, yakın ve uzak çevreyi uygun 

eğitim ortamlarına dönüştürmek olduğunu bilmelidir (Oktay, 1988) 

 

İyi öğretmen, güncel olduğu kadar geleceğe yönelik olan öğretmendir. 

Geleceğe yönelmenin ön şartı bugünü aşabilmektir. Bugünden geleceğe 

yönelişin ve kalkışın itici gücü, özgür düşünme ve düşüncelerini açıklama 

yeterlilikleridir. İyi öğretmen rutin davranış ve ideolojilerin oluşturduğu düşünme 

çizgisini aşıp, insana ve insanlığa hizmete geçişi başaracak öğretmendir. 

Geleceğin iyi öğretmeni, düşünmeyi ve üretkenliği düşünme konusu yapabilen 

ve öğrencilerine öğretebilen öğretmendir (Açıkalın, 1988). 
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İnsanlara küçük yaştan itibaren problem çözme alışkanlığının 

kazandırılmamış olması; o insanların ileriki hayatlarında karşılaştıkları 

problemlerin altında ezilmelerine ve dolayısıyla nevrotik eğilim ve psikotik 

belirtiler geliştirmelerine neden olur. Nitekim Psikanaliz ekolünün görüşleri de 

bunu doğrulamaktadır. Bu ekole göre uyumsuzluk, engellemeler sonucu 

meydana gelir. Hem kendinden hem de çevresinden sorumlu olabilecek sağlıklı 

insanlar yetiştirmenin temel yolu problem çözme zevkinin küçük yaşlardan 

itibaren çocuğa tattırılmasından geçer. Problem çözme zevkinin gerek ailede 

gerekse okulda kazandırılmaması sonucu "adam sendecilik" fikrinin 

çoğalmasına ve sorumsuzluk sonucu doğan psikolojik bozuklukların 

çoğalmasına sebep olur (Akbaba, 1995). 

 

Ana-baba tutumları bireylerin kişilik gelişimi ve problemlerini 

çözebilmeleri noktasında çok büyük öneme sahiptir. Ebeveynler çocuk için 

uygun model olmanın yanı sıra, çocuğunun yetişkin hayatına hazırlamasına 

yardımcı olacak şekilde çevresini düzenlemede, problem çözme becerisini 

kazanması, kullanması ve bu beceriyi yaşamın diğer alanlarına genelleyerek bir 

yaşam biçimi oluşturmasında yardımcı olmalıdır. Ebeveyn bunun için yeni 

öğrenme deneyimleri oluşturacak uyaranları vermede, çocuğunu 

cesaretlendirme, teşvik etme ve desteklemede istekli olmalıdır. Merak 

duygusunu, yaratıcılığı ve eleştirel bakış açısını kullanarak çok yönlü 

düşünebilmesi konusunda çocuğuna model olarak rehberlik edebilmelidir 

(Yıldız, 2003).    

 

Eroğlu (2001), İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme 

yeteneklerinin gelişmesinde, ailenin eğitim durumunun etkisini incelemiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini 

geliştirmesini sağlayan beceri ve alışkanlıkları kazanmasında; annelerin eğitim 

seviyesi ve baba eğitim seviyesinin etkili olduğu sonucu çıkmıştır. 

 

İnceoğlu, Erkman ve Aytar (1985), yaptıkları çalışmada eğitim düzeyi 

yüksek ana-babalar daha demokratik, olumlu tutum gösterirken eğitim düzeyi 

düşük olanlar daha fazla baskıcı ve katı disiplini benimsemektedirler. Anne ve 
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babanın eğitim düzeyi, onların çocuklarına karşı gösterdikleri tutum ve 

yaklaşımlar üzerinde önemli bir rol oynayabilmektedir.  

 

Temel bilgi ve beceri, tutum ve alışkanlıkların kazanılmasında büyük 

öneme sahip olan ilköğretim öğrencilerine rehberlik edecek olan öğretmen 

adaylarının bu özelliklerinin bilinmesi önemlidir. 

 

 Bu çalışmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyi 

ile cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi değişkenlerine 

göre problem çözme becerisi açısından ne gibi farklılıklar olduğunun 

incelenmesi araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

  Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme 

ihtiyacı düzeyi ile cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim 

düzeyine göre problem çözme becerisi açısından farklılık olup olmadığının 

incelenmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 

 

1- Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyi ve cinsiyete göre problem çözme 

becerisi açısından bir farklılık var mıdır? 

2- Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyi ve sınıf düzeyine göre problem 

çözme becerisi açısından bir farklılık var mıdır? 

3- Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyi ve anne eğitim düzeyine göre 

problem çözme becerisi açısından bir farklılık var mıdır? 

4- Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre 

problem çözme becerisi açısından bir farklılık var mıdır? 

1.3. Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi  

Yirmibirinci yüzyılda teknolojik gelişmelerin sonucunda meydana gelen 

değişiklikler, bütün alanlarda olduğu gibi eğitimde de öğretmen yetiştirme 

üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Günlük yaşamda meydana gelen hızlı veri 

işleme süreci, bilgi edinimini hem kolaylaştırmış hem de daha ekonomik 

kılmıştır. Bilgi işleme sürecinin teknolojik gelişmelerle birlikte hız kazanması, 
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toplumun eğitimden ve dolayısıyla öğretmenlerden olan beklentilerinde 

değişikliklere neden olmuştur. Ortaya çıkan bu değişiklikler, daha esnek 

düşünebilen, daha başarılı, yaşamda daha etkin olabilen yeni bir öğretmen 

tipinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğrenme-öğretme ortamının en 

önemli değişkenlerinden biri de öğretmendir. Öğretmen mesleğini uygularken, 

sürekli olarak bilgi ve becerilerini yenilemek zorundadır. 
 

Bilgi çağının temel niteliği, bilgilerin hızla artması ve bu bilgilerin çabuk 

eskimesi olduğuna göre, okul dönemi boyunca olabildiği kadar çok bilgi aktarma 

anlayışı ve kendisini sınıfın tek hakimi ve öğrencinin yegane bilgi kaynağı 

olarak gören öğretmenin yerini, ihtiyacı olan bilgiye nasıl ve nerede 

ulaşabileceğini bilen, araştırmacı; hem kendisini ve hem de öğrencilerini bilgiye 

ulaştırmak için aktif çaba harcayan öğretmen tipine bırakmak zorundadır. Çok 

hızlı bilgi akışının sonucunda ortaya çıkan küreselleşme, geneli ve onun 

katmanları olan özelide görüp kavrayabilecek insanların yetiştirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin genelinin içinde özeli de ayırt edici ve 

pek çok özel arasında uzlaştırıcı bir rolü üstlenmesi gerekmektedir. Yirminci 

yüzyılın son çeyreğinde gündeme gelen kalite kavramının önümüzdeki 

dönemde insan kalitesinin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşacağı dikkate 

alınırsa, öğretmenlik ilk önceliğinin de kendi kişisel kalitesini arttıracak 

çalışmalarda yoğunlaşması olduğu kolayca anlaşılır. 

 

Öğretmenlik, önemi her geçen gün artan bir meslek haline gelmektedir. 

İş bölümünün gelişmesi sonucu, başta aile olmak üzere her sosyal kurum kendi 

ana görevi ile ilgilenmek zorunda kalmakta ve insanlığın gelecek kuşaklara 

aktarması gereken bilgi ve kültür birikimi sürekli artmaktadır. Eğitimin 

örgütlenmesi ve kurumsallaşması, öğretmenlik mesleğinin bir ana meslek 

olarak desteklenip geliştirilmesini zorunlu kılmıştır (Ergün, 1987). 

 

Toplumun mimarları olan öğretmenlerin ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına 

cevap verecek seviyede yetişmiş olmaları gerekir. Çünkü bir ülkenin kalkınması 

ile toplumun refah seviyesi, öğretmenlerin iyi yetiştirilmesine ve görevlerini en 

iyi şekilde yerine getirebilecek mesleki ve kişisel niteliklere sahip olmasına 

bağlıdır. Yani, öğretmenlik mesleği toplumların geleceğini, bir başka söyleyişle 
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kaderini belirleyen meslektir.  

 

Her insan karşı karşıya kaldığı sorunların bir kısmını yalnız başına 

çözemez. Eğer bir insan sorun çözme yeterliğine kavuşmamış ise küçük 

sorunlarını çözmede bile başkalarının yardımına gereksinim duyar. Bu durum 

öğrencilerde daha çok görülür (Başaran, 1994). Bu yüzden öğretmenlere 

öğrencilerin sorunlarını çözme ve çözdürme konusunda çok iş düşmektedir. 

 

Etkili bir öğretmen bilgiyi sunup, becerilerin uygulanmasını gözlemenin 

yanı sıra içeriğe dayalı bir tartışma ortamını da oluşturmaktadır. Bunu 

yapmanın yollarından biri de sorular oluşturmaktır. Öğretmenler soruları 

öğrencilerin süreçte ilerlemeleri, içerik üzerinde düşünme, problem çözmede, 

karar almalarına yardım etmede ya da daha üst düzey öğrenme etkinliklerinde 

kullanmalarına yönelik olarak düzenleyebilirler (Newman, 1997, ss.201). 

 

Çoğu öğrenci kendi başına etkili öğrenme ve problem çözme stratejileri 

geliştiremez, fakat model alma ve öğretmenlerden açık yönergeler alarak 

stratejilere ilişkin beceriler kazanabilir. Öğretim, yalnızca becerileri uygulamak 

için fırsatlar vermeyi değil, becerilerin amacını ve hangi durumda 

kullanacaklarına ilişkin bilgiler ve açıklamalar da vermelidir (Weinstein ve 

Mayer, 1986, ss.315–327). 

 

Yaklaşık öğretmen yetiştirmenin sayısal sorun olmaktan çıktığı, artık 

nitelikli öğretmen yetiştirmenin gündeme geldiği görülmektedir. Çoğu kez nitelik 

konusu tek yönlü olarak düşünülmektedir. Öğretmenin derin alan bilgisine sahip 

olmasının, öğretmen olmak için yeterli olduğu görüşü artık önemini yitirmiştir 

(Temel, 1987). 

 

Günümüzde toplumsal hayatın karmaşıklığının getirdiği problemlere 

doğru çözüm yolları bulmak, düşünme becerilerini doğru kullanmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu da düşünme ihtiyacı ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki 

ile mümkün olabilir. 

 

Öğretmenler, etkili problem çözme stratejilerini, öğrencilerin kazanmaları 
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için öğretme ve öğrenme ortamında problem çözme ile düşünme ihtiyacını nasıl 

ilişkilendirildiğini sesli düşünerek model olmalıdırlar. 
 

Yapılan alan araştırması sonucunda sınıf öğretmenliği öğrencilerinde 

düşünme ihtiyacı ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir 

başka çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinden 

beklenen taleplerin ve başarı için gereksinim duyulan entelektüel becerilerin 

incelenmesi önem kazanmaktadır. 

Yapılan araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı ve 

problem çözme becerisi arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın, 

aday öğretmenlerin problem çözme becerileri ile düşünme ihtiyacı arasındaki 

ilişkiyi geliştirici çalışmalara yardımcı olması beklenmektedir. 

1.4. Sayıltılar 

1. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim 

Dalındaki öğretmen adaylarından seçilen örneklem evreni temsil 

etmektedir. 

2. Öğrenciler veri toplamak için, kullanılan ölçme araçlarını içtenlikle 

yanıtlamışlardır. 

1.5. Sınırlılıklar 

1. Araştırma 2005–2006 eğitim ve öğretim yılında Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalından oluşturulan 

örneklem ile sınırlıdır. 

2. Araştırmanın verileri ölçme araçlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Problem: "Bireyin içsel ya da dışsal zorlanmalara tepki vermede güçlük 

çekmesidir" (D’Zurilla ve Goldfried, 1971,  ss.407). 

 

Problem çözme: "Etkili çözüm yollarının ortaya konması sonucunda, uygun 

olabilecek çözüm yolunu seçme ve karar verme gibi kapsamlı bilişsel ve 

davranışsal süreçtir" (D’Zurilla ve Goldfried, 1971,  ss.410). 
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Düşünme: "Bireyi, iç ya da dış etmenler bakımından rahatsız eden, bireyin 

fiziksel ve psikolojik dengesini bozan olayların giderilmesi için girişilen kasıtlı 

zihinsel davranışların tümüdür " (Kazancı, 1989). 

 

Düşünme ihtiyacı: "Bireyin kendisi ya da etrafı ile ilgili bilgi ya da durumları 

anlamlı ve tutarlı bir biçimde yapılandırma ihtiyacıdır" (Cohen, 1955, ss.292). 

Problem Çözme Becerileri: "Problem çözme bireylerin günlük yaşamlarında 

içsel ve dışsal değişikliklerden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılayarak uyum 

sağlaması için gösterdiği, amaca yönelik davranışsal, bilişsel ve duygusal 

tepkiler olarak tanımlanmaktadır" (Shewchuck, Johnson ve Elliott, 2000, 

ss.727). 

1.7. Kısaltmalar 

PÇE: Problem Çözme Envanteri 

DİÖ: Düşünme İhtiyacı Ölçeği 

KBF: Kişisel Bilgi Formu 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde önce problem çözme becerisi ve düşünme ihtiyacı ile ilgili 

kuramsal bilgiler verilmiş, ardından konu ile ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı 

araştırmalar özetlenmiştir. 

2.1. Problem ve Problem Çözme 

Problem; temelde bireyin bir hedefe ulaşmada bir engellenmeyle karşılaştığı bir 

çatışma durumudur. Engellenme hedefe ulaşmayı güçleştirmektedir. Böyle bir 

durumda problem çözme, engeli aşmanın en iyi yolunu bulmaktır (Morgan, 

1999). 

 

Dewey problemi; insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancını 

belirsizleştiren her şey olarak tanımlar (akt. GelbaI, 1987). D'ZuriIla (1971) ise 

problemi, bireyin iç ve dış görevlere tepki vermede güçlük çektiği bir durum 

olarak tanımlamaktadır. Verilen tepkinin yoğunluğu, içinde bulunulan duruma 

göre değişmektedir. Problem, sözcüğü aynı zamanda, insanların farkında 

olmadıkları problemleri de içermektedir. Bir problem, çözüm için basit bir tepki 

gerektirirken, bir diğeri geniş bir problem çözme sürecini gerektirebilir. Karmaşık 

problemler psikolojik gelişme için bir olanak sağlayabilir, bazen de psikolojik 

rahatsızlıklara neden olabilir. Problem uzun süreli, kısa süreli, basit veya 

karmaşık olabilir. Duygusal, ekonomik ve bedensel problemler de vardır. Bu 

farklı problem türleri birbirlerinin içine karışarak büyük karmaşık problemler 

haline dönüşebilirler (Cüceloğlu, 1992). 

 

Problem bireyin içsel ya da dışsal zorlanmalara tepki vermede güçlük 

çekmesidir. Verilen tepkinin şiddetini, içinde bulunulan durumun ağırlığı belirler. 

Ayrıca D'Zurilla ve Goldfield'e (1971) göre iyi problem çözenlerin, problemlerin 

özünü iyi anlayanlar olduğu kabul edilmektedir. Kişi problem hakkında ne kadar 

çok bilgiye sahip ise problemin çözümü o kadar kolay olmaktadır. Burada 

önemli olan kişinin olaylardan kaçmaması, problemi kabul edip görmesidir. 
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Her bireye göre problemi algılama durumu değişiklik göstereceğinden 

dolayı, problemi çözme davranışları da buna bağlı olarak değişecektir. Heppner 

ve Petersen (1982) problem çözmeyi, problemlerle başa çıkma ile eş anlamlı 

olarak kullanmaktadır. Kuzgun (1982) problem çözme aşamalarını; güçlüğün 

sezilmesi, problemin doğru tanımlanması, uygulamaya dönüştürülmesi ve 

değerlendirilmesi olarak belirtilmiştir.    

 

Bir durumun kişinin kendisi tarafından problem olabilmesi için öncelikle 

problem olarak algılanması gerekmektedir. Yani bireyin karşılaştığı olumsuz bir 

durum bir başkası için hiç de öyle olmayabilir, dolayısıyla onu rahatsız 

etmeyecek olan bir olayı çözmek için çaba harcamayacaktır.  

 

Birey karşılaştığı problemleri çözmede değişik bilgi kaynaklarından 

yararlanır. Bunlar genellikle önceki uygulamalar, otorite figürleri, kişinin kendi 

deneyimi ile bilimdir. Pratikte bunlardan hangisinin daha ağırlıkta olduğu 

bireysel yetişmişlik ve çevre etkenlerine bağlı olarak değişir. Çoğu problemlerin 

çözümü eski uygulamalarda aranır. Karar verirken emsal arama eğilimi, bu 

yaklaşımın kolayca görünen bir belirtisidir. Böyle bir yaklaşımda, 

gelenekselleşen ya da geçmişte benimsenmiş bir çözüm yolunun yeterliğini 

kanıtladığı kabul edilir. Problem çözmenin dayanaklarından ikincisi otorite 

figürleridir. Otorite figürü belli konularda karar verme yetkisi ya da yeterliği 

olduğu kabul edilen kişi ya da kurumdur. Problem çözmede üçüncü dayanak 

kişisel deneyimlerdir. Bu yaklaşımda birey, kendi dışındaki güçlerin istek ve 

önerileri değil, kendi düşünce, gözlem ve deneyimleri ile karara gitmektir. 

Dördüncü dayanak bilimdir. Bilime dayalı problem çözmenin en belirgin özelliği, 

çözümün genel, güvenilir ve insanlarca bilinen en geçerli verilere dayalı 

olmasıdır (Karasar, 2004)   

 

Problem ile başa çıkmada, kişinin problemli durumları çözme yeteneği, 

kendini bilişsel olarak değerlendirmesine ve büyük ölçüde odaklaştırmasına 

bağlıdır (Heppner ve Baumgardner, 1985). Buradan anlaşıldığı gibi önce kişi 

kendisini çok iyi tanımak zorundadır. Kendini analiz eden, kendisi hakkında 

neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu ayırt eden kişi uygun olmayan koşulların 

(problem durumlarının) üstesinden gelmek için çaba harcayacaktır. Örneğin; 



 15

Bandura, kendini değerlendirme veya kendi için yararlı olabilecek kararları 

alabilmenin başarılı performansı ile doğrudan ilgili olduğunu, kişisel problemleri 

çözmenin; kendini değerlendirmedeki bireysel farklılıkların (problem çözmede 

kendine güven, yaklaşma, kişisel kontrol); başa çıkma performansı ile ilişkili 

olduğunu ileri sürmüştür (Heppner ve Baumgardner, 1985). 

