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Ülkemizde öğretmenliğe geçiş sürecinde bireyler sadece sayısal ve sözel 

alandan geçerek üniversiteye girmekte ve bu alanlarına göre öğretmen olmaktadır. 

Oysa zekâ alanları birbirinden farklı olan öğretmenler aynı ortamlarda aynı 

eğitimleri alıp daha sonra mesleğe başlamaktadır. Zekâ alanları farklılık gösteren 

öğretmenler ders esnasında bu alanlarını kullanırken birbirlerinden farklı 

uygulamalar yapmakta veya kılavuz kitaplarda bulunan etkinlikleri yaptırırken 

kendi zekâ alanlarına göre farkında olmadan seçim yapmaktalar. Kendi zekâ 

alanlarına göre bazı etkinlikleri yaptırmamakta veya yeni ve farklı etkinlikler 

eklemektedirler. 

Bu çalışmada öğretmenlerin çoklu zekâ alanlarına göre problem çözme 

becerilerini belirlemeye çalıştık. Zekâ alanları belirlenen öğretmenlerin problem 

çözme becerilerinin alt başlıklarındaki yetenekleri belirlenerek öğretim sürecinde 

değişikliklere gidilebilir. Öğretmen kuvvetli olduğu alanları bilerek dersi işlemede 

çeşitli yöntemleri kullanabilir. Araştırma ile öğretmenlerin kuvvetli zekâ alanları 

ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki belirlenerek eğitim-öğretim süreci 

için tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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THE RELATION BETWEEN THE TEACHERS’ 

INTELLIGENCE FIELDS AND THEIR SKILLS FOR 

PROBLEM SOLVING 
In the process of being a teacher, the individuals enter the university after 

passing the oral and numerical exams and they become teachers upon these 

education fields. Whereas, these teachers of different intelligence fields begin 

their careers after being educated with the same methods in the same atmospheres. 

The teachers of different intelligence fields use different methods of application 

when they use these fields in their classes or they unconsciously prefer the 

activities from their teachers’ books upon the field of their own intelligence. They 

cross some of the activities because they do not fit their intelligence fields and 

they prepare new activities that are relevant to their own. 

In this study, we have tried to determine teachers’ dissimilar problem 

solving skills upon multiple intelligence fields. For these teachers whose 

intelligence fields are determined, there may be some changes in their education 

processes after determining the skills in the sub titles of their problem solving 

skills. The teacher can use different methods in his classes as he bewares the sides 

that he is good at. With the search, teachers are prescribed for their educating 

processes after determining the relation between their intelligence fields and 

problem solving skills. 

 

Key Words: Multiple Intelligences, problem solving, elementary education, 

teacher education. 

GİRİŞ 

1. Çoklu Zekâ 

Çoklu zekâ teorisinin savunduğu en önemli etkenlerden birisi, bütün 

insanların göreceli olarak bütün zekâ alanlarını yeterli bir uzmanlık düzeyinde 

geliştirebilme yeteneğine sahip olduğudur. Çoklu zekâda kişiye güçlü veya zayıf 



zekâsı gibi tanımlama yapmak sakıncalıdır. Çünkü bir insanın zayıf zekâsı diye 

ölçülen zekâsı, eğer onu geliştirme fırsatı tanınırsa, belli bir süre sonra o kişinin 

en güçlü zekâsı haline gelebilir. Zeka türleri; 

1.1. Sözel / Dilsel Zekâ 

Bireyin kendi düşüncelerini bir hatip veya bir politikacı gibi sözel olarak 

ya da bir şair veya bir yazar gibi yazılı olarak etkili bir şekilde anlatabilme 

kapasitesidir. Güçlü olan zekâ alanı Sözel/Dilsel zekâ olan bireyler politika, 

avukatlık, savcılık, işletme, gazetecilik, yazarlık, reklamcılık, pazarlamacılık gibi 

meslek alanlarında başarılı olabilirler.  