 

 D'Zruilla ve Goldfıeld (1971)'e göre problem çözme aşamaları aşağıdaki 

gibi formüle etmektedirler. Bu aşamalar; 

 

1. Problem Karşısında Genel Yönelim: Bu problem çözmenin ilk 

aşamasıdır. Kişinin eğilimlerini içermektedir. Bu aşamada en önemli 

nokta kişinin olaylardan sakınmaması, kabul edip problemi görmesi ve 

sistemli düşünmesi gerekmektedir 

 

2. Problemin Tanımlanması ve Formülasyonu: Kişi problem hakkında 

ayrıntılı bilgiler toplar ve bunları sistematik bir sıra içerisinde ele alır. 

Bilgiler somutlaştırılıp anlaşılır bir hale getirilmelidir. Örneğin danışmanlar 

danışanlarına;  

 

a. Soru sorarak,  

b. Olayları sıraya koyup boşlukları doldurmasını sağlayarak,  

c. Özetleme yolu ile,  

d. Benzerlerini gösterip örnekler vererek, 

e. Yorumlayarak yardımcı olabilmektedirler. 

 

3. Alternatiflerin Oluşturulması: Problemi çözebilecek olası tepkilerin 

listesini oluşturmayı içerir. Kişi çevreye yönelik algısını tekrar 

düzenlemelidir. 

 

4. Karar Verme: Alternatiflerden birini seçme olarak da adlandırılabilir. Bu 

safhanın amacı başvuran kişinin aldığı kararlardan tatmin olma 

derecesini arttırabilecek davranışlarda bulunmasına yardımcı olmaktır. 

Bunun için kişinin en iyiyi seçme hüneri olmalıdır. 
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5. Değerlendirme: Hareket planını test etmeyi ve bazı standartlarla tepkileri 

eşleştirmeyi içermektedir. 

 

 Problem çözme öncelikle fen bilimleri alanında ve laboratuar ortamındaki 

problemleri çözme olarak ele alınmıştır. Daha sonra 60’lı ve 70’li yıllarda ise 

problem çözme, sosyal bilimler alanında da uygulanmış, bireylerin psikolojik 

uyumlarıyla problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bilişsel 

yaklaşımın yaygınlaşmasıyla birlikte problem çözme, farklı bilişsel ve düşünsel 

süreçlerin toplamı olarak tanımlanmıştır (Heppner, Witty ve Dixon, 2004). 

 

 Problem çözme süreci duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutların birlikte 

kullanımını gerektirdiği için oldukça karmaşıktır (Heppner ve Baker, 1997). Bu 

nedenle problem çözme süreci boyutlandırılmış, bileşenlere ayrılmış, sosyal 

problem çözme modeli öne sürülmüştür (D’zurilla ve Nezu, 1990). Sosyal 

problem çözme, günlük yaşamda karşılaşılan problem durumlarında etkili ve 

uyum sağlayıcı baş etme yöntemlerini fark etmek ya da keşfetmek olarak 

tanımlanmaktadır (Shewchuk, Johnson ve Elliott, 2000). 

 

 Sosyal problem çözme modelinin beceriler boyutu ise dört ayrı başlıktan 

oluşmaktadır ve bilgi işlemleme sürecindeki ilk dört aşamayla ilişkilidir (Crick ve 

Dodge, 1994; Slaby ve Guerra, 1988, Dodge ve Dodge, 1986). Problem çözme 

sürecini bilgi işlemleme süreçlerindeki aşamalarla açıklamıştır. Birey bir 

problemle karşılaştığında öncelikle duyularıyla çevredeki ipuçlarını toplamakta, 

daha sonra algısal süreçler devreye girmekte ve çevreden toplanan veriler 

anlamlandırılıp, yorumlanmaktadır. Daha sonra da duruma en uygun olan olası 

davranışsal tepkiler gözden geçirilip, bireyi amacına en fazla yakınlaştıracak 

olan davranış biçimi seçilmektedir. En son aşamada ise en uygun olduğu 

düşünülen çözüm uygulamaya konmaktadır (Akt. Ireland, 2001).  

 

 Bireyin kendi problem çözme becerilerini değerlendirme ve algılama 

biçimi yaşamında karşılaştığı güçlüklere nasıl yaklaştığını ve onlarla nasıl baş 

ettiğini etkileyen önemli bir biliş ötesi bileşendir (Heppner, Neal ve Larson, 

1984). Çünkü bireyin kendisini algılayış biçimi, kendisi ve çevresiyle aynı 
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zamanda karşılaştığı problemlerle ilgili bilgileri işleme sürecini etkilemektedir 

(Heppner ve Krauskopf, 1987). 

 

 Problem tanımlanması, alternatif çözüm yollarının oluşturulması, karar 

verme ve çözümün uygulanması ve uygulanan çözümün sonuçlarının 

değerlendirilmesi bireylerin karşılaştığı problemleri etkili şekilde çözümlemesini 

sağlayan becerilerdir (D’zurilla ve Nezu, 1990). 

2.2. Problem Çözme İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar 
2.2.1. Bandura 'nın Öz-Yeterlik Modeli 

 Heppner'in problem çözme kavramı kuramsal açıdan Bandura'nın öz-

yeterlik modeline dayandığından öncelikle ele alınmaya çalışılmıştır.  

 

 Bandura'nın sosyal-öğrenme kuramında, kişiliğin, bireylerin kişilik 

bozukluğunun iyi ve kötü alışkanlıklarda olduğu gibi problem çözme tarzlarını da 

çevrelerindeki insanların davranışlarını taklit yoluyla öğrendikleri ileri 

sürülmektedir. Bandura’nın modelinde bireylerin kendilerine olan inançları 

üzerine odaklaşmaktadır. Bireylerin kendilerini ve yetenekleri konusundaki 

genel inançları, kendileri konusunda olduğu kadar başkaları hakkındaki 

beklentileri değerlendirmeleri ve oluşma biçimi yaşadıkları çevredeki sayısız 

kişisel yaşantıları üzerine temellenmektedir (Akt: Heppner, 1988). Bandura 'ya 

göre kişilerin yeterlik beklentileri hem davranışın başlayışını hem de başa 

çıkmanın devam etmesini etkiler. Kişilerin kendi yeterliklerine olan inançlarının 

gücü, muhtemelen belirli durumlarda başa çıkmayı deneyip denemeyeceklerini 

belirler. Bireyin başlangıç düzeyinde kişisel yeteneklerini algılamaları, 

davranışsal seçimlerini de etkilemektedir. 
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2.2.2. Seligman'ın Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli 

 Öğrenilmiş çaresizliğin çocukluk yıllarından itibaren temeli atılmaktadır. 

Birey yaşam sürecinde herhangi bir nedene bağlı olarak karşılaştığı problemleri 

çözememesi durumunda bu başarısızlığını ileride karşılaşacağı problemlerin 

sonucuna benzetmekte ve bu problemleri çözmekte başarısız olmaktadır. Bu 

durum bireyi mutsuz etmektedir. Sonuçta onu benzer durumların tümünü 

başaramayacağına inandırmaktadır (Seligman, 1978). 

2.2.3. Davranışçı Yaklaşım 

 Davranışçılar, problem çözme eğitiminde bireyleri mevcut problemlerle 

karşı karşıya getirmek suretiyle, somut çözüm yoları ortaya koymaya çalışırlar. 

Özellikle öğrenme konusunda pekiştireçlere başvururlar. İstendik davranışların 

sıklığının artırılmasında ve benimsenmesinde olumlu ve olumsuz pekiştireçlerin 

önemli rolü olduğu görüşündedirler. Davranışçı psikologlar, olay ve olguları 

açıklarken objektif bir anlayış sergilerler. Örneğin, insanın kafasındaki 

problemler, ifade edilmediği sürece davranışçılar tarafından kabul görmez. 

Ancak problem, objektif olarak tanımlandıktan sonra kabul görür. Yine bu 

kuramı savunanlar, çevrenin insan davranışı üzerinde önemli ölçüde etkili 

olduğu görüşündedirler. Bu yüzden öğrenme olayını uyarıcı tepki bağlantısıyla 

açıklamaya çalışırlar (Akbaba, 1995). 

2.2.4. Bilişsel Yaklaşım 

 Gerçekten ister fiziksel ister zihinsel olsun, tüm problemlerin çözümü 

zihinsel bir süreç gerektirir (Gelbal, 1991, ss.167). Bilişçiler öğrenmenin zihinsel 

bir süreç olduğunu, basit ve mekaniksel olarak açıklanamayacağını öne 

sürmektedirler (Akbaba, 1995, ss.24). Problem çözme de öğrenildiğine göre 

onun için de bunu söylemek mümkündür. 

 

 Nitekim John Dewey, problemi insan zihnini karıştıran, ona meydan 

okuyan, inancı belirsizleştiren şeyler olarak tanımlamaktadır (Baykul ve Aşkar, 

1981 s.103–104). Bilişçiler, davranışların gözlenemeyen yanlarını ele 

almaktadırlar ve problemlerin insan beyninde oluştuğunu ve yine orada 
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çözümlenebileceğini ileri sürmektedirler. Başka bir ifadeyle, problemin oluştuğu 

ve çözüldüğü yer, insanın zihinsel süreçleridir. 

2.3. Problem Çözme Becerisini Etkileyen Faktörler  

 Bir bireyin problem çözme konusundaki başarısı problemin özelliğinden 

çok bazı kişisel faktörlere bağlıdır. Bireyin kendisine ilişkin bu etkenlerden biri 

zekadır. Birey ne kadar zeki olursa problem çözmedeki başarısı da o kadar 

fazla olacaktır (Morgan, 1999). Bir kimsenin daha önceki yaşantılarının toplamı, 

onun kimliğini, mevcut kişiliğini meydana getirir. Bir kimsenin bilgisi, inançları, 

değerleri, duyguları, hareketleri, kullandığı kelimeler ve yaptığı işler hep onun 

eski yaşantılarının sonucudur. Kişinin bir problem üzerindeki çalışması, kısmen 

onun değer sistemiyle ayarlanır. Problem çözen bir kimsenin görüş ve kavrayış 

gücünün kaynağı onun bireysel olarak özümlediği ahlaki ve kültürel 

geleneklerden derlenmiş değerleridir (Bingham, 1998). 

 

 Önceleri, insanın yaşadığı deneyim ne kadar çok stres verici olursa o 

kadar çok olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğuracağına inanılırdı. 

Halbuki yapılan birçok araştırmada, günlük yaşantıda ne kadar önemsiz 

görülürse görülsün bütün olayların sonucunda her insanın aynı derecede 

etkilenmeyeceği ortaya çıkmıştır. Belli kişilik özelliklerine sahip bazı insanların 

büyük stres verici durumlara karşı koyabildikleri ve problemleri daha kolay 

çözebildikleri görülmüştür (Heppner ve Baker, 1997). 

 

 Problem çözme, bireyin amaç, ihtiyaç, değer, inanç, beceri, alışkanlık ve 

tutumları ile ilgilidir. Problem çözme, bir amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri 

yenme sürecidir, bu da bilgiyi kullanarak ve buna orijinallik, yaratıcılık ya da 

hayal gücünü ekleyerek çözüme ulaşma süreci olarak açıklanabilir. Bireyin 

problem çözmeye yönelmesi, cesareti, isteği ve kendine güven duygusu 

problem çözmede etkilidir (Saygılı, 2000). 

 

 Bir problemin çözümündeki başarı problemin ele alınış biçimine göre, 

kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Burada bireyin problemle başa 

çıkmadaki becerisi kadar, probleme eşlik eden diğer kişilik özellikleri ve yaşam 

koşulları da önemli rol oynamaktadır. Bireyin problemini çözmede yetersiz 



 20

kalması çevresinde gittikçe artan problemler, kaygı ve depresyon gibi sonuçlara 

da yol açabilmektedir (D’zurille ve Goldfried, 1971). 

 

 Bireyler, kendi problemlerine ilişkin içten gelen, değişebilir ve kontrol 

edilebilir nedensel yüklemeler yaptığında çözüm için daha çok gayret 

gösterecek ve güdülenecektir. Bu güdülenme durumunda problem çözmeye 

yönelik çabalar artacaktır (Baumgardner, Heppner ve Arkin, 1986). 

 

 Farklı değişkenler açısından yapılan araştırmalar problem çözme 

becerisinin bireyin birçok durumuna etki ettiğini göstermektedir. Örneğin 

depresyonla ilgili araştırmalar depresif bireylerin kişilerarası ya da sosyal 

problemleri etkili olarak çözme yeteneklerinde eksiklikler olduğunu göstermiştir 

(Heppner ve Petersen, 1982; Nezu, 1985; Nezu ve Ronan, 1985; Heppner ve 

arkadaşları, 1985). Problem çözme becerisi ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda 

bireylerin; uyum düzeyi, kişilik özellikleri, sosyo-demografik özellikleri ve bazı 

bilişsel değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Heppner ve ark., 1983; 

Baumgardner ve ark., 1986; Jerath ve ark., 1993). Bu araştırmalarda problem 

çözme ile belirtilen değişkenler arasında önemli ilişkilerin varlığına dikkat 

çekilmiştir. 

 

 Jerath, Hasija ve Malhotra’ya (1993) göre; problemin etkili çözülebilmesi 

için zeka, stres ve dışa dönüklük önemli belirleyicilerdir. Etkili problem çözmeyi 

öğrenmede durumluk kaygı da önemli bir rol oynamaktadır. Kaygısı yüksek olan 

zayıf performanslı bireylerin, problem çözme görevine odaklanmaya az zaman 

ayırdıkları ve göreve uygun düşünceler geliştirmedikleri görülmektedir. Böylece 

kaygı düzeyleri daha da yükselmekte, dolayısıyla karşılaştıkları problemleri etkili 

çözememektedirler. 

 

 Problem çözme becerisi, eğitim kurumlarında öğrenciye kazandırılmaya 

çalışılmalı ve onlarında birey olarak bu yönde yetişmeleri sağlanmalıdır. Çünkü 

beceri, bilgiyi etkili biçimde kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır 

(Bursalıoğlu, 1999).Yapılan deneysel bir çalışmada iletişim becerileri eğitiminin 

öğretmen adaylarında problem çözme becerisi algısını yükselttiği görülmüştür 

(Çam 1997a). Bingham (1998) bu konuda, merakların teşvik edildiği ve fikirlerin 
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tartışıldığı, bireylere ait duyguların dikkate alındığı ve bireysel ihtiyaçların göz 

önünde tutulduğu ve öğrenmek için gerçek amacın bulunduğu bir ortamda 

problem çözme yeteneğinin gelişebileceğini belirtmektedir. Bunu da eğitim 

kurumlarında sağlamak görevi eğitimcilere düşmektedir. Her bireyi kendi 

özelliklerine göre değerlendirmek ve her bireyin farklı becerilere sahip olduğunu 

bilmek gerekir. Problemin kişinin yaşına uygunluğu, çözüm için ön bilgi ve 

eğitimine sahip olma derecesi, becerisi, sağlığı, tutumu, çözümün kişiye 

getireceği fayda ve kişilik özellikleri gibi faktörler problem çözmede etkili olabilir. 

2.4. Düşünme İhtiyacı 

 Birey içine düştüğü rahatsız edici durumdan kurtuluncaya değin zihnen 

çaba göstermek ve doyurucu bir sonuca ulaşmak zorundadır. Psikologların 

gerçek düşünme diye kabul ettikleri düşünme bu tür düşünmedir. Bu tür 

düşünme akıl yürütme, problem çözme, bir olayı irdeleme, yansıtma ve 

eleştirme gibi zihinsel süreçleri içermektedir. Bu görüşlere dayanarak, 

düşünmeyi, bireyi iç ya da dış etmenler bakımından rahatsız eden, bireyin 

fiziksel ve psikolojik dengesini bozan olayların giderilmesi için girişilen kasıtlı 

zihinsel davranışların tümü diye tanımlamak mümkündür (Kazancı, 1989). 

 

 Bireyler, içinde bulundukları ortam hakkında bilgi edinme ve düşünsel 

etkinliklere girme eğilimindedirler. Ortamın özelliklerinin bilgi toplama sürecini 

belirleyen önemli bir etken olduğu görüşü genel bir kabul görmekle birlikte, bazı 

araştırmacılar ortamın özelliklerinin yanı sıra bazı bireysel etkenlerin de bu 

süreci belirlemede önemli rol oynadığını öne sürmektedirler (Fiske ve Taylor, 

1991). Örneğin, bu etkenlerden biri olarak ele alınan, bireylerin zihinsel açıdan 

kendilerini geliştirmeye açık tutup tutmamalarının temelinde düşünme ihtiyacı ve 

düşünmekten hoşlanma eğilimi yatmaktadır. 

 

 İlk kez Cohen, Stotland ve Wolfe (1955) tarafından ortaya atılan 

düşünme ihtiyacı kavramı, "Bireyin kendisi ya da etrafı ile ilgili bilgi ya da 

durumları anlamlı ve tutarlı bir biçimde yapılandırma ihtiyacı" olarak 

betimlenmiştir. Murphy (1957), düşünme ihtiyacının bireysel bir özellik olduğuna 

dikkat çekmiş ve bireylerin düşünmekten ve gerçeği araştırmaktan zevk aldığını 
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ileri sürmüştür. Katz  (1960) da, benzer biçimde, bireylerin "anlama gereksinimi" 

açısından farklılıklar gösterdiğine değinmiştir (Akt: Cacioppo ve Petty,1982). 

 

 Cohen ve arkadaşları, bilişsel güdülenme sürecinde gözlenen bireysel 

ayrılıklar üzerinde durmuşlar ve özellikle yüksek düşünme ihtiyacı içerisindeki 

bireyle inceleyerek düşünme ihtiyacı kavramını ölçme çabalarına girişmişlerdir. 

Cohen tarafından ortaya atılan düşünme ihtiyacı kavramı üzerindeki çalışmalar 

uzun bir aradan sonra Cacioppo ve Petty (1982) tarafından tekrar başlatılmıştır. 

Cacioppo ve Petty geliştirdikleri Düşünme ihtiyacı Ölçeği'ni kullanarak yaptıkları 

faktör analizi çalışmaları sonucunda, yoğun çaba gerektiren düşünsel 

etkinliklere girme eğilimleri ve bu etkinliklerden duyulan haz açısından gözlenen 

bireysel ayrılıkları açıklayan tek faktörün düşünme ihtiyacı olduğunu 

saptamışlardır. Nitekim daha sonra Cacioppo ve arkadaşları da (1996) 

yaptıkları kapsamlı yayın taramasında benzer şekilde, bireylerin bilişsel 

faaliyetlere girme ve yoğun çaba gerektiren görevleri alma eğilimlerinde tek 

belirleyici etkenin düşünme ihtiyacı olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 

çerçevede düşük ve yüksek düşünme ihtiyacı olan bireylerin, ne tür düşünsel 

özelliklere sahip olduklarını belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada şu sonuçlara 

ulaşmışlardır: Düşük düşünme ihtiyacı olan bireyler, diğer bireylere güvenme ve 

üstünkörü bilgi edinme eğilimindedirler. Yüksek düşünme ihtiyacı gösteren 

bireylerin, düşük düşünme ihtiyacı gösteren bireylere kıyasla düşünme 

gerektiren görevleri tercih etme ve problem çözme eğilimleri daha fazladır. 

Benzer şekilde, bilgi edinmek için çaba harcama süresi, yüksek düşünme 

ihtiyacı gösteren bireylerde düşük düşünme ihtiyacı gösteren bireylere oranla 

daha çoktur. Ayrıca, yüksek düşünme ihtiyacı gösteren bireyler düşük düşünme 

ihtiyacı gösteren bireylere kıyasla yoğun düşünme ve akıl yürütme gerektiren 

etkinlikleri, entelektüel çaba gerektirmeyen etkinliklere göre daha fazla tercih 

etmektedirler. Bunun bir sonucu olarak da, yüksek düşünme ihtiyacı olan 

bireyler, daha zengin bir bilgi birikimine ve daha geniş bir bilişsel geçmişe sahip 

hale gelmekte ve pek çok konuda görüş sahibi olup, fikir yürütebilmektedirler. 

 

 Yüksek düşünme ihtiyacı olan bireyler, düşük düşünme ihtiyacı olan 

bireylere oranla bilgi işleme sürecinde daha fazla ayrıntılandırma eğilimi 

gösterirler (Cacioppo ve Petty, 1984; Petty ve Cacioppo, 1986). Bir başka 
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ifadeyle, yüksek düşünme ihtiyacı olan bireyler, dışsal etkenlerden çok üzerinde 

çalıştıkları konunun içeriğine odaklaşarak, ilgili bilgiyi elde etme, örgütleme, 

değerlendirme ve sentezleme çabasına yönelirler (Sadowski ve Gülgöz, 1996). 

Nitekim Tidwell, Sadowski ve Pate  (2000) de, benzer biçimde, düşük düşünme 

ihtiyacı gösteren bireylerin düşünsel etkinlik açısından son derece cimri 

olduklarını; yüksek düşünme ihtiyacı gösteren bireylerin ise elde ettikleri çeşitli 

ayrıntılı bilgileri bir araya getirerek anlamlı ve tutarlı bir biçimde kaynaştırma 

eğiliminde olduklarına işaret etmişlerdir. 

 

 Problem çözme başarısının önemli ölçüde zekaya bağımlıdır. Bu bilgiler 

ışığında Cacioppo ve Petty (1982), düşünme ihtiyacı yüksek olan bireylerin 

zeka düzeylerinin de yüksek olması gerektiğine işaret etmişlerdir. Ancak, 

araştırmacılar daha sonra zeka düzeyi aynı olan bireylerde düşünme ihtiyacı 

açısından farklılıklar gözlenmesi nedeniyle düşünme ihtiyacının, tamamen 

zekanın bir işlevi olamayacağını da kabullenmişlerdir (Cacioppo ve Bemston, 

1994; Howe, Rabinowitz ve Grant, 1993). 

 

 Cacippo ve Petty (1982), tarafından kavramsallaştırıldığı şekliyle 

düşünme ihtiyacı, bireyin düşünme eylemini gerçekleştirme ve bu eylemden 

zevk alma eğilimi anlamına gelir. Düşünme ihtiyacındaki farklılıklar, ilk olarak, 

ikna etmenin ayrıntılı benzerlik modelinde ortaya atılan davranışsal süreçlerle 

ilgili bir araştırmada ortaya konulmuştur. Bu modele göre, düşünme ihtiyacı 

fazla olan insanların, düşünme ihtiyacı az olan insanlara göre değerlendirme 

pozisyonları çıkarmada ayrıntılı işlemeyi daha sıklıkla kullandıkları görülür. 

Başka bir deyişle, düşünme ihtiyacı fazla olan insanlar ilgili olan içerikle ilgisiz 

faktörlerden ve onların davranışsal pozisyonlarından çıkarılan ayrıntılı işleme 

ayrıca öğrencilerin akademik başarılarında da önemli bir rol oynar. Örneğin, 

Stein ve Bransford (1979) hedef kavramlarla ilgili yeni bilgilerin ve kavramların 

akılda kalmasını desteklediğini ortaya koymuşlardır. 

 

 Düşünme ihtiyacı kavramına güdülenme kuramları açısından yaklaşan 

bazı araştırmacılar, içsel güdülenme ile yüksek düşünme ihtiyacı arasındaki 

ilişki üzerinde durmuşlardır. Örneğin Amabile, Hill, Hennesey ve Tighe (1994) 

tarafından yürütülen bir araştırma, yüksek düşünme ihtiyacı gösteren bireylerin 
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yoğun bilişsel etkinliklere girmek için içsel güdülü olduklarını ortaya koymuştur. 

Amabile ve arkadaşları, içsel ve dışsal güdülenme açısından gözlenen bireysel 

farklılıkları ölçmek amacıyla geliştirdikleri ölçümleri kullanarak, yüksek düşünme 

ihtiyacı ile içsel güdülenme, düşük düşünme ihtiyacı ile dışsal güdülenme 

arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

Nair ve Ronnarayen (2000), düşünme gereksinimi ve karmaşık sorunları 

çözme becerisi açısından pozitif ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Özellikle, 

yüksek düşünme gereksinime sahip bireylerin, karşılaştıkları sorun ile ilişkili bilgi 

toplama, sorunun farklı yönleri konusunda karar verme ve bu süreç içinde daha 

az çözümsüzlük ile karşılaşma gibi becerilerde, düşük düşünme gereksinimine 

sahip bireylere göre daha fazla başarılı oldukları görülmüştür. Ayrıca, yüksek 

düşünme gereksinimine sahip bireyler, düşük ve orta düzeyde düşünme 

gereksinimine sahip bireylerden bilgi toplama, bilgiyi işleme ve etkili karar verme 

açısından anlamlı biçimde farklılaşmaktadırlar (Bailey, 1997). Nitekim 

Berzansky ve Sullivan (1992) yüksek düşünme ihtiyacına sahip bireylerin sorun 

çözme ve karar verme becerilerinin yüksek olduğunu, yeni deneyimlere, 

duygulara, düşüncelere ve değerlere açık olduklarını belirlemişlerdir. Düşünme 

ihtiyacı ile ilgili yapılan yurt dışı araştırmalar incelendiğinde; betimsel ve 

deneysel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. İncelenen çalışmalarda düşünme 

ihtiyacının, akademik başarı, sorun çözme, bilgi, karar verme, konuşma yetisi ve 

cinsiyet arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 

 
 Düşünme ihtiyacının bir fonksiyonu olarak annelerin öğüt alma ihtiyacı 

incelemiştir. Çocuklarında davranış sorunu olan düşünme ihtiyacı yüksek 

annelerin öğüt ve bilgi almaya eğilimli olduklarını ve düşünme ihtiyacı yüksek 

annelerin davranış sorunlarıyla ilgili doktorlardan, düşünme ihtiyacı düşük 

annelere göre daha fazla yardım ve öğüt alırken, iki tip annenin de okul 

danışmanlarından ve psikologlardan ayni oranda öğüt ve bilgi aldığı hipotezini 

ortaya koymuştur  (Adams 1959). 

 

Sadowski (1996), 18 maddelik kısa düşünme ihtiyacı ölçeği 708 kız ve 

510 erkek lisans öğrencisine uygulanmıştır. Bulgular, Cacioppo ve ekibinin 

sonuçlarına uygun olarak, düşünme ihtiyacı testinin cinsiyete göre anlamlı bir 
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fark olmadığı ortaya konulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testinin sonuçları 

kadınlar ve erkekler için kümülatif frekans dağılımlarının birbirine yakın 

olduğunu göstermiştir. Erkekler ve kadınların puanlarındaki değişimlerin 

karşılaştırılması aralarında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir.  

 

Düşüme ihtiyacı ile ilgili deneysel araştırmalarda yapılmıştır. Sadowski ve 

Gülgöz (1997), araştırmasında bir sosyal psikoloji dersinin iki şubesinde 

bulunan 51 öğrenciye, dönem başında, kısa Öğrenme İhtiyacı Ölçeği (NFCS, 

Cacioppo, Petty, ve Kao, 1984) vermişlerdir. Dönem ortasında öğrenciler, kendi 

seçtikleri materyallerde gösterildiğini düşündükleri sosyal-psikolojik esasları 

açıkladıkları üç proje hazırlamışlardır. Projeler ayrıntılı işleme (konuyla ilgili, 

ikna edici, ayrıntılı açıklamalar) üzerinden değerlendirilmiştir. NFCS ve ayrıntılı 

oryantasyon puanları, daha sonra üç çoktan seçmeli testten alınan puanların 

toplamıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, düşünme ihtiyacı fazla olan öğrencilerin, 

düşünme ihtiyacı az olanlardan akademik olarak daha başarılı olduklarını çünkü 

bu öğrencilerin bilgiyi daha etkili bir biçimde işlediklerini göstermiştir. 

 

   Tidwell, Sadowski ve Pate (2000), araştırmalarında düşünme ihtiyacı, 

bilgi ve konuşma yetisi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma 

Montgomery’deki Auburn üniversitesindeki 220 (131 kadın, 89 erkek) lisans 

öğrencisine uygulanmıştır. Deneyde yas ortalaması 23.55’tir. En genç öğrenci 

18 en yaşlısı ise 54 yaşında olduğunu bildirmiştir. Deneyde öğrencilere 

düşünme ihtiyacı, bilgi ve konuşma yetisini ölçen Vietnam savaşı dönemine ait 

çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. Deney sonucunda düşünme ihtiyacının az 

bir miktar da olsa pozitif korelasyon içinde olduğunu, ayrıca konuşma yetisi ve 

bilginin de pozitif korelasyon içinde olduğunu göstermiştir. Bunun yanında 

konuşma yetisi kontrol edildiğinde, düşünme ihtiyacı ve bilgi arasında küçük 

fakat önemli bir korelasyon olduğu rapor edilmiştir. Sonuç olarak düşünme 

ihtiyacı, bilgiye erişime konuşma yetisinin ötesinde yardımcı olur.  

  Üniversite öğrencileri arasında stratejik esneklik, düşünme ihtiyacı ve 

öğrenmeye yaklaşımlarını incelenmiş ve amaçlar bu çalışma öğrenmeye 

yaklaşım (derin, yüzeysel), düşünme ihtiyacı ve üç çeşit öğrenme kontrolü 

(uyarlamalı, esnek olmayan ve iradesiz) arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 
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Araştırma derin yaklaşım, düşünme ihtiyacı ve uyarlamalı kontrol arasında ve 

yüzeysel esnek olmayan ve iradesiz kontrol arasında benzerlikler olduğunu 

iddia eder. Denekler 226 Kanadalı askeri üniversite öğrencisi metodu 

katılımcılar şu testleri cevaplamışlardır: çalışma sureci testi, düşünme ihtiyacı 

ölçeği ve stratejik esneklik testi. Sonuç doğrulayıcı faktör analizi altı ölçekli 

faktörlerin belirlenmesini desteklemiştir. Ayrıca ikincil doğrulayıcı faktör analizi 

bu faktörlerin altında yatan yapıları temsil eden üç faktör daha olduğunu 

göstermiştir. Yargılar ne bir ne de iki faktörlü modeller verileri yeterince 

açıklayamadı. İnsanin kendisinin kontrol etiği öğrenme, öğrenmeye derin bakış 

acısı, düşünme ihtiyacı ve öğrenmenin uyarlamalı kontrolü açısından 

tanımlanmıştır. Bir faktöre bölünen ikinci faktör, iradesiz kontrol, yüzeysel 

yaklaşım ve düşünme ihtiyacı eksikliğinden oluşmuştur. Ölçekler arasındaki 

belirgin ilişkiler teorinin daha geliştirilmesi için duyulan ihtiyacı destekler nitelikte 

bulunmuştur ( Evans, Kirby ve Pabrigar, 2003). 

Düşünme ihtiyacı ile ilgili yapılan yurt dışı araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde; düşünme ihtiyacının akademik başarı, karar verme, bilgiye 

erişimde, konuşma yetisinde ve sorun çözmede etkili olduğu görülmektedir. 

Cinsiyet ile düşünme ihtiyacı arasında bir ilişki bulunmamıştır.  

Düşünme ihtiyacı ile ilgili yapılan yurt içi araştırmalar incelendiğinde ise; 

betimsel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. İncelenen çalışmalarda düşünme 

ihtiyacının ölçülmesi, problem çözme becerisi, özgüven, beden algısı, düşünme 

ihtiyacının cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum ve bölüm gibi değişkenlerle 

ilişkiler incelenmiştir. 
 

Demirci (1998), araştırmasında düşünme ihtiyacının psikometrik 

özelliklerine bakmış olup, yapılan analizler sonucunda elde edilen Cronbach 

alfa iç tutarlık, iki yarım test-tekrar test güvenirlik katsayıları ölçeğinin 

güvenilirliliğinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu ve dolayısıyla 

kullanılmasında bu açıdan bir sakınca bulunmadığını ortaya koymuştur. İlgili 

analizler düşünme ihtiyacı açısından cinsiyete bağlı bir farklılığın bulunmadığını 

ve bu ihtiyacın kontrol odağı inancı ve öğrenilmiş güçlülük ilişkisinin 
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bulunduğunu göstermiştir. Bu bulgular söz konusu bu değişkenlere ilişkin 

kurumsal görüş ve görgül araştırma bulgularıyla tutarlı bulunmuştur. 

 

Aynı şekilde düşünme ihtiyacının psikometrik özelliklerine bakan başka 

bir çalışmada Örsel (2001), tarafından yapılmış, daha önce yapılanlardan farklı 

olarak, yetişkin ve çalışanlardan oluşan farklı bir örneklem grubunda incelemiş 

ve yüksek ve düşük düşünme ihtiyacına sahip kadın ve erkeklerin beden 

algılarına ilişkin özgüven açısından bir farklılık gösterip göstermediğini 

araştırmıştır. Kadınların bedensel algılarına yönelik özgüveni, erkeklere kıyasla 

daha düşüktür. Bununla birlikte, beden algısına yönelik özgüvende gözlenen bu 

cinsiyet farkı, düşünme ihtiyacının düzeyine bağlı olarak da değişme 

göstermektedir. Düşünme ihtiyacının düzeyi beden algısına ilişkin özgüven 

üzerinde erkekler açısından bir fark yaratmazken kadınlar açısından fark 

yaratmaktadır. Kadınların bedensel algılarına yönelik özgüveni erkeklerden 

daha düşüktür.  

 

Ergenlerin düşünme ihtiyaçlarının bazı değişkenlerle (cinsiyet, bölüm, 

sınıf, ekonomik durum, baba mesleği, lise başarısı, üniversitedeki bölümü tercih 

sırası, gazete alma ve okuma, dergi alma ve okuma ve ders kitabı okuma 

durumları) ilişkisini inceleyen başka bir araştırmada Gençdoğan 

(2001),tarafından incelenmiştir. Kızlarda erkeklere oranla düşünme ihtiyacının 

daha yoğun olduğu, öğrenim görülen bölümler açısından psikolojik danışma ve 

rehberlik bölümünde okuyan öğrencilerin lehine çıkmıştır. 3. sınıfta okuyan 

öğrencilerin düşünme ihtiyacı 2. sınıftaki öğrencilere oranla daha yoğun 

çıkmıştır. Uzun süre yaşanılan yerler açısından düşünme ihtiyacı ölçeği puanları 

arasında farklılık bulunmuş olup diğer değişkenlerde farklılık bulunmamıştır. 

 
Cenkseven ve Vural (2006), araştırmalarında ergenlerin düşünme 

gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması 

yapılmış ve düşünme gereksinimi düzeylerine göre öğrencilerin problem çözme 

becerileri arasında fark olduğu belirlenmiştir. Düşünme gereksinimi düzeyi 

yükseldikçe öğrencilerin problem çözme becerilerini daha yüksek düzeyde 

algıladıkları görülmüştür. Erkek ergenlerin kızlara göre problem çözme 

becerileri açısından kendilerini daha olumsuz algıladıkları görülmüştür. 
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Düşünme ihtiyacı ile ilgili yapılan yurt içi araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde; düşünme ihtiyacı, sınıf düzeyinde, cinsiyette ve beden algısında 

etkili olduğu görülmektedir. 

2.5. Problem Çözme Becerisi İle İlgili Araştırmalar 

 Bu başlıkta yurt dışında ve yurt içinde yapılan problem çözme ile ilgili 

araştırmaların konuyla ilgili olanları incelenip özetlenerek aktarılmıştır. 

 

2.5.1. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Problem çözme becerisi ile ilgili yapılan yurt dışı araştırmalar 

incelendiğinde konuyla ilgili betimsel ve deneysel çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. İncelenen çalışmalarda problem çözmenin; eğitimi, cinsiyet, zeka 

düzeyi, kişilik tipi, nedensel yüklemeler, cezalandırma şiddeti ve karar verme 

arasındaki ilişkileri ortaya konulmuştur.  