1.2. Matematiksel / Mantıksal Zekâ 

Bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru veya bir istatistikçi gibi sayıları 

etkili bir şekilde kullanabilmesi ya da bir bilim adamı, bir programcı veya bir 

mantık uzmanı gibi olayların oluşumu ve işleyişi, sebep-sonuç ilişkisi konusunda 

mantık yürütebilme kapasitesidir. Bu bireyler bilgisayar programcılığı ve 

mühendisliği, elektrik-elektronik, inşaat, uçak, fizik, metalürji, mühendisliği gibi 

alanlarda başarılı olabilirler.  

13. Görsel / Uzaysal Zekâ 

Gelişmiş görme duyusu yoluyla çevreyi gözlemleme, algılama ve 

değerlendirme sonucu edinilen somut nesneleri ve soyut fikirleri grafiksel olarak 

sergileyebilme kapasitesidir. Bu kişiler tekstil mühendisliği, mimarlık, ressamlık, 

makine mühendisliği, iç mimarlık, dekoratörlük, peyzaj mimarlığı, heykeltıraşlık 

gibi alanlarda başarılı olabilirler.   

1.4. Müziksel / Ritmik Zekâ 

Bir müzisyen, bir şarkıcı ya da bestekâr gibi müzik formlarını 

algılayabilme, ayırt edebilme ve ifade edebilme kapasitesini ifade etmektedir. Bu 

kişiler sadece müzik formlarını algılamakla kalmaz olayların oluşum ve işleyişi ile 



ilgili fikir ve yorumlarını da müzik yoluyla ifade etmeye çalışırlar. Bu zekâ alanı 

baskın olan kişiler müzisyenlik, bestekârlık veya şarkıcılık gibi mesleklerde 

başarılı olabilirler. 

1.5. Bedensel / Kinestetik Zekâ 

Bireyin duygu ve düşüncülerini vücut dilini kullanarak anlatma veya bir 

heykeltıraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanarak yeni şeyler üretme 

kapasitesidir. Bu kişiler farklı spor dallarında, dans, heykeltıraşlık, tamircilik, 

cerrahlık veya tiyatro oyunculuğu gibi alanlarda başarılı olabilirler.  

1.6. Sosyal / Kişilerarası Zekâ  

Bireyin çevresi ile sözlü veya sözsüz iyi iletişim kurabilme, diğer 

insanlarla başarılı bir sosyal ilişki kurabilme kapasitesidir. Bu kişilerin başarılı 

olabilecekleri meslekler arasında psikolog, psikiyatrist, öğretmen, pazarlamacılık, 

halkla ilişkiler, hukuk reklamcılık, düşünülebilir.  

1.7. İçsel / Öze dönük Zekâ 

Bireyin duygularını, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi bilişsel 

sürecini, özbenliğini anlama ve ifade edebilme kapasitesidir. Bu zekâ alanı baskın 

bireyler kendilerini iyi tanıyarak hayatında doğru kararlar alabilirler.  

1.8. Doğacı Zekâ 

Bireyin çevre ile ilgili değişiklikleri anlayabilme ve açıklayabilme, 

doğadaki tüm varlıklara karşı araştırmacı bir yaklaşım sergileme, canlıları 

karakteristik özelliklerine göre sınıflandırabilme ve ayırt edebilme kapasitesini 

ifade eder. Bu bireylerin başarılı olabilecekleri meslekler veterinerlik, jeolog, 

zoolog ya da ziraat mühendisliği olarak sıralanabilir.  



2. Problem Çözme  

Problem, canlının hazırdaki tepkilerle çözemediği durumlara denir. 

Problem çeşitli düzeylerde olabilir. Örneğin, bir bölgedeki hava kirliliği toplumsal 

bir problemdir. Biyoloji dersinde bitkilerin, sağlıklı gelişemediği bir durumun 

nedenlerinin aranması Oğuz’a (2002) göre alana özgü bir problemdir. 