 

Heppner ve Petersen’in (1982), çalışmasında kadın ve erkeklerden 

oluşan 19 kişilik bir gruba haftada birer saat olmak üzere altı haftalık problem 

çözme becerileri eğitimi verilmiştir. Verilen eğitim programı, çalışmaya 

katılanların yaşantılarında karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik ev 

ödevleri ile desteklenmiştir. Sonuçta; problem çözme eğitiminin problem çözme 

becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 

  

Heppner ve Anderson (1985), problem çözme becerisi ile psikolojik uyum 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmaya 671 öğrenci katılmıştır. Psikolojik 

uyum "MMPI" ölçeği ile problem çözme becerisi PÇE ile ölçülmüştür. 

Araştırmanın sonucunda bireyin problem çözme becerisiyle psikolojik uyumu 

arasında ilişki bulunmuştur. Heppner, Reeder ve Larson (1983), yüksek ve 

düşük kişisel problem çözme becerisi düzeyinin çeşitli bilişsel değişkenlerle 

ilişkilerini araştırmışlardır. 500 üniversite öğrencisine Problem Çözme Envanteri 

uygulanmış ve bunlardan üst ve alt %18’lik gruplara giren 13’er kız, 13’er erkek 

olmak üzere toplam 52 deneğe akılcı olmayan inançlar testi (Irrational beliefs 
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test), Tennesse Benlik Algısı Ölçeği (Tennesse Self Concept Scale), Düşünme 

İhtiyacı Ölçeği (Need for Cognition Scale), Düşünceyi Durdurma Anketi (Tought 

Stopping Survey Schedule) ve Başa Çıkma Yolları Ölçeği (Ways of Coping 

Scale) uygulanmıştır. Sonuçlar, problem çözme becerisi algısının tüm bağımlı 

değişkenler üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Özellikle kendini 

etkili problem çözücü olarak algılayan deneklerin diğerlerine göre, bilişsel 

etkinliklerden daha çok zevk aldıkları, benlik algılarının daha yüksek ve kendini 

eleştirme puanlarının düşük olduğu görülmüştür. 

 

 Baumgardner, Heppner ve Arkin  (1986), kişisel problem çözmede 

nedensel yüklemelerin rolünü incelemek için iki çalışmadan oluşan bir araştırma 

yapmışlardır. Birinci çalışmada, psikoloji dersini alan 455 üniversite öğrencisine 

Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Bunlardan, üst ve alt %18’lik 

gruplardan her birinde yer alan 25’i kız, 25’i erkek olmak üzere toplam 100 

öğrenciye Genel Yaşantılar Anketi (Common Experience Questionnaire) 

uygulanmıştır. Sosyal Psikolojik İlişkiler ve Kişisel Psikolojik İlişkiler 

bölümlerinden oluşan ankette, kişisel ve kişilerarası problemlerin yaşanma 

sıklığında nedensel yüklemelerin rolü değerlendirilmektedir. Sonuçta, etkili 

problem çözücülerin kişisel ve kişilerarası problemleri için içsel, değişken ve 

kontrol edilebilir nedensel yüklemeler yaptıkları görülmüştür. Kişisel ve 

kişilerarası problemleri, kendi sorumluluklarında görmüşler ve problemlerin 

çözümünü, harcanan çabaya bağlamışlardır. Ayrıca, başarılarını daha çok içsel 

nedenlere; başarısızlığı ise yaşıtlarına göre daha çok dışsal nedenlere 

yükledikleri bulunmuştur. Araştırmanın ikinci çalışmasında da; ilk çalışmada 

PÇE puanlarına göre bir önceki adımda belirlenen uç gruplarda yer alan 

deneklerden, 20’şer kız ve 20 ‘şer erkek olmak üzere 80 öğrenci ile çalışmıştır. 

Deneklere, araştırmacılar tarafından, kişisel ve kişilerarası problemlerde nasıl 

etkili problem çözücü olunacağı anlatılmıştır. Ayrıca, genel yaşama uyum 

sağlamada ve arkadaşlarla ilişkilerde yaşanan sorunların nedeninin çaba 

eksikliği olduğu belirtilmiş ve kişisel problemleri olmayanların bunlar için çok 

çaba harcadıkları vurgulanmıştır. Bu açıklamalar, deneklerin problem çözmenin 

temellerini anlayana kadar yapılmıştır. Bilgi verme işleminden sonra denekler, 

problem çözme yetenekleri ile ilgili bir deneysel işleme tabi tutulmuşlar ve 

problem çözme deneyimlerinin sonucu ile ilgili denklerin yarısına "başarılı"; 



 30

diğer yarısına da "başarısız" oldukları şeklinde geribildirim verilmiştir. Sonuçlar, 

problem çözmede başarılı olanların başarısız olanlara göre problemin 

çözümünde çaba ve yeteneğe yükleme yaptıkları görülmüştür. Başlangıçta etkili 

problem çözücü olup da, başarısız olduğu söylenenlerin yeteneğe daha az 

yükleme yaptıkları görülmüştür. Harcadıkları çaba ile problemleri çözdüklerine 

inananların, daha güçlü kişisel kontrol duygusuna sahip oldukları, yüksek 

motivasyon ve bundan dolayı daha yüksek düzeyde sebat gösterdikleri 

bulunmuştur. 

 

Jerath, Hasija ve Malhatra (1993), tarafından problem çözmede cinsiyet, 

zeka düzeyi ve kişilik tipi stres düzeyi araştırılmıştır. Araştırma 240 üniversite 

öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve problem çözme durumunda; orta 

düzeyde zekaya sahip olanların yüksek ve ortanın üstündeki zeka düzeyine 

sahip olanlara göre; dışa dönüklerin içe dönüklere göre; stres düzeyi yüksek 

olanların, stres düzeyi düşük olanlara göre ve kızların erkeklere göre daha 

yüksek kaygıya sahip oldukları bulunmuştur. 

 

Elliott ve Henrick (1995) tarafından kişilik ile problem çözme becerilerinin 

algılanmasını incelediği araştırmasında, 61’i kız ve 51’i erkek üniversite 

öğrencisi üzerinde Problem Çözme Envanteri ve Myers-Briggs Kişilik Tipleri 

Ölçeğini uygulamışlardır. Araştırmanın sonucunda, problem çözmenin 

yaklaşma/kaçınma boyutu ile kişilik tipleri ölçeğinin algılayıcı, yargılayıcı ve 

duyarlı kişilik tipleri arsında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bununla 

birlikte yaklaşma/kaçınma boyutu da kendilerini etkili olarak algılayan bireylerin 

algılayıcı ve duyarlı kişilik tipi puanlarının düşük olduğu ve yargılayıcı kişilik tipi 

puanının ise yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Problem çözme becerisi ile ilgili yapılan yurt dışı araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde; problem çözme becerisi algısının, bireylerin zeka düzeyleri, 

kişilik tipleri, karar verme ve nedensel yüklemelerden etkilendiği görülmektedir. 

Ayrıca problem çözme becerisinin öğretilebilir bir özelliği vardır. Problem çözme 

eğitimi alanlar, almayanlara göre algılarının olumlu yönde değiştiği görülmüştür. 
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2.5.2. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Problem çözme becerisi ile ilgili yapılan yurt içi araştırmalar 

incelendiğinde; betimsel ve deneysel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

İncelenen çalışmalarda problem çözmenin; iletişim becerileri, öğretmenlik 

formasyonu eğitimi, ego durumları, otomatik düşünce, yaratıcılık, zeka, kaygı ve 

başarı arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Çalışmalarda yaş, cinsiyet, sınıf, 

öğrenim görülen program ve sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenler ele 

alınmıştır. 

 

Problem çözme becerisi algısını inceleyen üniversite öğrencilerinde 

sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisini araştıran çalışmalara rastlamak 

mümkündür. Taylan (1990), 226 üniversite öğrencisinde; PÇE’yi kullanarak, 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf (birinci ve son sınıf) ve öğrenim görülen programa 

(Fen, Türkçe-sosyal puanlar alan programlar) göre, problem çözme becerisi 

algısının farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Sonuçlar, PÇE toplam 

puanlarının öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre farklı olduğunu; 

cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ise farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca sınıf 

ve program birlikte alındığında, anlamlı farklılıkların olduğu ve Sosyal 

programların birinci sınıfta okuyan öğrencilerin problem çözme becerisi 

algılarının en düşük olduğu görülmüştür. Son sınıflarda ise, programa göre PÇE 

puanlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  

 

Korkut (1994), 229’u polis akademisi, 259’u da üniversite öğrencisi olmak 

üzere 488 kişiden oluşan bir örneklemde, bireylerin sigara içip içmemelerine 

göre sürekli kaygı ve problem çözme becerisi algısının farklılaşıp 

farlılaşmadığını araştırmıştır. Ölçümlerde Sürekli Kaygı Envanteri ve PÇE 

kullanılmıştır. Sonuçta, sigara içenlerin içmeyenlere göre sürekli kaygı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu ve problem çözme becerilerini de daha az 

olumlu değerlendirdikleri bulunmuştur. 

 

Tümkaya ve İflazoğlu (2000), araştırmalarında Çukurova Üniversitesi, 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan öğrencilerin 

otomatik düşünce sıklıkları ve problem çözme becerilerinin belirlenmesi 
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amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi, İlköğretim 

Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.’da okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Veri 

toplama araçları olarak; Hollan ve Kendall’ın (1980) geliştirdiği Otomatik 

Düşünceler Ölçeği ile Heppener ve Petersen’in (1982) geliştirdiği Problem 

Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, otomatik düşünceler ile 

sosyo-ekonomik düzey ve problem çözme ile sınıflar arasında anlamlı bir fark 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca otomatik düşünceler ile problem çözme 

becerileri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Saracaloğlu, Serin ve Bozkurt (2001), araştırmalarında Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri 

ile başarıları arsındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından incelemişlerdir. 

Araştırmanın örneklemi 38’i bayan ve 46’sı erkek olmak üzere toplam 85 

lisansüstü öğrencisi olmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin problem 

çözme becerilerinin ve genel başarılarının bölümlere göre anlamlı bir biçimde 

farklılaştığı, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizinde 

öğrencilerin problem çözme becerisi ve genel başarısı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı belirlenmiştir. Arslan (2001), öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

problem çözme becerilerini çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak 

incelemiştir. Araştırmada Konya ve Niğde İllerinde MEB’e bağlı okullarda 

çalışan 183 öğretmen ile Niğde ve Selçuk Üniversitesi, Eğitim fakültesinde 

okuyan 351 aday öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda 

cinsiyete göre problem çözme beceri düzeyinin öğretmenler için aceleci ve 

planlı yaklaşım açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin aday 

öğretmenlere göre daha olumlu bir problem çözme becerisine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Aday öğretmenlerin okuduğu sınıf değişkenine göre 1. ve 2. 

sınıfta okuyan aday öğretmenlerin daha olumlu problem çözme becerilerine 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Katkat (2001), araştırmasında öğretmen adayı olan Eğitim Fakültesi 

öğrencilerinin problem çözme beceri puanlarını bazı değişkenler açısından 

karşılaşmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2000–2001 Öğretim yılında Erzurum 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 406 
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erkek, 333 bayan olmak üzere toplam 739 öğrenciden (öğretmen adayından) 

oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının problem çözme beceri puanları Problem 

Çözme Envanteri ile belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının problem çözme beceri 

puanları arasında karşılaştırma yapılarak; alanlar arasında (EA-SÖZ-SAY-DİL-

YTNK),cinsiyetler arasında (kız-erkek), sınıflar arasında (1–2–3–4) ve ön kayıt 

sınav sistemli ile merkezi sınav sistemli bölümler arasındaki puan ilişkisinin 

anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen 

adaylarının cinsiyet ve farklı sınıflar açısından problem çözme becerileri 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmasına karşın üniversiteye kayıt tipleri ve 

puan türleri bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

 

Pehlivan ve Konukman (2004), araştırmalarında beden eğitimi 
öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisindeki 

algılama düzeyleri arasındaki farkı incelemişlerdir. Araştırmanın örneklem 

grubunu; 194 beden eğitimi öğretmeni ile 118 diğer branş öğretmeni (sosyal 

bilgiler, fen bilgisi, felsefe ve yabancı dil grubu) olmak üzere toplam 312 

öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. 

Ölçekten alınan toplam puanlar bakımından branş ve cinsiyet değişkeni 

açısından gruplar arasındaki faklılık önemli bulunmamıştır. Medeni durum 

değişkeni açısından puanlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Alt 

ölçeklerden "aceleci yaklaşım" ve "kaçıngan yaklaşım" açısından gruplar 

arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Problem çözme becerisini algılama 

yönünden toplam puan bakımından beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş 

öğretmenleri arasında önemli bir farklılık bulunmamasına rağmen, beden eğitimi 

öğretmenlerinin ortalamaları diğer gruba göre düşük bulunmuştur. 

 

Sardoğan, Karahan ve Kaygusuz (2006), araştırmalarında problem 

çözme becerisi, cinsiyet, sınıf düzeyi ve fakülte değişkenlerinin üniversite 

öğrencilerinin kullandıkları kararsızlık stratejileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Araştırmanın örneklemi 2005–2006 öğretim yılında, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören ve oranlı küme örneklemesi 

yöntemi ile belirlenen 992 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin kullandıkları 

kararsızlık stratejileri “Kararsızlık Ölçeği” ile problem çözme becerileri ise 

“Problem Çözme Envanteri“ ile ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular; 
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problem çözme becerisinin, sınıf düzeyinin ve fakülte türünün aceleci ve 

araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı ortak etkisinin bulunduğunu, 

cinsiyetin ise aceleci ve araştırıcı kararsızlık stratejileri üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, araştırıcı ve aceleci 

kararsızlık stratejilerini daha çok kullanan ve problem çözme beceri düzeyleri 

düşük olan öğrencilerin bireysel başarı, kişisel ve sosyal uyum açısından psiko-

sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duydukları ileri sürülmüştür. 

 

Problem çözme becerisiyle ilgili deneysel çalışmalar da yapılmıştır. Çam 

(1997b), öğretmenlik formasyonu eğitimi programının öğretmen adaylarının 

problem çözme becerisi algılarına etkisini incelemiştir. Programın başlangıcında 

ve sonucunda 68 öğretmen adayının problem çözme becerisi algıları PÇE ile 

ölçülmüştür. Sonuçlar, ilk ölçüm ve son ölçüm puanları karşılaştırıldığında son 

ölçüm lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının 

geldikleri alana (fen-sosyal) daha önce ya da halihazırda öğretmenlik yapıp 

yapmamalarına, mezun ya da halen öğrenci olmalarına, yaşlarına (21–25 ve 

26–52) ve cinsiyetlerine göre iki ölçüm puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. 

Ayrıca; bu değişkenler ile ölçüm etkileşiminin, problem çözme algısı üzerinde 

anlamlı etkisinin olmadığı bulunmuştur. 

 

 Söylemez (2002), araştırmasında ergenlerde problem çözme becerisini 

geliştirmeye yönelik bir eğitim programı oluşturarak etkilerini sınamıştır. 

Araştırmada 15–17 yaş grubundaki 8'er öğrenciden oluşan deney ve kontrol 

grupları oluşturulmuştur. Her iki gruptaki öğrenciler Problem Çözme 

Envanteri'ne göre yüksek puan alan, yani problem çözme becerisi düşük 

öğrenciler arasından seçilmişlerdir. Grupların denk olduğu istatistiksel olarak 

test edilmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerle ayrıca bir görüşme 

yapılarak katılımın gönüllülük ilkesine göre gerçekleşmesi sağlanmıştır. Deney 

grubundaki öğrencilere 8 hafta süre ile haftada bir kez olmak üzere 50 dakikalık 

oturumlarla problem çözme becerisi eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol 

grubuna ise her hangi bir eğitim verilmemiştir. Yapılan analizler sonucunda 

problem çözme becerisi eğitiminin problem çözme becerisi üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu bulunmuştur. 
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Problem çözme becerisiyle ilgili araştırma ergenlerde de yapılmıştır. 

Korkut (2002), araştırmasında lise düzeyindeki öğrencilerin problem çözme 

becerilerinin düzeylerini incelemiştir. Araştırmanın örneklemi normal ve süpere 

lisede okumakta olan 239’u kız, 155’i erkek toplam 394 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre cinsiyet, okul türü, yaş, babanın işi, bireylerin 

sorunlarını konuştukları ve anlaşıldıkları kişilerin kimler oldukları değişkenleri 

problem çözme becerilerini algılamada fark yaratmaktadır. 

 

Ünüvar (2003), araştırmasında çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15-18 

yaş arsı lise öğrencilerinde problem çözme becerisine ve benlik saygısına 

etkisini incelemiştir. Liselerde okuyan 710 ergen araştırmanın örneklemi 

oluşturmuştur. Çalışmada Arkadaş ve Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Problem Çözme Envanterinin bütün alt 

boyutlarının; cinsiyet, okul, öğrenim görülen alan, anne eğitim durumu, annenin 

çalışma durumu, aileden ve arkadaşlardan algılanan destek ve benlik saygısı 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Benlik saygısı 

yüksek olan ergenlerin daha olumlu problem çözme becerilerine sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

 

Hastane yöneticileri ve hemşirelerde de problem çözme becerisi algısı 

incelenmiştir. Gemlik ve Sur (2004), özel hastane yöneticilerinin problem çözme 

becerilerini algılama düzeyine ilişkin bir inceleme yapmışlardır. Problem çözme 

becerilerini algılama düzeyinin bazı değişkenler açısından incelendiği bu 

araştırma İstanbul ili Anadolu yakası sınırlarındaki özel hastane yöneticilerinden 

31'i kadın 19'u erkek toplam 50 kişi üzerinde yapılmıştır. Problem çözme 

becerisini algılama Problem Çözme Envanteri ile ölçülmüş, elde edilen puan 

ortalamaları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, deneyim, problem çözmede kendini 

yetkin görme, astlarını yönetmede kendini yetkin görme gibi değişkenlerle 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar problem çözme becerisini algılamada yaş, cinsiyet 

ve problem çözmede kendini yetkin görmeye göre anlamlı farklılıklar 

gözlenirken; eğitim düzeyi ve astlarını yönetmede yetkin hissetme durumuna 

göre farklılık olmadığı görülmüştür. 
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Aban ve Altıntoprak (2005), araştırmalarında bir üniversitenin erişkin ve 

çocuk hastanelerinde çalışan yönetici pozisyonu olan ve olmayan hemşirelerin 

problem çözme yeteneklerini nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılmışlardır. Tabakalı rasgele örnekleme yöntemi 

kullanılarak seçilen 178 hemşireden 173’üne ulaşılmıştır. Veriler soru formu ve 

"Problem Çözme Envanteri" ile toplanmıştır. Analizler sonucunda yönetici 

pozisyonu olan ve olmayan hemşireler arasında toplam ve alt boyutlar 

açısından bir anlamlılık bulunamamıştır. Her gruba ait alt ve üst değerlerdeki 

farklılıklar yönetim sorumluluğu olmayan hemşirelerin, problem çözme 

yeteneklerine daha fazla güvendikleri ve yaklaşma kaçınma boyutunda da 

kendilerini problemin üstüne giden kişiler olarak daha olumlu tanımladıklarını 

işaret etmektedir. Her iki grup da kişisel kontrol hissini daha az tanımlamaktadır.  

 

Problem çözme becerisi algısını kişiliğin faklı yönleriyle ( ego durumları ) 

ele alan araştırma, Çam (1995), tarafından yapılmıştır. Çalışmada 61’i erkek, 

73’ü kız toplam 134 öğretmen adayına PÇE ve Ego Durumları Ölçekleri 

uygulanmıştır. Sonuçlar,  problem çözme becerisi algısının Yetişkin ve 

Koruyucu Ebeveyn ego durumları ile olumlu; Eleştirel Ebeveyn, Doğal Çocuk ve 

Uygulu Çocuk ego durumlarıyla olumsuz ilişkilerinin olduğunu göstermiştir. 

Yapılan basit regresyon analizi sonucunda ise, benzer şekilde Yetişkin ve 

Koruyucu Ebeveyn ego durumlarının problem çözme becerisini yormada olumlu 

yönde; Eleştirel Ebeveyn, Doğal Çocuk ve Uygulu Çocuk ego durumlarının ise 

olumsuz yönde katkısının olduğu gözlenmiştir. PÇE’den alınan toplam puanlara 

göre problem çözme becerisi algısı "yüksek" ve "düşük" olanların ego durumu 

puanlarına bakıldığında, yüksek problem çözme becerisi algısına sahip 

olanların, düşük olanlara göre Yetişkin ve Koruyucu Ebeveyn ego durumlarında 

daha yüksek puanlar almışlardır. Düşük problem çözme becerisi algısına sahip 

olanların ise, yüksek olanlara göre Uygulu Çocuk, Doğal Çocuk ve Eleştirel 

Ebeveyn ego durumlarında daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. 

 

Öğretmen adaylarında pedagojik formasyon müfredat programının 

amacına ulaşıp ulaşmadığını Katkat ve Mızrak (2003), incelemiştir. 

Araştırmalarında, Eğitim Fakültelerinde öğretmen adaylarına uygulanan 

pedagojik formasyon müfredat programının amacına ulaşıp ulaşmadığını 
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incelemişlerdir. Araştırmada Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) girip başarılı olan 

ve eğitim fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerle, beden eğitimi, resim ve müzik 

eğitimi gibi özel yetenek gerektiren bölümlere, ön kayıtlı sınav sisteminde 

başarılı olup kayıt yaptıran öğrenciler arasında problem çözme bakımından 

farklılık olup olmadığını incelemişlerdir. Ayrıca ikinci olarak; farklı sınıflarda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme becerisinin, aldıkları 

pedagojik formasyon seviyelerine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Üniversiteyi merkezi yerleştirme sınav sistemi ile kazananlarla ön 

kayıt sınav sistemi ile kazananlar arasında problem çözme becerisi bakımından 

farklılık çıkmamıştır. 

 

Sonmaz (2002), araştırmasında problem çözme becerisi, yaratıcılık ve 

zekâ arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul İli Kadıköy İlçesi'nden 

tesadüfi seçilen 10 ilköğretim okulu son sınıf öğrencisi 364 kişiye yaratıcılığı test 

etmek için Torrance Yaratıcı Düşünce Testi, problem çözme becerisini 

algılamayı ölçmek için Problem Çözme Envanteri ve zekâ için Cattel Zekâ Testi 

Form A ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; 

problem çözme becerisi, yaratıcılık ve zeka puanları cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir. Problem çözme becerisi ve zeka arasında anlamlı ilişki 

bulunmazken, problem çözme becerisi ve yaratıcılığın şekilsel orijinallik, yaratıcı 

kuvvetler listesi, başlıkların soyutluğu, şekilsel zenginleştirme ve toplam şekilsel 

yaratıcılık anlamlı ilişkilerinin olduğu gözlenmiştir. Şekilsel zenginleştirme 

problem çözme becerisini % 2,6’sını yordadığı saptanmıştır. 

  

Aynı çalışmada yüksek ve düşük problem çözme becerisine göre 

yaratıcılığın alt boyutları arasındaki farklılık incelendiğinde, sözel akıcılık, sözel 

esneklik, sözel orijinallik alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmazken; şekilsel 

akıcılık, şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluğu, şekilsel zenginleştirme, yaratıcı 

kuvvetler listesi, şekilsel zenginleştirme alt boyutları ile zeka arasında anlamlı 

farklılık gözlenmiştir. Bütün farklılıklar yüksek problem çözme becerisine sahip 

grup lehinedir. Sözel akıcılık, sözel esneklik, sözel orijinallik, şekilsel akıcılık, 

şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluğu, şekilsel zenginleştirme, erken 

kapamaya direnç, yaratıcı kuvvetler listesi, toplam şekilsel yaratıcılık alt 
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boyutlarının yüksek ve düşük grupları ile zeka arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu alt boyutların hepsinde farklılık düşük grupların lehinedir. 

 

 Kurtyılmaz (2005), araştırmasında öğretmen adaylarının saldırganlık 

davranışlarının çeşitli değişkenler açısından araştırılmasını amaçlamıştır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının saldırganlık düzeylerinin cinsiyete bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığı ve saldırganlık davranışlarının akademik 

başarı, iletişim ve problem çözme becerileriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Bu 

değişkenlerin saldırganlığı nasıl yordadığı da araştırmanın bir diğer amacını 

oluşturmaktadır. Saldırganlığı yordayan örüntünün kızlarda ve erkeklerde nasıl 

olduğu da, örüntünün her iki cinsiyet için ayrı ayrı incelenmesiyle ele alınmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2004–2005 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Anadolu 

ve Osmangazi Üniversiteleri'nin Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerine devam 

eden 3366 öğrenci oluşturmuştur. 1437 öğrenciden toplanan veriler arasından, 

evrenin %25'ine karşılık gelen 853 öğrenci oranlı küme örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeylerine ilişkin veriler, 

"Saldırganlık Ölçeği" ile öğretmen adaylarının iletişim becerilerini algılamalarına 

ilişkin veriler "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" ile, problem çözme 

becerilerini algılamalarına ilişkin veriler ise "Problem Çözme Envanteri" ile 

toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının 

büyük çoğunluğunun saldırganlıklarının orta düzeyde olduğu, erkeklerin 

saldırganlık düzeylerinin ise kızlara göre önemli bir biçimde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, saldırganlık davranışları ile iletişim becerileri (r=-0.60), 

problem çözme becerileri (r=0.50) ve akademik başarı (r=-0.09) arasındaki 

ilişkilerin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı, yaş, iletişim 

becerileri ve problem çözme becerileri değişkenlerinin saldırganlık 

davranışlarını yordayıcılığı ele alındığında, sadece iletişim becerileri ve problem 

çözme becerilerinin saldırganlığı anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir. İlgili 

değişkenlerin saldırganlığı yordamada kızlara ve erkeklere göre değişmediği, 

hem kızlarda hem de erkeklerde iletişim becerileri ve problem çözme 

becerilerinin saldırganlığı yordadığı, akademik başarı ve yaş değişkenlerinin ise 

saldırganlığı yordamadığı belirlenmiştir. Kişiler arası problem çözme becerisini 

inceleyen çalışmalarda yapılmıştır. Terzi (2001), araştırmasında ilköğretim 

okulu altıncı sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, 
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cinsiyet ve kardeş sayılarına göre kişiler arası problem çözme beceri algılan 

incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 101 kız, 93 erkek toplam 194 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin kişiler arası problem çözme beceri 

algıları "Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Yüksek Kişilerin Özellikleri 

Ölçeği" ile ana-baba tutumları "Ana-Baba Tutum Ölçeği" ile ve kişisel niteliklere 

ilişkin bilgiler ise "Sosyo-Ekonomik Düzey Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırma 

sonuçları, öğrencilerin kişiler arası problem çözme beceri algılarının ana-baba 

tutumlarına ve sosyo-ekonomik düzeylerine göre farklılık gösterdiğini; 

cinsiyetlerine ve kardeş sayılarına göre farklılık göstermediğini ortaya 

koymuştur. 

 

Çam ve Tümkaya (2006), araştırmalarında, üniversite öğrencilerinin 

cinsiyet, yaş ve öğrenim görülen alan değişkenlerine göre kişilerarası problem 

çözme yönelim ve becerilerinin karşılaştırıldığı betimsel bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışma grubu, Çukurova Üniversitesi’nde farklı 15 programda 

öğrenim gören öğrencilerden 308’i kız, 315’i erkek olmak üzere 623 lisans ve 

yüksek lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler aynı araştırmacılar tarafından 

geliştirilen Kişilerarası Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda, kız öğrencilerin Probleme Olumsuz Yaklaşma ve Israrcı-

Sebatkar Yaklaşım puan ortalamalarının erkeklerinkinden; Kendine Güvensizlik 

puanlarında ise erkeklerin ortalama değerinin kızlarınkinden yüksek olduğu 

bulunmuştur. Yapıcı Problem Çözme ve Sorumluluk Almama puanlarında ise 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaş değişkenine göre 

bakıldığında, Yapıcı Problem Çözme puanları açısından 23–30 yaş grubundaki 

öğrencilerin puan ortalamasının, 18–20 yaş grubunun ortalamasından yüksek 

olduğu gözlenmiştir. Sorumluluk Almama puanlarında ise tersi bir bulgu elde 

edilmiştir. Öğrencilerin fen-teknik ve sosyal alanlarda öğrenim görmelerine göre 

puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda tüm alt ölçek puanları 

açısından anlamlı farkın olmadığı bulunmuştur. 

Problem çözme becerisi ile ilgili yapılan yurt içi araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde; problem çözme becerisi algısının bireylerin sınıf ile öğrenim 

görülen program, kaygı, kişiliğin farklı yönleri (ego durumları), öğretmenlik 

eğitimi, otomatik düşünce, anne-baba tutumu ve sosyo-ekonomik düzeyden 
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etkilendiği görülmektedir. Problem çözme becerisinin öğretilebilir olduğu 

gözlenmiştir. 
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      BÖLÜM III 

   YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analiz edilmesinde 

kullanılan tekniklerle ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, betimsel yöntemle yapılan "karşılaştırma türü ilişkisel 

tarama modeli"nde bir araştırmadır. "Tarama modelleri, geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde 

değiştirme, etkileme çabası gösterilemez" (Karasar, 2004, ss.77). Çalışmanın 

bağımlı değişkeni problem çözme becerisi, bağımsız değişkenleri ise düşünme 

ihtiyacı, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyidir. 

3.2. Çalışma Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında 

Çukurova Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören normal 

ve ikinci öğrenim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde oransız 

küme örnekleme yoluna gidilmiştir. Örneklem seçiminde; kolay ulaşabilme 

amacı güdülmüştür. Araştırmacının çalışma koşullarına uygun günlerde dersi 

olan farklı düzeylerdeki sınıflara devam eden öğrenciler örneklem grubunu 

oluşturmuştur. Böylece araştırmanın örneklemi 208’i kız, 148’i erkek olmak 

üzere toplam 356 öğrenciden oluşmuştur. 

Çalışma evreninin özellikleri ile ilgili sayısal bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 
    Çalışma Evreninin Özellikleri 

Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam Genel Toplam 
Değişkenler 

f % f % f % f % 

Kız 450 37.5 260 21.7 710 59.2 
Cinsiyet 

Erkek 350 29.1 140 11.7 490 40.8 
1200 100.0 

1. Sınıf 180 15.0 118 9.8 298 24.8 

2. Sınıf 185 15.4 116 9.6 301 25.0 

3. Sınıf 183 15.2 119 10.0 302 25.2 
Sınıf 

Düzeyi 

4. Sınıf 180 15.0 119 10.0 299 25.0 

1200 100.0 

 

 Tablo 1 incelendiğinde; çalışma evreninde yer alan kız öğrencilerin oranı 

%59,2 olarak saptanmıştır. Bunların  % 37,5 normal öğretim, % 21,7’si ikinci 

öğretimde öğrenim görmektedir. Erkeklerin oranı ise % 40,8 olarak ortaya 

çıkmıştır. Bunların % 29,1’i normal öğretim, % 11,7’si ikinci öğretim öğrencisidir. 

Tablodaki verilere göre çalışma evreninde yer alan kız öğrencilerin sayısı erkek 

öğrencilerin sayısından fazladır.  

 

 Sınıf düzeyi verilerine bakıldığı zaman % 28,8’ini "1. sınıf", % 25,0’ını "2. 

sınıf", % 25,2’sini "3. sınıf" ve % 25,0’ınıda "4. sınıf" öğrencileri oluşturmaktadır. 
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Tablo 2 
Örnekleme Giren Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine İlişkin 
Özellikleri 

Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam Genel Toplam 
Değişkenler 

f % f % f % f % 

Kız 102 28.7 106 29.8 208 58.5 
Cinsiyet 

Erkek 73 20.5 75 21.0 148 41.5 
356 100.0 

1. Sınıf 47 13.2 50 14.0 97 27.2 

2. Sınıf 45 12.6 44 12.4 89 25.0 

3. Sınıf 43 12.1 40 11.2 83 23.3 
Sınıf 

Düzeyi 

4. Sınıf 44 12.4 43 12.1 87 24.5 

356 100.0 

 

 Tablo 2 incelendiğinde örnekleme giren öğrencilerin % 28,7’si normal 

öğretim, % 29,8’i ikinci öğretim olmak üzere toplam % 58,5’ini kız öğrenciler, % 

20,5’ini normal öğretim, % 21,0’ını ikinci öğretim olmak üzere toplam %41,5’ini 

erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 

 

 Sınıf düzeyi verilerine bakıldığı zaman örneklemin % 27,2’si "1. sınıf", % 

25,0’ını "2. sınıf", % 23,3’ünü "3. sınıf", % 24,5’i ise "4. sınıf" oluşturmaktadır. 

Örneklemde ikinci öğretimde çalışma evrenine göre daha çok erkek öğrencilerin 

yer aldığı görülmektedir. Çalışma evrenine ve örneklemine bakıldığında 

oranların birbirine yakın olduğu söylenebilir. 

 

 Tablodaki veriler örneklemin, evreni oldukça temsil ettiğini 

göstermektedir.  
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3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, problem çözme becerisini belirlemek için 1982 yılında 

Heppner ve Petersen tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri” 

kullanılmıştır. Düşünme ihtiyacını ölçmek için Cacioppo ve Petty (1982, 1984) 

tarafından geliştirilmiş olan “Düşünme İhtiyacı Ölçeği” ve kişisel özellikleri 

belirlemek üzere ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi 

Formu’ndan yaralanılmıştır. 

3.3.1 Problem Çözme Envanteri (PÇE) 

Gerçek yaşamda problem çözme ya da stresli olaylarla başa çıkabilme, 

psikolojik sağlık ve uyumla ilişkilidir. Amaç, problem çözme ve sağlık arasındaki 

ilişkiyi araştırma, inançları ve değerlendirmeleri incelenmektedir. PÇE, bireyin 

problem çözmede kendine güvenini, bireysel kontrol duygusu ve yaklaşım 

biçimini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Burada "problem" kavramı yaşanan 

sürekli bir kararsızlık, bireyin karşısına çıkan her hangi bir durumun istenmedik 

bir şekilde engellenmesi, içinde bulunan durumdan hoşnut olmama, bireyin 

başka bireyler ile çelişen istek ve amaçları, yaşanan kaygı ve bunalımlar, bir 

meslek seçmedeki kararsızlık vb. gibi daha birçok kişisel problemleri ifade 

etmektedir. Envanter, bireyin problem çözme yeteneklerini nasıl algıladığını 

değerlendirmektedir. 

 

PÇE, Heppner ve Peterson (1982), tarafından geliştirilmiştir. Envanter, 

insanların kişisel ve günlük hayattaki problemlerine ilişkin nasıl tepkide 

bulunduklarını betimleyen 35 maddeden oluşmaktadır. Likert tipi geliştirilen bu 

envanterde altılı cevap seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan (1) tamamen 

katılmayı, (6) ise tamamen katılmamayı gösterir. Verilen cevaplara 1 ile 6 

arasında değişen puanlar verilir. Puanlama esnasında 9, .22. ve 29. maddeler 

puanlama dışı tutulur. "1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30." ve 34. 

maddeler ters olarak puanlanan maddelerdir. Bu maddelerin yeterli problem 

çözme becerilerini temsil ettiği varsayılır. Envanterden alınabilecek toplam 

puan ranjı 32–192 dir. 

 



 45

 Envanteri cevaplayacak olan kişinin maddeyi okuduktan sonra, o 

maddeye katılıp katılmadığına karar vermesi ve sonra katılımın derecesini 

envanter üzerinde işaretlemesi gerekmektedir. Puanlamada düşük puanlar, 

problemleri çözmede etkililiği, yüksek puanlar ise problemler karşısında etkili 

çözümler bulmamayı göstermektedir. Envanterin cevaplanmasında zaman sınırı 

yoktur.  

3.3.1.1 PÇE’nin Yurt Dışında Yapılmış Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Problem Çözme Envanterinin geliştirilmesine yönelik geçerlik ve 

güvenirlik çalışmalarında, "problem çözme yeteneğine güven", "yaklaşma-

kaçınma" ve "kişisel kontrol" olmak üzere üç faktör bulunmuştur. Heppner 

tarafından envanterin geçerlik çalışmasında halihazır geçerliği araştırılmıştır. 