Yaşantımız boyunca çeşitli problemlerle karşılaştığımız halde, bunların 

çoğunun üzerinde somut olarak durmayız. Bunlar yaşantımızda “bazı güçlükler” 

olarak geçip gider. Öğrencileri hayata okulda hazırladığımız için onlara problemin 

çözümünü de okulda vermeliyiz. Bu bir ders konusu olarak değil, davranışlarını 

etkileyebilecek bir faaliyet şeklinde olmalıdır. Öğrenciler daha iyi düşünebilmeli 

ve problemlere bilimsel bir yaklaşımla varmalıdır. Böylece sonuca daha kolay 

varacak ve elde edilen sonuç da işine yarayacaktır. Problem çözme, bir zihin işi 

olduğu için buna bir yerde yaratıcı düşünce de denir (Akgün, 1996). 

Gagne’ye (1985) göre, problem çözme en karmaşık zihinsel beceridir. 

Süreç olarak problem çözme; sınama yanılmadan, içgörü kazanmaya ve neden 

sonuç ilişkilerini bulmaya kadar uzanan işlemleri içermektedir (Demirel ve Ün, 

1987). Problem çözen kişi, yalnızca eski öğrendiklerini kullanmakla kalmaz aynı 

zamanda yeni öğrenmeler de gerçekleştirir (Açıkgöz, 2002). 

Bir durumun problem niteliği kazanabilmesi için o durumun kişinin 

kendisi tarafından problem olarak algılanması gerekir. Eğer kişi, karşılaştığı 

olumsuz bir durumu problem olarak algılamazsa, bu durum onu rahatsız 

etmeyecek ve bu yüzden çözüm bulma çabası ortaya çıkmayacaktır (Taylan, 

1990). 

Medeniyetlerin ve kültürlerin farklılaştığı en önemli yönlerden biri, 

çevreye uyumla ilgili problemleri çözerken kullandıkları yöntemlerdir. Modern 

dünyanın en belirgin ayırıcı özelliği, problemleri çözme yolu olarak bilimsel 

yöntemi kullanmalarıdır (Gürdal, Şahin, Çağlar, 2001). 



Bilimsel yöntem olarak adı geçen problem çözme yöntemi bilimsel 

problemlerin olduğu kadar kişisel problemlerin çözülmesinde de kullanılabilir. Bu 

yöntem insanların zor ve karmaşık problemleri çözerken kullandıkları 

yöntemlerdir (Gürdal, Şahin, Çağlar, 2001). 

Problem çözmenin öğretimsel amaçlarla kullanılmasının yararlarını 

savunan Dewey ve başka birçok yazara göre problem çözme sürecinde yer alan 

başlıca işlemler şunlardır: 

• Problemin farkına varma 

• Problemi tanımlama 

• Problemin çözümü olabilecek seçenekleri saptama 

• Seçenekleri değerlendirmede kullanılabilecek verileri toplama 

• Verileri değerlendirme 

• Genellemelere ve sonuçlara ulaşma 

• Çözümü uygulamaya koyma ve etkinliğini değerlendirme (Açıkgöz, 

2002). 

Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan 

araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. Problem 

çözme, bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı 

düşünme gibi terimleri içermektedir. Bu yöntem, bir problemin çözümünde, 

genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme 

yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların 

kazandırılmasında ve bu alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede 

kullanılır (Demirel, 2003). 

Fen öğretiminde problem çözmeyle ilgilenmemizin iki güçlü gerekçesi 

vardır. Bunlardan birincisi programdaki bir fen problemini öğretmenin rehberliği 



altında çözen bir öğrencinin problemin içeriği olan konuyu daha etkili olarak 

öğreneceği sayıtlısına inanmamızdır. Bu sayıtlıyı doğru kabul ederek, birçok fen 

konusunu problem çözme yoluyla öğretiriz. Öyleyse problem çözme bir öğretim 

yöntemidir. İkinci gerekçe problem çözme yöntemlerinin öğrenilebileceği ve 

öğrendikten sonra yeni durumlarda da kullanabileceği yolundaki inancımızdır. Bu 

sayıltının doğru olduğunu kabul ederek, okul programlarında yalnızca konu 

içeriğini öğretmek amacıyla değil, aynı zamanda problem çözme yöntemlerini 

öğretmek amacıyla da problemlere yer veririz. 