Ölçeğin halihazır geçerlik çalışmasında öğrencilerin problem çözme becerileri 

ve bu becerilerden sağladıkları doyumun düzeyini değerlendirmeleri ile toplam 

PÇE puanı ve üç alt ölçek puanları arasındaki korelasyona bakılmış ve bu 

korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayırt edici geçerlilik 

çalışmasında problem çözme becerisi ile zeka ve sosyal beğenirlik arasındaki 

ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

 Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik: Ölçeğin toplam puanı ve üç alt ölçekten 

elde edilen puanların, öğrencilerin problem çözme becerilerinin düzeyi ile 

korelasyonları sırasıyla -.46, -.44, -.29 ve -.43'tür.  Ölçeğin, öğrencilerin problem 

çözme becerilerinden memnuniyet dereceleri ile korelasyonları ise -.42, -.42, -

.24 ve -.39 olarak bildirilmektedir. Ölçeğin SAT toplam puanı ile korelasyonu -

.28, SAT sözel puanı ile -.19, SAT matematik puanı ile -.31 olarak bulunmuştur. 

 

Güvenilirlik: İç tutarlılık: Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin tümü için 

elde edilen Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .90, alt ölçekler için elde edilen 

katsayılar ise .72 ile .85 arasında bulunmuştur. Ölçeğin madde-toplam puan 

korelasyonlarının ranjı ise .25 ile .71 arasında değişmektedir. 

 

Test-tekrar test güvenirliği: Ölçeğin alt ölçeklerinin test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları r= .83 ile r= .89 arasında değişmektedir ( Akt:Savaşır ve 

Şahin,1997).  
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3.3.1.2 PÇE’nin Türkçe’ye Uyarlanması 

Taylan (1990), tarafından bir grup üniversite öğrencisi üzerinde geçerlilik 

ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Envanterin çeviri güvenirliliği, 14 kişiden 

oluşmuş bir grup üzerinde ayrıca envanterin güvenirlik ve halihazır geçerlilik 

çalışması 60 kişiden oluşan bir grup üzerinde yapılmıştır. Güvenirlik ve halihazır 

geçerlilik çalışmasını yapmak amacıyla bu gruba Problem Çözme Envanteri, 

Kendini Kabul Envanteri ve Sürekli Kaygı Envanteri, uygulanmıştır. Çeviri 

güvenliği çalışması sonucunda İngilizce ve Türkçe uygulamalardan elde edilen 

korelasyon katsayısının yüksek olduğu bulunmuştur. Bu da iki formun eş 

değerde olduğunu göstermiştir. Sonuçlardan PÇE toplam puanının Türk 

Kültüründe oldukça iyi işlediği, alt ölçeklerin iyi işlemediği saptanmıştır. Test 

tekrar test yöntemi ile hesaplanan kararlılık katsayısı sonuçları ise yalnızca PÇE 

toplam puanına ve problem çözme güveni alt testine güvenilebileceğini 

göstermiştir. Kendini kabul envanteri, sürekli kaygı envanteri ve problem çözme 

envanterini kullanarak yapılan halihazır geçerlik çalışması sonucunda toplam 

PÇE puanı arttıkça, kendini kabulün de arttığı sürekli kaygı puanının ise 

düştüğü bulunmuştur. 

3.3.1.3 PÇE’nin Yurt İçinde Yapılmış Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Şahin, N., Şahin, N. H., ve Heppner, P. P. (1993), ölçeğin orijinal formu 

çalışmayı gerçekleştiren ilk iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı çevrilmiş daha 

sonra ise ters çevirme işlemi yapılmıştır. Sonuçta orijinal maddeleri en iyi temsil 

ettiği düşünülen ifadeler seçilerek Türkçe formu oluşturulmuştur. 

 

 Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik: Ölçeğin toplam puanı ile Beck 

Depresyon. Envanteri arasındaki korelasyon katsayısı .33 ve STAI-T toplam 

puanı arasındaki korelasyon katsayısı ise .45 olarak bulunmuştur. 

Yapı geçerliği: Ölçeğin; Beck Depresyon Envanteri ve STAIT'den alınan 

puanlara göre oluşturulan uç grupları anlamlı olarak ayırt edebildiği 

belirtilmektedir. Yapılan diskriminant analizi sonucunda ise ölçeğin disforik ve 

disforik olmayan grupları, ait oldukları gruplara %94 ve %55 oranlarında; 

anksiyeteli ve anksiyeteli olmayan grupları ise %90 ve %80 oranlarında doğru 

olarak sınıflandırabildiği ortaya çıkmıştır. 
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Güvenirlik: İç tutarlık: Toplam 244 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan 

çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı. 88 olarak bulunmuştur. 

 

Yarıya bölme güvenirliği: Tek ve çift sayılı maddeler ayrılarak, yarıya 

bölme tekniği ile elde edilen güvenirlik katsayısı ise r= .81 olarak bulunmuştur. 

 

Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin "Aceleci Yaklaşım" (α =0.78), 

"Düşünen Yaklaşım" (α =0.76), "Kaçıngan Yaklaşım" (α =0.74), "Değerlendirici 

Yaklaşım" (α=0.69), "Kendine Güvenli Yaklaşım" (α =0.64), "Planlı Yaklaşım" 

(α=0.59) olmak üzere 6 faktör bulunmuştur. 

 

Daha önce yapılmış olan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 

güçlendirilmesi amacıyla Çam (1995), tarafından yeniden geçerlilik ve güvenirlik 

çalışmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 134 sınıf öğrencisi, 21 PDR 

öğrencisi, 19 lisansüstü eğitim gören öğrenci ve 91 öğretmenlik formasyonu 

derslerini alan toplam 275 denekten veri toplanmıştır. Elde edilen verilerle 

madde toplam puan korelasyonları hesaplanmış ve değerlendirmeye alınan 32 

maddenin 31’i toplam puan ile anlamlı (.22 ve üstü) ilişkiler gösterdiği 

bulunmuştur. Bu madde için hesaplanan r değeri ise .19’dur. Hesaplanan 32 

maddenin alfa değerinin test yarılama tekniği ile hesaplanan iç tutarlı katsayısını 

ise .76 olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin toplam puan 

bakımından kullanabileceği söylenebilir (Savaşır ve Şahin,1997). 

3.3.2 Düşünme İhtiyacı Ölçeği (DİÖ) 

 Düşünme İhtiyacı Ölçeği Cacioppo ve Petty (1982, 1984) tarafından 

bireylerin düşünme ihtiyacı açısından durumlarını belirlemek amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu ölçek 1982 yılında geliştirilen 34 maddelik ilk ölçeğin içindeki 

maddelerden faktör ağırlıkları en fazla olanların seçilmesiyle 1984 yılında 

oluşturulan 18 maddelik kısa formudur. Yarısı olumlu diğer yarısı olumsuz 

olarak yazılmış olan maddeler, denekler tarafından 9 dereceli likert tipi bir ölçek 

kullanılarak yanıtlanmaktadır. Ölçekteki yanıt seçeneklerinin puanlan +4 (Bu 

cümle tamamen beni anlatıyor) ile -4 (Bu cümle tamamen bana aykırı) arasında 

değişmektedir. Böylelikle bir deneğin ölçekten alabileceği puan -72 ile +72 

arasında bir noktada olabilmektedir.  
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3.3.2.1 Düşünme İhtiyacı Ölçeği’nin Güvenirliliğine İlişkin Yurt Dışında 
Yapılmış Çalışmalar 

 Düşünme İhtiyacı Ölçeği'nin güvenirliğini belirlemek amacıyla yürütülen 

çalışmalar, ölçeğin gerek 34 maddelik uzun, gerekse 18 maddelik kısa 

formunun güvenirlik düzeyinin tatminkar olduğunu göstermiştir. Cacioppo, Petty 

ve Kao (1984) ölçeğin 18 maddelik kısa formunun Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısının .90 olduğunu ve 34 maddelik uzun formu ile aralarında .95’lik bir 

korelasyon bulunduğunu rapor etmişlerdir.  

3.3.2.2 Düşünme İhtiyacı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması 

 Düşünme İhtiyacı Ölçeği’nin 18 maddelik kısa formu Türkçe’ye Gülgöz ve 

Sadowski (1995) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek Türkçe’ye çevrildikten sonra ilk 

aşamada 90, ikinci aşamada 137 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Bu 

öğrencilerden 71 tanesi her iki uygulamaya da katılmış ve dolayısıyla ölçeğin 

test-tekrar test güvenirliği bu grupta incelenmiştir. 

 

 Gülgöz ve Sadowski (1995), Düşünme İhtiyacı Ölçeği'nin Türkçe 

formunun faktör yapısının ağırlıklı olarak tek faktörde yoğunlaştığını ve sadece 

iki maddenin her biri farklı bir faktör olmak üzere başka faktörlere yüklendiğini 

belirmişlerdir. Bulunan bu faktör yapısı ölçeğin orijinalinin faktör yapısına 

oldukça yakındır. Ölçek maddelerinin madde-alt ölçeği korelasyonlarına 

bakıldığında ise, sadece faktör analizinde başka faktörlere yüklenen iki faktörün 

madde-alt ölçek korelasyonlarının anlamlı olmayacak kadar düşük olduğu 

gözlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar, ölçeğin Türkçe formunun 

psikometrik özelliklerinin orijinalinin niteliklerine yakın ancak aynı ölçüde güçlü 

olmadığını belirtmişlerdir. 

3.3.2.3 Düşünme İhtiyacı Ölçeğinin Güvenirliğine İlişkin Yurt İçinde 
Yapılmış Çalışmalar 

 Sadowski ve Gülgöz (l992a), ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısını .91 olarak bulmuşlardır. Bu ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısının hesaplandığı araştırmalarda elde edilen katsayıların genellikle .85 

ve üzerinde olduğu görülmektedir (Leary, Sheppard, McNeil, Jenkins ve Barnes, 
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1986). 

 

 Demirci (1998), tarafından yedi hafta ara ile yapılan iki uygulamadan elde 

edilen veriler arasında hesaplanan korelasyon katsayısı .89 olarak rapor 

edilmiştir. Demirci, orijinali 1 ile 4 arasında değişen ve alınabilecek puanlar -72 

ve +74 arasında değişen düşünme ihtiyacı ölçeğini 1 (hiç uygun değil), 5 (çok 

uygun) arasında değişen 5’li Likert tipi bir ölçek biçimine getirmiştir. Demirci’nin 

yeniden biçimlendirildiği formdan alınabilecek puanlar, en düşük 18 ve en 

yüksek 90 arasında değişebilmektedir. 

 

 Düşünme İhtiyacı Ölçeği'nin faktör yapısını inceleyen araştırmalarda 

genellikle, ölçeğin tek faktöre dayanan bir yapıda olduğu görülmüştür (Cacioppo 

ve Petty 1984; Sadowski 1992). Ölçeğin Türkçe'ye uyarlamasını yapan Gülgöz 

ve Sadowski (1995) çalışmasında da faktör yapısının ağırlıklı olarak bir faktörde 

yoğunlaştığını ve her biri başka bir faktöre yüklenen 7. ve 16. maddelerin 

madde- toplam korelasyonlarının da çok düşük olduğu ve hatta anlamlı düzeyde 

olmadığı gözlenmiştir. Benzer eğilimli bir sonuç, aynı ölçeğin Demirci (1998) 

tarafından yine üniversite öğrencileri üzerinde uygulandığı araştırmasında da 

gözlenmiştir. Bu çalışmada da 7. ve 16. Maddeler, benzer şekilde birinci 

faktörün dışındaki faktörlere yüklenmiş ve madde analizi sonuçlarına göre ayırt 

edici nitelikte olmadığı belirlenmiştir. 

3.3.3 Kişisel Bilgi Formu 

 Araştırmada çalışma grubuna, diğer ölçme araçları ile birlikte öğretmen 

adaylarının kişisel, sosyal durumlarına ilişkin veriler elde etmek için araştırmacı 

tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu verilmiştir (Ek:1). Bu formda, cinsiyet, 

sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine ilişkin 

veriler toplanmıştır.  

3.4. Verilerin Toplanması 

 Verileri toplamada kullanılan ölçeğin uygulanmasından önce 

araştırmanın içeriğini özetleyen bir rapor hazırlanarak Çukurova Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Dekanlığından gerekli izinler için başvuruda bulunulmuştur. Buna göre ölçme 
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araçlarının ilgili öğretmen adaylarına dağıtılması ve toplanması işlemleri 

araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 Bu araştırmanın verileri 2005–2006 eğitim-öğretim yılının bahar 

döneminde farklı sınıf düzeylerinde okuyan sınıf öğretmenliği öğrencilerine 

PÇE, DİÖ ve KBF bir ders saatinde sınıf ortamında uygulanarak elde edilmiştir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada verilerin istatistiksel analizleri SPSS 11.5 paket programı 

ile gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişken olarak ölçülen düşünme ihtiyacı düzeyi 

kategorik hale getirilmiştir. Düşünme ihtiyacı düzeyleri öğrencilerin düşünme 

ihtiyacı ölçeğinden aldığı puanların ortalama ve standart sapma değerleri göz 

önünde bulundurularak düşük, orta ve yüksek olarak belirlenmiştir. Düşünme 

ihtiyacı puanlarının ortalaması 55,33, standart sapması ise 5,08 dir. Χ ± 1,00 

Standart sapma değerleri kesme noktası olarak belirlenmiştir. Bu durumda 50 

ve altında puan alanlar düşük, 51–60 arasında puan alanlar orta, 61 ve üstünde 

puan alanlar yüksek düşünme ihtiyacı olan öğrenciler olarak adlandırılmıştır. 

Problem çözme ölçeğinden alınan toplam puanların yüksekliği bireylerin 

kendilerine problem çözme becerileri konusunda yetersiz olarak algıladığını 

göstermektedir. Sosyo-demografik veriler değerlendirilirken ortaokul mezunu, 

anne-baba sayısı az olduğu için bu gruptakiler “ilköğretim mezunu“ olarak 

ilkokul mezunları ile birleştirilmiştir. 

 

Analizlerde öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeylerine ve sosyo-

demografik özelliklerine göre " problem çözme becerileri" puanlarının farklılaşıp, 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 3X2 iki yönlü varyans analizi [(Düşünme 

ihtiyacı düzeyi düşük-orta-yüksek) X (Kız-Erkek); (sınıf düzeyi (3X4); (anne 

eğitim düzeyi 3X3); (baba eğitim düzeyi (3X4)] yapılmıştır. Anlamlı farklılığın 

olması durumunda farklılığın kaynağını bulmak için LSD testinden 

yararlanılmıştır. Alt gruplara giren öğrenci sayısı eşit olmadığından ikili 

karşılaştırma yapılması amaçlandığından dolayı LSD testi kullanılmıştır. 

(Hovardaoğlu, 1994). Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

alınmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyi ile 

cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi değişkenlerine 

göre problem çözme becerisi puanlarında farklılaşma olup olmadığına yönelik 

elde edilen bulgular, alt problemlerin ifade ediliş sırasına göre verilmiştir. Her bir 

analize yönelik önce öğrencilerin Problem Çözme Envanteri’nden aldıkları puan 

ortalamaları, standart sapma değerleri verilmiş, sonra da uygulanan varyans 

analizi sonuçları sunulmuştur.  

4.1. Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Cinsiyetlerine Göre 
Problem Çözme Becerisine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyleri ve cinsiyete 

göre problem çözme beceri puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart 

sapma değerleri hesaplanarak sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

 
                                                  Tablo 3 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Cinsiyetlerine Göre Problem 
Çözme Becerilerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve "n" Değerleri. 

Düşünme İhtiyacı Düzeyleri 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam 

Cinsiyet 

n Χ ss n Χ ss n Χ ss n Χ Ss 

Kadın 76 75.70 14.10 69 75.45 15.89 63 76.63 15.34 208 75.90 15.02

Erkek 48 83.50 21.69 49 75.82 13.95 51 78.67 15.01 148 79.30 17.34

Toplam 124 78.73 17.77 118 75.60 15.06 114 77.54 15.16 356 77.31 16.09

  

 Tablo 3 incelendiğinde; en yüksek PÇE puan ortalamasının düşünme 

ihtiyacı “düşük“ erkek öğrencilere (Χ=83.50), en düşük ortalamasının ise 

düşünme ihtiyacı “orta“ düzeyde olan kız öğrencilerine (Χ=75.45) ait olduğu 

görülmektedir. 
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 Düşünme ihtiyacı düzeyi ve cinsiyete göre problem çözme becerisi 

puanlarının aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını 

incelemek için (3x2) iki değişkenli varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 

4’de verilmiştir. 

 

                                               Tablo 4 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Cinsiyetlerine Göre Problem 
Çözme Becerilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı K.T Sd K.O F P 

Düşünme İhtiyacı Düzeyi (A) 922.829 2 461.41 1.806 .166 

Cinsiyet (B) 1000.25 1 1005.25 3.96 .048 

AXB 897.094 2 448.54 1.75 .174 

Hata 89420.31 350 255.48 - - 

Toplam 2219960.00 356 - - - 

 

Tablo’ 4 görüldüğü gibi öğrencilerin problem çözme puanlarının yalnızca 

cinsiyet değişkenine (F=3.96; p<0.5) göre farklılaştığı; düşünme ihtiyacı düzeyi 

(F=1.806; p>0.5) ve düşünme ihtiyacı düzeyi X cinsiyet etkileşimine (F=1.75; 

p>0.5) göre puanlarda anlamlı faklılığın olmadığı bulunmuştur. Cinsiyete göre 

farkın kız öğrencilerin lehine olduğu gözlenmiştir. Yani kız öğrencilerin problem 

çözme becerisi algıları erkek öğrencilerden yüksek olduğu bulunmuştur. 

4.2. Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Sınıf Düzeylerine Göre 
Bulgular 

Düşünme ihtiyacı düzeyi düşük, orta ve yüksek olan öğrenciler, sınıf 

düzeylerine göre 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf şeklinde incelenmiştir. 

Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyleri ve sınıf düzeylerine güre problem 

çözme beceri puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri 

hesaplanarak sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 
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                                                   Tablo 5 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Sınıf Düzeylerine Göre 
Problem Çözme Becerilerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve "n" 
Değerleri. 