Birey problemi çözmede başarısız kaldıkça ve çözülmeyen problemler 

biriktikçe ruh sağlığı tehlikeye girebilir. Bireyin ruh sağlığının yerinde olması 

problemlerini etkili bir şekilde çözebilmesine bağlı görülmektedir (Taylan, 1990). 

Problem çözme becerisi, bireylerin ve grubun içinde yaşadığı çevreye 

etkin bir şekilde uyum sağlamasına yardım eder. Bu nedenle tüm insanların 

yaşadıkları çevreye etkin uyum sağlayabilmeleri için problem çözmeyi 

öğrenmeleri gerekmektedir. Bazı problemlerin doğru cevapları veya kesin 

çözümleri varken bazılarının çözümleri kesin değildir. Bu problemlerin çözümü, 

disiplinler arası bilgiyi, çok yönlü düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektirir (Senemoğlu, 

1997). 

Yapılan araştırmalarda problem çözme becerisinin geliştirilebileceği 

görülmektedir (Genç, 2007). Bunun için uygun ortam, yeterli süre ve donanımlı 

hazırlanmış bir süreç gereklidir. Öğretme ortamı ve süreci düzenlenirse bireyin 

problem çözme becerisini geliştirebiliriz.  

ÇALIŞMANIN AMACI 

Günümüzde öğrenciler, yarışmacı ortamda yetiştirilip hayata 

hazırlanmaktadır. Böyle ortamda gelişen bireyler, yaratıcılıktan ve problem çözme 

becerilerinden uzaklaşmaktadır. Öğrencilerin problem çözme becerilerini 

arttırmak için onları, daha önemlisi öğretmenlerini iyi tanımamız gerekmektedir. 



Öğretmenlerin zekâ alanlarını belirleyip ona göre bir eğitim öğretim süreci 

yaşatırsak problem çözme becerilerini ve başarılarını arttırabiliriz. 

Bu çalışmada öğretmenlerin zekâ alanları ile problem çözme becerileri 

arasındaki ilişki belirlenmek istenmiştir. Bu sayede alanlar arasındaki ilişki 

saptanması durumunda gerekli çalışmaları yapıp eğitim öğretim sürecini daha iyi 

hale getirebiliriz.  

YÖNTEM 

a. Örneklem 

 Bu çalışma Edirne ili Keşan ilçesinde çalışan öğretmenler üzerinde 

yapılmıştır. Farklı okullarda farklı branşlarda görev yapan 41 öğretmen çalışmaya 

katılmıştır.  

b. Veri Toplama Araçları 

Çoklu Zekâ Envanteri 

Araştırmada katılımcıların baskın zekâ alanlarını belirlemek için ise Çoklu 

Zekâ Envanteri kullanılmıştır. Envanterde 8 zekâ alanının her biriyle ilgili 10 soru 

ve toplamda 80 soru bulunmaktadır. Envanter likert tipi olup “1= Bana hiç uygun 

değil” ile “5=Bana tamamen uygun” arasında puanlamaya dayalı dereceleme 

sistemine göre geliştirilmiştir. Envanterin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,86 

olarak tespit edilmiştir (Demirci ve Yağcı, 2008).   

Problem Çözme Becerileri Envanteri (PÇBE) 

Bu envanter, bireyin problem çözme ile ilgili davranış ve tutumlarını 

nasıl algıladığını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Envanter, bireyin problem 

çözme yeteneklerini ya da tarzını değerlendirmesi ve farkına varmasını yansıtır.  



Problem çözme becerileri envanteri, Heppner ve Peterson (1982) 

tarafından geliştirilen, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendi 

algılayışını ölçen niteliktedir. Ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, 35 maddeden 

oluşan envanter 1–6 arası puanlanan likert tipi bir ölçektir. Envanteri geliştiren 

araştırmacılar tarafından ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı, 0.90 olarak bulunmuştur. 

Yapılan faktör analizleri envanterin, 3 farklı ölçekten oluştuğunu 

göstermiştir. Bunlar, bireyin kendi problemlerini çözme yeteneğine olan inancını 

ifade eden problem çözme yeteneğine güven, gelecekte başvurmak için ilk 

problem çözme çabalarını yeniden gözden geçirmek ve değişik alternatif 

çözümler için aktif bir biçimde araştırmayı ifade eden yaklaşma-kaçınma ve 

problemli durumlarda kişisel kontrolünü sürdürme yeteneğini belirten kişisel 

kontroldür (Phillips ve Pazienza, 1984, Taylan, 1990). 

 Envanterin 3 alt boyutuna göre madde sıralaması şöyledir; 

1. Problem Çözme Yeteneğine Güven:  

2. Yaklaşma Kaçınma:  

3. Kişisel Kontrol:  

Envanterde 9., 22. ve 29. maddeler hesaplama dışı bırakılmaktadır 

(Taylan, 1990, Keleş, 2000). 

Problem Çözme Envanterinin güvenirlik çalışmasında ise içtutarlık 

korelâsyonuna bakılmış ve Problem Çözme Yeteneğine Güveni  Yaklaşma-

Kaçınma arasında  .49; Problem Çözme Yeteneğine Güveni  ile Kişisel Kontrol 

arasında  .49; Yaklaşma-Kaçınma boyutu ile Kişisel Kontrol arasında  .38 

değerinde korelâsyon katsayıları bulunmuştur. Envanterin, test-tekrar test 

güvenirliklerinin de üç hafta ara ile  .77 ve  .81 arasında değiştiği görülmüştür 

(Heppner, 1988).  



Yapılan bu çalışmada, ölçekten alınan puanların yüksekliği bireyin 

problem çözme becerileri konusunda kendini yeterli olarak algıladığını gösterir. 

Birçok çalışmada ters olarak hesaplanan ölçek bu çalışmada farklı algılanmaması 

için yüksek puanlar bireyin problem çözme becerilerinde kendilerini yeterli olarak 

gördüklerini gösterir. Cevaplamada zaman sınırı yoktur; ortalama cevaplama 

süresi 15 dakikadır.  

Öğretmenleri zekâ alanları ile problem çözme becerileri puanları 

ortalamaları ve aralarındaki korelasyon hesaplanmıştır. 

BULGULAR  

Elde edilen verilere göre öğretmenlerin zeka alanlarına göre problem 

çözme becerileri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Buna göre: 

Tablo 1.  Zeka Alanları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki Korelasyon 

Korelasyon 

Problem 
çözme 
Yeteneğine 
Güven 

Yaklaşma 
Kaçınma 

Kişisel 
Kontrol 

Toplam 
Problem 
Çözme 

Sözel Dilsel 
Zeka 0,09 0,236 ,350* 0,256 
Mantıksal 
Matematiksel 
Zeka ,318* 0,03 0,036 0,126 
Görsel Uzamsal 
Zeka 0,078 0,064 0,011 0,07 
Müziksel Ritmik 
Zeka 0,205 0,084 0,037 0,153 
Doğacı Zeka 0,286 0,238 0,24 0,288 
Kişilerarası 
Sosyal Zeka 0,058 0,105 0,248 0,159 

Bedensel 
Kinestetik Zeka 0,063 0,098 0,077 0,061 
İçsel Özedönük 
Zeka ,406** ,332* ,338* ,422** 