Düşünme İhtiyacı Düzeyleri 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam Sınıf 

Düzeyi 

n Χ ss n Χ ss n Χ ss n Χ ss 

1. Sınıf 29 81.52 14.83 25 81.28 15.33 22 79.77 15.36 76 80.93 14.97

2. Sınıf 32 80.91 11.41 31 74.52 10.06 28 79.07 13.30 91 78.16 12.00

3. Sınıf 28 80.82 18.43 30 74.00 17.22 37 77.60 16.30 95 77.41 17.26

4. Sınıf 35 72.77 22.83 32 73.72 16.27 27 74.07 14.87 94 73.47 18.47

Toplam 124 78.73 17.77 118 75.60 15.06 114 77.54 15.16 356 77.31 16.09

 

Tablo 5 incelendiğinde, en düşük puan ortalamasına düşünme ihtiyacı 

düzeyi "düşük" 4. sınıf öğrencileri (Χ=72.77), en yüksek ortalamaya da 

düşünme ihtiyacı "düşük", 1. sınıf öğrencilerinin (Χ=81.52) sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

 Düşünme ihtiyacı düzeyi ve sınıf düzeyine göre problem çözme becerisi 

puanlarının aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını 

incelemek için (3x4)’lük varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6’da 

verilmiştir. 
 
                                                     Tablo 6 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Sınıf Düzeylerine Göre 
Problem Çözme Becerilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı K.T Sd K.O F P 

Düşünme İhtiyacı Düzeyi (A) 587.280 2 293.64 1.147 .319 

Sınıf Düzeyi (B) 2346.17 3 782.06 3.05 .029 

AXB 834.760 6 139.13 0.543 .775 

Hata 88075.98 344 256.03 - - 

Toplam 2219960.00 356 - - - 
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Tablo 6 görüldüğü gibi öğrencilerin problem çözme puanlarının sadece 

sınıf düzeyi değişkenine (F=3.05; p<0.5) göre farklılaştığı; düşünme ihtiyacı 

düzeyi (F=1.147; p>0.5) ve düşünme ihtiyacı X sınıf düzeyi etkileşimine 

(F=0.543; p>0.5) göre puanlarda anlamlı faklılığın olmadığı bulunmuştur. 

 

 Sınıf düzeyine göre öğrenciler arasındaki problem çözme beceri 

puanlarına ilişkin farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan 

LSD testi sonucunda "4. sınıf“ öğrencilerinin "1. sınıf" ve "2. sınıf" 

öğrencilerinden daha yüksek problem çözme becerisi algısına sahip olduğu 

görülmüştür. "3. sınıf" öğrencileri problem çözme becerisi algısı diğer sınıf 

düzeylerindeki öğrencilerden farklılık göstermemiştir. 

 4.3. Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Anne Eğitim Düzeylerine 
Göre Bulgular 

Anne eğitim düzeylerine göre okur-yazar değil, ilkokul mezunu, lise ve 

üstü okullar şeklinde kategorik hale getirilmiştir. Öğrencilerinin düşünme ihtiyacı 

düzeyleri ve anne eğitim düzeylerine göre problem çözme beceri puanlarının 

aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri hesaplanarak sonuçlar Tablo 

7’de verilmiştir.  
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                                                       Tablo 7 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Anne Eğitim Düzeylerine Göre 
Problem Çözme Becerilerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve "n" 
Değerleri. 

Düşünme İhtiyacı Düzeyleri 

Düşük Orta Yüksek 
Toplam Anne 

Eğitim 
Düzeyi 

n Χ ss n Χ ss n Χ ss n Χ ss 

Okur-
yazar 
olmayan 

12 87.17 30.92 19 77.52 14.74 23 77.96 13.97 54 79.85 19.20

İlkokul 
ve 
ortaokul 
Mezunu 

76 79.71 13.30 73 73.40 14.06 65 79.15 16.42 214 77.39 14.81

Lise ve 
üstü 
okul 
mezunu 

36 73.86 19.48 26 80.38 16.92 26 73.15 12.26 88 75.58 16.97

Toplam 124 78.73 17.77 118 75.60 15.06 114 77.54 15.16 356 77.31 16.09

 

Tablo 7 incelendiğinde, anne eğitim düzeyi ve düşünme ihtiyacı 

düzeylerine göre en düşük puan ortalamalarının düşünme ihtiyacı "yüksek" olan 

ve anneleri "lise ve üstü okul mezunu" olanlara (Χ=73.15) en yüksek puan 

ortalamasının ise, düşünme ihtiyacı "düşük" olan ve anneleri "okur-yazar 

olmayan" öğrencilere (Χ=87.17) ait olduğu görülmektedir.  

 

Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyi ve anne eğitim düzeylerine göre 

problem çözme becerisi puanlarının aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını incelemek için (3x3) lük varyans analizi uygulanmış 

ve sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 
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                                                  Tablo 8 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Anne Eğitim Düzeylerine Göre 
Problem Çözme Becerilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı K.T Sd K.O F P 

Düşünme Ühtüyacı Düzeyi (A) 574.440 2 287.22 1.134 .323 

Anne Eğitim Düzeyi (B) 823.75 2 411.87 1.626 .198 

AXB 2750.10 4 687.53 2.71 .030 

Hata 87876.78 347 253.25 - - 

Toplam 2219960.00  - - - 

 

Tablo 8 görüldüğü gibi öğrencilerin problem çözme puanlarının yalnızca 

düşünme ihtiyacı düzeyi X anne eğitim düzeyi etkileşimine  (F=2.71; p<0.5) 

göre farklılaştığı; düşünme ihtiyacı düzeyi (F=1.134; p>0.5) ve anne eğitim 

düzeyine  (F=1.626; p>0.5) göre farklılaşma olmadığı bulunmuştur. Düşünme 

ihtiyacı düzeyi ve anne eğitim düzeyinin etkileşimine yönelik anlamlı farkın 

kaynağına LSD testi ile bakılmıştır. Sonuçta anne eğitimi "lise ve üstü" olan ve 

düşünme ihtiyacı "düşük" ve "yüksek" olan ile anne eğitimi "ilkokul ve ortaokul" 

mezunu olup düşünme ihtiyacı "orta" düzeyde olan öğrencilerin problem çözme 

becerisi algısı, anne eğitimi okur-yazar olmayan ve düşünme ihtiyacı düşük 

olanlardan yüksektir. Ayrıca anne eğitim düzeyi "ilkokul ve ortaokul" olanların da 

düşünme ihtiyacı "orta" düzeyde olanların problem çözme becerisi algısı, 

düşünme ihtiyacı "düşük" ve "yüksek" olan öğrencilerden yüksek bulunmuştur. 

4.4. Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Baba Eğitim Düzeylerine 
Göre Bulgular 

Öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre okur-yazar değil, ilkokul 

mezunu, lise ve üniversite ya da yüksekokul mezunu şeklinde gruplara 

ayrılmıştır. Öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyleri ve baba eğitim düzeylerine 

göre problem çözme beceri puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart 

sapma değerleri hesaplanarak sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir.  
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                                                   Tablo 9 
Öğrencilerinin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Baba Eğitim Düzeylerine 
Göre Problem Çözme Becerilerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve 
"n" Değerleri. 

Düşünme İhtiyacı Düzeyleri 

Düşük Orta Yüksek 

Toplam Baba 
Eğitim 
Düzeyi 

n Χ ss n Χ ss n Χ ss n Χ ss 

Okur-yazar 
olmayan 45 80.40 19.23 43 73.58 12.09 41 80.49 13.68 129 78.15 15.62

İlkokul 
Mezunu 16 79.69 12.90 19 81.47 14.48 21 79.67 18.50 56 80.28 15.47

Lise 
mezunu 32 77.65 15.19 31 75.48 17.64 25 71.68 14.83 88 75.19 15.99

Üniversite 
yada 

Yüksekokul 
Mezunu 

31 76.93 20.54 25 74.77 16.36 27 76.85 13.93 83 76.25 17.18

Toplam 124 78.73 17.77 118 75.60 15.06 114 77.54 15.16 356 77.31 16.09

 

Tablo 9 incelendiğinde, baba eğitim düzeyi ve düşünme ihtiyacı 

düzeylerine göre en düşük problem çözme becerisi puan ortalamalarının 

düşünme ihtiyacı "yüksek" olan ve babası "lise mezunu" olan öğrencilere 

(Χ=71.68), en yüksek puan ortalamasının ise düşünme ihtiyacı "orta" ve 

babaları "ilkokul mezunu" olan öğrencilere  (Χ=81.47) ait olduğu görülmektedir.

 Düşünme ihtiyacı düzeyi ve baba eğitim düzeylerine göre problem çözme 

becerisi puanlarının aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını incelemek için (3x4) lük varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar 

Tablo 10’da verilmiştir. 
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                                                          Tablo 10 
Öğrencilerin Düşünme İhtiyacı Düzeyleri ve Baba Eğitim Düzeylerine Göre 
Problem Çözme Becerilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı K.T Sd K.O F P 

Düşünme İhtiyacı Düzeyi (A) 304.480 2 152.23 0.589 .555 

Baba Eğitim Düzeyi (B) 1169.91 3 389.97 1.509 .212 

AXB 1330.03 6 221.67 0.858 .526 

Hata 88902.58 344 258.44 - - 

Toplam 91952.76 355 - - - 

 

Tablo 10 görüldüğü gibi öğrencilerin baba eğitim düzeyine bağlı olarak 

problem çözme puanlarında, düşünme ihtiyacı düzeyine (F=0.589; p>0.5), baba 

eğitim düzeyine (F=1.509; p>0.5) ve düşünme ihtiyacı düzeyi X baba eğitim 

düzeyi  (F=0.858; p>0.5) etkileşimine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

  Çalışma bulguları incelendiğinde öğrencilerin problem çözme 

becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve düşünme ihtiyacı düzeyi ile anne eğitim 

düzeyinin etkileşimine göre farklılaştığı görülmektedir. Problem çözme becerisi 

düşünme ihtiyacı düzeyi, baba eğitim düzeyi ve anne eğitim düzeyine göre 

farklılık göstermemektedir.  

5.1.  Düşünme İhtiyacı Düzeyine Göre Bulguların Yorumu 

  Düşünme ihtiyacı puanlarının ortalaması 50 ve altında puan alanlar 

düşük, 51–60 arasında puan alanlar orta, 61 ve üstünde yer alan puan alanlar 

yüksek düşünme ihtiyacı olan öğrenciler olarak adlandırılmıştır. Öğrencilerin 

puan ortalamaları birbirine yakın olduğundan dolayı fark çıkmamış olabilir.   

5.2. Cinsiyete Göre Bulguların Yorumu 

Cinsiyet değişkenine göre yapılan istatistiksel analiz sonuçlarında 

öğrencilerin problem çözme becerisi kız veya erkek olmalarına göre farklılık 

göstermektedir. Sonuçlara göre kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre problem 

çözme becerileri açısından kendilerini daha olumlu algılamışlardır. Kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre kişisel ve sosyal problemleri çözme 

konusunda daha yetkin daha olumlu akılcı ve ısrarcı olduğu söylenebilir.  

 

 Heppner ve arkadaşları (1982), problem çözme konusunda kendilerini 

başarılı ve başarısız algılayan üniversite öğrencilerinin kişisel farklılıklarını 

ortaya koymak amacıyla; iki gruptan oluşan toplam 40 denek üzerinde bilişsel, 

davranışsal ve duygusal değişkenleri karşılaştırmışlardır. Cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde, erkeklerin kızlara göre problem çözme süreçlerinin daha 

çok farkında oldukları saptanmıştır. 

 

 Literatür bulguları incelendiğinde; kız ve erkek öğrencilerin problem 

çözme becerilerinin algılamalarına ilişkin farklı sonuçlar elde edildiği görülebilir. 
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Bazı araştırmalarda kız ve erkeklerin problem çözme becerilerini algılamaları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı çıkmıştır. 

 

 Nitekim Çam (1997) yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik 

formasyon eğitimlerinin problem çözme becerilerine etkili olup olmadığını 

incelemiş ve yaş, cinsiyet gibi değişkenlerin etkisinin olmadığını ortaya 

koymuştur. Taylan (1990) problem çözme becerisi algısının 226 üniversite 

öğrencisi üzerinde problem çözme Envanterini uygulayarak cinsiyet değişkenini 

ölçmüş ve etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. 

 

 Bazı araştırmalarda ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kişisel ve 

sosyal problemleri çözme konusunda kendilerini daha yetkin algıladıkları 

(Gallagher, De Lisi, Hoist, McGillicuddy-De Lisi, Morely / Cahalan, 1999, Katkat, 

2001) belirlenmiştir. 

 

 Araştırmalara genel olarak bakıldığında; problem çözme becerileri 

açısından kız ve erkek öğrencilerin farklılaştıkları anlaşılmaktadır. Problem 

çözme becerilerine ilişkin algıların kız ya da erkek olmaya göre farklılaşması 

bireyin kaygı ve güven motivasyonu ile ilişkili olabileceği gibi, cinsiyet rolleri ile 

de ilişkili olabileceği düşünülebilir. 

 

Düşünme ihtiyacı düzeyi ile cinsiyet ortak etkisine bakıldığında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  

 

Cinsiyet, düşünme ihtiyacı ile ilişkisi üzerinde durulan bir başka 

değişkendir. Bu konuda yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, genellikle 

düşünme ihtiyacı açısından cinsiyetler arasında bir farklılığın bulunmadığına 

işaret etmektedir (Olson, Comp ve Fuller, 1984; Waters ve Zakraksek, 1989).  

 

Cenkseven ve Akar Vural (2006), araştırmasında düşünme ihtiyacı 

düzeyi ile cinsiyet ortak etkisi açısından yine anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Gülgöz ve Sadowski’nin (1995) yaptıkları çalışmalarda, cinsiyet değişkeni ile 

ilgili bulgulara rastlanmamıştır. Gençdoğan (2001) ise; kızların, erkeklere göre 

düşünme ihtiyacı düzeyi yüksek çıkmıştır.  
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5.3. Sınıf Değişkenine Göre Bulguların Yorumu 

 Sınıf değişkenine göre yapılan istatistiksel analiz sonuçlarında 4. sınıf 

öğrencilerinin problem çözme becerileri 1. ve 2. sınıftaki öğrencilere göre daha 

yüksek çıkmıştır.  

 

 Sınıf düzeylerine göre öğrenciler arasındaki problem çözme beceri 

puanlarına ilişkin farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan 

LSD testi sonucunda farkın 4. sınıf öğrencileri ile 1 ve 2. sınıfa devam eden 

öğrencilerden kaynaklandığı görülmüştür. Bu durum sınıf düzeyi arttıkça 

öğrencilerin problem çözme becerilerinin arttığı söylenebilir.  

 

 Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sorunları; akademik, 

sosyal, duygusal, kişisel ve karşı cinsle olan ilişkilerde yaşanabilmektedir 

(Baker, McNeil ve Siryk, 1985; Bakar ve Siryk, 1989). Bu açıdan ele alındığında 

öğrencilerin bu yeni yaşam alanında birçok konuda karar vermesi 

gerekmektedir. Örneğin; barınma, ders çalışma ve diğer akademik yaşantılar, 

arkadaş seçimi, ekonomik giderler, vb. Özellikle üniversiteye farklı bir kentte 

başlayan öğrencilerin, kısa bir süre içerisinde kendi yaşam sorumluluklarını 

üstlenmeleri gerekmektedir. Karşılaştıkları problemlerle yüksek kaygı içinde baş 

etmek zorunda kalabilmektedirler. Son sınıf öğrencilerinde sonucun lehine 

çıkması artık uyum problemlerini aşmış olmaları problem çözme konusunda 

tecrübe kazanmış olmalarıyla açıklanabilir. 

 

 Katkat (2001), çalışmasında öğretmen adayı öğrencilerinin 1. ve 2. 

sınıflar hariç, diğer sınıflar arasında, sınıf yükseldikçe problem çözme 

becerisinin yükseldiğini ortaya çıkarmıştır. Bunun sebebi ise sınıf yükseldikçe 

öğretmenlik meslek bilgilerinin ve pedagojik formasyon seviyelerinin yükselmesi 

olabilir. 

 

 Tümkaya ve iflazoğlu (2000), çalışmalarında sınıf öğretmenliği 

öğrencilerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından olumsuz otomatik 

düşünce ve problem çözme düzeyleri ile her ikisi arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda problem çözme ile sınıflar arasında 



 62

anlamlı fark bulmuşlar. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler kendilerini problem 

çözme becerisi yönünden, dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere göre daha 

yetersiz algıladıklarını bildirmişlerdir.  

 

 Taylan (1990), ise üniversite öğrencileri üzerinde bir çalışma yapmış ve 

öğrencilerin problem çözme becerileri ile öğrenim gördükleri sınıflar arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Sonuçta anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bu sonuç, 

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde 

öğrenim görmeleri olasılığından dolayı farklılık göstermiş olabilir. 

 

 Sınıf düzeyi ile düşünme ihtiyacı düzeyi ortak etkisine bakıldığında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Gençdoğan (2001), araştırmasında, sınıf 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulmuştur. 3. sınıf öğrencilerinin, 2. sınıf 

öğrencilerine göre düşünme ihtiyacı düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Ancak 

araştırmaya 1. ve 4. sınıflar katılmadığı için sınıf düzeyi yükseldikçe düşünme 

ihtiyacı eğiliminde yükseldiğini eldeki verilere göre söylemenin zor olduğunu 

belirtmiştir.  

5.4. Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Bulguların Yorumu 

Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre yapılan 

istatistiksel analiz sonuçlarında problem çözme becerileri açısından bir farklılık 

bulunmamıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında çoğunlukla öğrencilerin 

anne-babalarının “ilköğretim mezunu” oldukları görülmüştür. Bu sonuca 

bakılarak ailelerin eğitim düzeylerinin problem çözme becerisi kazandırmak, 

rehberlik etmek için yeterli olmadıkları söylenebilir. Annenin eğitim düzeyinin 

yükselmesiyle birlikte kariyer ve iş sahibi olması, çocuklarından akademik 

alanda beklentilerinin de yükselmesine ve onlara ayırdığı zamanın azalmasına 

bağlı olarak problem çözme becerisinde etkili olmadığı söylenebilir. Ataerkil bir 

yapısı olan Türk ailesinde baba otoriteyi, kontrolü ve gücü temsil etmektedir 

(Hortaçsu,1989). Bu nedenle baba ile sorunların konuşulması ve 

çözümlenmesi, babanın otoritesini sarsacağını düşüncesiyle mümkün 

olmayabilir. Bazı ailelerde baba uzak ve ulaşılamaz olduğu için hem kız hem 

erkekler babaları ile sorunlarını konuşmaya cesaret edemeyebilirler.       
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Bu bulgu Korkut’un (2002), elde ettiği bulguya paralellik göstermektedir. 

Korkut yaptığı çalışmada “lise“ öğrencilerinin bazı değişkenler açısından 

problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi” araştırmasında anne-baba 

eğitim düzeyinin problem çözme becerisi açısından anlamlı bir fark bulmamıştır. 

  

Baba eğitim düzeyi ile düşünme ihtiyacı düzeyi ortak etkisine 

bakıldığında, baba eğitim düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna karşın 

anne eğitim düzeyinde anlamlı bir fark çıkmıştır. Sonuçta anne eğitim düzeyi 

lise ve üstü olan ve düşünme ihtiyacı “düşük” ve “yüksek” olan ile anne eğitim 

düzeyi ilkokul ve ortaokul mezunu olup düşünme ihtiyacı “orta” düzeyde olan 

öğrencilerin problem çözme becerisi algısı anne eğitim düzeyi okur-yazar 

olmayan ve düşünme ihtiyacı düşük olandan yüksek çıkmıştır.  

 

Hortaçsu (1989) tarafından Türk kültüründe yapılan bir çalışmada, 

ergenlerden konuşmakta en çok hoşlandıkları ve kendilerini yakın hissettikleri 

beş kişiyi sıralamaları istenmiştir. Aynı cinsiyetten arkadaşlar ve anneler, 

ergenler tarafından en çok konuştukları ve kendilerini yakın hissettikleri kişiler 

olarak belirtirken ayrıca hem kız, hem erkek ergenler sıralamada annelerinin 

isimlerini babalarına göre daha fazla bildirmişlerdir. Hem kızlarda hem 

erkeklerde baba ile ilişkiler daha mesafeli olarak değerlendirilmişlerdir.   

 

Anne çocuğun dünyasında ilk tasarımların biçimlenmesini, birçok 

duygusal izlenimlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Osterrieth, 

1997). Anne en uzun süre ve en yakın etkileşimde bulunduğu kişidir. Kültürel 

değerlerin oluşmasında, temel alışkanlıkların kazandırılmasında, gelişim 

görevlerine karşı yaklaşımlarında, benlik ve yeterlik duygusunun 

oluşturulmasında annenin etkisinin önemli  olduğu söylenebilir.  

 

Yüksek eğitimli annelerin sosyal olarak aktif sorumlu ve çocuk yetiştirme 

konusunda daha bilgili ve bilinçli olması, çocuğa daha fazla destek sağlaması, 

çocuğun bilişsel gelişiminde etkili olması beklenir.  

 

Fray ve Mark (1987), eğitim seviyesi düşük anne ve babaların 

çocuklarıyla sağlıklı ilişki kuramadıkları, dolayısı ile saldırgan bireyler 
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yetiştirdiklerini vurgulamaktadır. Fazlıoğlu (1992), toplumsal değişmenin aile 

yapısına ve kadın statüsüne etkilerini incelediği çalışmasında, kadının eğitim 

düzeyinin yükselmesiyle aile içi ilişkilerin daha olumlu hale geldiğini belirlemiştir. 
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     BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde araştırmanın sonuçları ve konuyla ilgili uygulamalar ve 

ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

6.1. Sonuç 

 Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyleri ve bazı 

sosyo-demografik özelliklerine göre problem çözme becerilerinin incelenmesi 

sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

1. Cinsiyete göre bakıldığında kız öğrenciler kendilerini problem çözme 

becerileri açısından erkek öğrencilerden daha olumlu algılamaktadır.  

2. Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyine göre problem çözme algısı 

farklılaşmamaktadır.  

3. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre; problem çözme becerileri arasında 

anlamlı bir fark olduğu ve 4.sınıf öğrencileri problem çözme becerisi 

açısından kendilerini 1. ve 2. sınıftakilerden daha olumlu algılamaktadır.  

4. Öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre; problem çözme becerileri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

5. Problem çözme becerilerine düşünme ihtiyacı düzeyleri ve anne eğitim 

düzeyi ortak etkisi açısından bakıldığında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Anne eğitimi lise ve üniversite olan ve düşünme ihtiyacı 

düşük ve yüksek olan ile anne eğitimi ilkokul ve ortaokul olup düşünme 

ihtiyacı orta düzeyde olan öğrencilerin problem çözme becerisi algısı, 

anne eğitimi okuryazar olmayan ve düşünme ihtiyacı düşük olandan 

yüksektir. Ayrıca anne eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul olanlarında 

düşünme ihtiyacı orta düzeyde olanların problem çözme becerisi, algısı, 

düşünme ihtiyacı düşük ve yüksek olan öğrencilerden yüksek 

bulunmuştur. 

 

6. Öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre; problem çözme becerileri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 
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7. Düşünme ihtiyacı düzeyinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve baba eğitim düzeyi 

değişkenleriyle tek tek olan etkileşimlerine göre problem çözme becerisi 

farklılaşmamaktadır. 

6.2. Öneriler 

 Burada bulguları göz önünde bulundurularak ve yorumlara dayanılarak 

uygulamalara ve daha sonra konuyla ilgili çalışmalara yönelik önerilere yer 

verilmiştir. 

6.2.1. Uygulamalara Yönelik Öneriler 

1. Öğretmen adaylarının eğitiminde adaylara problem çözme becerisi etkili 

biçimde geliştirilmesine dönük ve araştırmalara dayalı program geliştirme 

çalışmaları yapılabilir.  

 

2. Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için 

birinci sınıftan itibaren derslerde etkinliklere yer verilebilir. 

 

3. Öğretmenlik eğitimi programlarında seçmeli ders olarak “problem çözme 

becerisi” dersinin konulması yararlı olabilir.  

 

4. Annelerinin eğitim seviyesi yüksek olan öğretmen adaylarının problem 

çözme berisi algısı daha yüksektir. Formal ya da informal yollarla 

ebeveyn eğitiminin önemli olduğunu göstermektedir. Aile eğitim 

programları yolu ile ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri ve bu programların 

ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

6.2.2 İleride Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Bu araştırma Adana ili Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği Öğrencileri ile sınırlıdır. Aynı araştırma Branş Öğretmenliği 

öğrencilerinin oluşturduğu örneklem üzerinde yapabilir. 

 

2. Benzer araştırmalar başka üniversitelerde, öğretmenlerde ve okul 

yöneticileri üzerinde yapılabilir. 
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3. Türkçeye uyarlanan düşünme ihtiyacı ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması yapılmasına rağmen, tüm uyarlama çalışmalarında kültürün 

etkisi vardır. Öğretmen adaylarının düşünme ihtiyacı düzeylerinin 

ölçülmesine dönük Türk öğrencileri ile çalışarak oluşturulacak orijinal 

Türk kültüründe geliştirilecek ölçeklere ihtiyaç vardır. 

 

4. Düşünme ihtiyacı düzeyi ile ilgili sosyo-ekonomik düzey ve anne-baba 

tutumu gibi değişkenler kullanılarak yeni araştırmalar yapılabilir. 

 

5.  Düşünme ihtiyacını etkileyen etmenlerin belirlenmesine dönük daha 

kapsamlı araştırmalar yapılabilir.  

 
6. Bilişsel ve psikolojik değişkenlerle problem çözme ilişkisi incelenmelidir. 
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EKLER 
BİLGİ FORMU 

EK : 1 
 

Açıklama: Aşağıda sizle ilgili kişisel bilgileri içeren sorulara yer verilmiştir. Bu 

bilgilerden size uygun gelenlerin yanındaki parantezin içine (X) işaretini koyarak 

belirleme yapınız 

1- Cinsiyetiniz     

  K ( )    E ( ) 

2- Sınıf düzeyiniz? 

 ( ) a. 1 

 ( ) b. 2 

 ( ) c. 3 

 ( ) d. 4 

3- Annenizin eğitim durumu? 

     ( ) a.Okur-Yazar Değil 

             ( ) b. ilkokul Mezunu 

           ( ) c. Ortaokul Mezunu 

             ( ) d. Lise ya da Dengi Okul Mezunu 

          ( ) e. Üniversite ya da Yüksekokul Mezunu 

4- Babanızın eğitim durumu? 

     ( ) a.Okur-Yazar Değil 

             ( ) b. ilkokul Mezunu 

           ( ) c. Ortaokul Mezunu 

             ( ) d. Lise ya da Dengi Okul Mezunu 

          ( ) e. Üniversite ya da Yüksekokul Mezunu 
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DÜŞÜNME İHTİYACI ÖLÇEĞİ 
EK: 2 
 

 Aşağıda yer alan ifadeler, insanların düşünme ve bilme eğilimleri 

ile bundan hoşlanma düzeylerini yansıtmaktadır. Toplumumuzda bu eğilimlerin 

ne derece yaygın olduğunu öğrenmek istemekteyiz. Yapmanız gereken, 

aşağıdaki ifadelerin sizin eğiliminize ne derece uyduğunu belirtmenizdir. Lütfen 

her ifadeye ilişkin görüşünüzü, ifadenin sol tarafında yer alan noktalı kısma, 

aşağıdaki düzenlemeye göre uygun düşen sayıyı yazarak belirtiniz. 

 
1. Hiç Uygun Değil 
2. Uygun Değil 
3. Kararsızım (Ne uygun ne uygun değil)  
4. Uygun 
5. Çok Uygun 

 
 Sorulara vereceğiniz cevapların doğruluğu, araştırmanın. Sağlıklı 

sonuçlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmadan elde 

edilecek veriler gizli tutulacaktır. Sizler de kimliğinizi belirtecek işaretler 

kullanmayınız. Ancak yaşınızı ve cinsiyetinizi belirtmeyi unutmayınız. 

 

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz 

 

…….Karmaşık problemleri basit problemlere yeğlerim. 

 

…….Çok düşünmemi gerektiren bir işin sorumluluğunu almak hoşuma gider.  

 

…….Düşünmek benim için bir eğlence biçimi değildir. 

 

…….Düşünme yeteneğimi zorlayacak bir şey yapmaktansa, az düşünmemi    

         gerektirecek şeyleri yapmayı tercih ederim.  

 

…….Bir mesel e hakkında derin düşünme mi gerektirecek durumları önceden  

         sezip, onlardan uzak durmaya çalışırım. 
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…….Bir sorunu kafamda uzun süre yoğun bir biçimde tartışmak hoşuma gider. 

 

…….Sadece koşulların gerektirdiği kadar derin düşünürüm. 

 

…….Uzun süreli işlere kafa yormaktansa; küçük, günlük meseleler hakkında  

         düşünmeyi tercih ederim. 

 

…….Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra fazla düşünmeyi gerektirmeyecek işleri  

        tercih ederim. 

 

…….işimde, düşünme yeteneğime güvenerek yükselme fikri bana çekici gelir.  

 

…….Sorunlara yeni çözümler bulmayı gerektiren işler bana zevk verir. 

 

…….Yeni düşünce biçimleri öğrenmek bana pek heyecan vermez. 

 

…….Yaşamımın, çözmem gereken bulmacalar ile dolu olmasını yeğlerim. 

 

…….Soyut düşünme eylemi bana çekici gelir. 

 

…….Orta önemde, fazla düşünmemi gerektirmeyen bir işi yapmaktansa; fazla  

         düşünmemi gerektiren, zor ve önemli bir işi yapmayı tercih ederim. 

 

…….Çok zihinsel çaba gerektiren bir işi tamamladığımda; başarmaktan doğan  

         bir tatminden ziyade, bitirip kurtulmuş olmanın verdiği rahatlama     

         duygusunu hissederim. 

 

…….Bence bir nesnenin, kendisinden beklenen işi görmesi önemlidir; işi neden  

        ve nasıl gördüğü ilgimi çekmez. 

 

…….Kişisel olarak beni etkilemesi söz konusu olmasa bile, birçok değişik  

        konuda düşünürüm. 
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PROBLEM ÇÖZME ENVANTERİ 
EK: 3 

 

AÇIKLAMA 
 

İnsanlar, kişisel sorunlara farklı tepkilerde bulunurlar. Bu envanterde verilen 

ifadelerde insanların kişisel sorunlarına ve günlük hayattaki problemlerine nasıl 

tepkilerde bulundukları ile ilgilidir. 

Her bir ifadeyi okuyunuz, verilen ifade ile ne kadar uzlaştığınızın veya 

uzlaşmadığınızın derecesini cevap kağıdına işaretleyiniz. Eğer verilen ifadeye  

• tamamen katılıyorum diyorsanız…....1 

• kısmen katılıyorsanız ………………..2 

• çok az katılıyorsanız………………… 3 

• çok az katılmıyorsanız ……………… 4 

• kısmen katılmıyorsanız……………… 5 

• tamamen katılmıyorsanız…………… 6 

 

 değerlerini işaretleyiniz  

 
Lütfen her maddeyi cevaplamaya özen gösteriniz 

 

Ne kadar böyle sıklıkla davranırsınız? 
 
 

  
1. Bir sorunun çözümünde başarısızlığa uğradığımda neden böyle 

sonuçlandığını düşünmem. 1 2 3 4 5 6

2. Karmaşık bir problem ile karşılaştığım zaman sorunun ne 

olduğunu belirlememe yardımcı olacak bilgileri toplamak için bir 

strateji geliştirmeye vakit ayırmam. 
1 2 3 4 5 6

 3. Bir sorunu çözmede ilk çabalarım başarılı olmazsa sorunumla 

başa çıkabilme yeteneğimden kuşkulanmaya başlarım. 1 2 3 4 5 6

4. Bir sorunu çözdükten sonra neyin yanlış, neyin doğru gittiğini 

analiz etmem (düşünmem). 1 2 3 4 5 6

 5. Genellikle sorunlarımı çözebilmek için yaratıcı ve etkili 1 2 3 4 5 6
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seçenekler bulabilirim. 

 6. Bir sorunu çözmek için belli bir yol izledikten sonra beklediğim 

sonuçla ortaya çıkan sonucu karşılaştırırım. 1 2 3 4 5 6

7. Bir sorunum olduğunda sorunu çözme;': için çeşitli seçenekleri 

artık aklıma başka bir yol gelmeyinceye kadar düşünürüm. 1 2 3 4 5 6

8. Bir sorunla karşılaştığımda problem durumu ile ilgili olarak neler 

olup bittiğini anlamak için sürekli olarak duygularımın ne olduğunu 

anlamaya çalışırım. 
1 2 3 4 5 6

9. Bir sorun aklımı karıştırdığında belirsiz düşünce ve duygularım 

üzerinde düşünerek bunları somut bir şekilde açıklığa 

kavuşturmaya çalışırım 
1 2 3 4 5 6

10.Başlangıçta çözümü mümkün gibi görünmese bile pek çok 

sorunu çözebilme yeteneğim vardır. 1 2 3 4 5 6

11. Karşılaştığım sorunların çoğunun çözümü, bana çok zor gelir 1 2 3 4 5 6
12. Bir problemi çözerken kararlar alırım ve sonunda bunlardan 

mutlu olurum 1 2 3 4 5 6

13. Bir sorunla karşılaştığımda sorunu çözmek için aklıma ilk gelen 

şeyi yapma eğilimindeyimdir 1 2 3 4 5 6

14. Küçük ya da büyük olsun sorunlarımı çözmek için zaman 

ayırmam, her şeyi oluruna bırakırım. 1 2 3 4 5 6

15. Bir soruna çözüm yolları düşünürken, :ek tek her seçeneğin 

başarılı olma şansını göz önüne alarak değerlendirme yapmam. 1 2 3 4 5 6

16. Bir sorunla karşılaştığım zaman, ondan sonraki adımın ne 

olacağına karar vermeden önce üzerinde düşünürüm. 1 2 3 4 5 6

17. Bir problemi çözerken genellikle aklıma ilk gelen fikri uygularım.       
18. Bir karar verirken seçenekleri karşılaştırırım ve her birinin 

diğerine göre sonuçlarını tartarım. 1 2 3 4 5 6

19. Bir sorunu çözmek için plan yaptığımda bu planın işe 

arayacağından oldukça emin olurum. 1 2 3 4 5 6

20. Belli bir davranışın sonucunu tahmin etmeye çalışırım. 1 2 3 4 5 6
21. Küçük ya da büyük olsun bir sorunu düşünürken aklıma pek 

fazla seçenek gelmez. 1 2 3 4 5 6

22. Bir sorunu çözmeye çalışırken sıklıkla başvurduğum bir yol 1 2 3 4 5 6
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geçmişteki benzer problemleri düşünmektir. 

23. Yeterli çaba gösterdiğimde ve zamanım olduğunda. 

karşılaştığım bütün sorunları çözebileceğime inanırım. 1 2 3 4 5 6

24. Değişik bir durumla karşılaşsam da ortaya çıkabilecek 

problemleri halledeceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6

25. Bir sorunu çözmek için uğraşırken bazen körü körüne 

dolandığımı, asıl konuya bir türlü ulaşamadığımı hissederim. 1 2 3 4 5 6

26. Bir sorunla karşılaştığımda, ani kararlar veririm ve sonra 

yaptığımdan pişman olurum. 1 2 3 4 5 6

27. Yeni ve zor sorunları çözme yeteneğime güvenirim. 1 2 3 4 5 6
28. Seçenekleri karşılaştırmak ve karar vermek için sistematik bir 

yöntem kullanırım. 1 2 3 4 5 6

29. Bir problemi halletme yollarını düşünürken işe yarayacak bir 

çözümü bulmak için değişik seçeneklerdeki fikirleri nadiren 

birleştiririm  
1 2 3 4 5 6

30. Bir sorunla karşılaştığım zaman, çevremdeki dış etmenlerin bu 

soruna ne gibi katkıları olduğunu nadiren düşünürüm. 1 2 3 4 5 6

31. Bir sorunla karşılaştığım zaman, genellikle ilk yaptığım şey ilgili 

bilgileri toparlamak ve durumu gözden geçirmektir. 1 2 3 4 5 6

32. Bazen duygusal bakımdan öyle yüklü olurum ki, belli bir sorunu 

çözmeme yarayacak seçenekleri göremem. 1 2 3 4 5 6

33. Bir karar verdikten sonra, beklediğim sonuçla gerçekleşen 

sonuç genellikle aynıdır. 1 2 3 4 5 6

34. Bir sorunla karşılaştığımda. bunu çözebileceğimden pek emin 

olamam. 1 2 3 4 5 6

35. Bir sorun olduğunu fark ettiğimde, yaptığım ilk şeylerden birisi, 

sorunun ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışmaktır. 1 2 3 4 5 6
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