*  .05 Düzeyinde anlamlı  **.01 Düzeyinde anlamlı 



Tablo 2.  Zeka Alanlarının Birbirleri Arasındaki Korelasyon 

 S. D.  M. M. G. U. M. R. D. K. S.  B. K. İ. Ö. 

S.D.  - ,192 ,410** ,282 ,086 ,404** ,428** ,657** 

M. M. ,192 - ,502** ,235 ,314* ,133 ,406** ,320* 

G. U.  
,410** ,502** - ,637** ,394* ,483** ,645** ,562** 

M. R. ,282 ,235 ,637** - ,156 ,445** ,544** ,367* 

D. ,086 ,314* ,394* ,156 - ,381* ,416** ,370* 

K. S. ,404** ,133 ,483** ,445** ,381* - ,585** ,528** 

B. K. ,428** ,406** ,645** ,544** ,416** ,585** - ,545** 

İ. Ö.  ,657** ,320* ,562** ,367* ,370* ,528** ,545** - 

*  .05 Düzeyinde anlamlı  **.01 Düzeyinde anlamlı 

Tablo 1’de görülüyor ki zeka alanlarına göre öğretmenlerin problem çözme 

becerileri arasında farklılık göze çarpmaktadır. Tablo 2’de ise zeka alanlarının birbirleri 

ile ilişkisi görülmektedir.  

SONUÇLAR VE YORUM 

Öğretmenler çeşitli zeka alanlarına sahiptir. Bu zeka alanlarını bireysel 

yeteneklerine göre tecrübeleri ile geliştirmişlerdir. Sahip oldukları alanlara göre 

de mesleklerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Tablo 1’de görüldüğü gibi 

zeka alanlarının problem çözme becerilerine etkisi farklılık göstermektedir. 

Özellikle içsel özedönük zeka puanları yüksek olan öğretmenlerin problem 

çözme beceri puanları da yüksek çıkmıştır. Bilindiği gibi bu zekâ alanı baskın 

bireyler kendilerini iyi tanıyarak hayatında doğru kararlar alabilirler. Öğretmenler 

de bu alanları kuvvetli olduğu için öğrencilerine yön vermede ve problem 

çözmede kendilerine güvenmektedirler.  



Mantıksal matematiksel zeka puanları ile problem çözme yeteneklerine 

güven puanları arasında anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Olayların oluşumu ve 

işleyişi, sebep-sonuç ilişkisi konusunda mantık yürütebilme kapasitesi olan 

mantıksal zeka, çalışmadaki öğretmenlerin problem çözme yeteneklerine güven 

puanları ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Mantık yürütebilme kapasitesi yüksek 

olan öğretmenler problem çözme yeteneklerine güvenmektedirler. 

Bunların yanında öğretmenlerin Sözel Dilsel zeka puanları ile kişisel 

kontrol puanları da ilişkili çıkmıştır. Sözel Dilsel zeka alanı ile problemli 

durumlarda kişisel kontrolünü sürdürme yeteneğini belirten kişisel kontrol 

birbirleri ile ilişkilidir. 

Çalışmada göze çarpan diğer bir nokta ise sosyal/kişilerarası zeka alanı ile 

problem çözme becerileri arasında anlamlı ilişki bulunmamasıdır. Bilindiği gibi 

bu alanları yüksek olan kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler arasında 

psikolog, psikiyatrist, öğretmen, pazarlamacılık, halkla ilişkiler, hukuk, 

reklamcılık vardır.  

Tablo 2 incelendiğinde ise öğretmenlerin zeka alanları arasındaki ilişki 

görülmektedir. Burada ise özellikle Görsel Uzamsal, Bedensel Kinestetik ve İçsel 

Özedönük zeka alanlarının diğer zeka alanlarını tamamı ile ilişkili olduğu 

görülmektedir.  

TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Unutmamak gerekir ki bir bireyin sahip olduğu çoklu zekâ alanlarının 

gerçekçi bir profilini ortaya çıkarmak, birçoklarınca sanıldığı kadar basit ve kolay 

bir iş değildir. Çünkü hiçbir test veya ölçek bir bireyin sahip olduğu zeka 

alanlarının doğasını veya niteliğini doğru olarak tek başına kararlaştıramaz. Bu 

konuda önerilebilecek en iyi yol, ölçeğin sonuçları ile birlikte, her bireyin her 

zekâ alanıyla ilişkili olan çeşitli işlerde, etkinliklerde veya tecrübelerde kendisinin 

sergilediği performansının gerçekçi bir değerlendirmesini yapmasıdır. 



"Çoklu Zekâ Alanları envanteri" hiçbir şekilde bir zeka testi değildir ve asla 

bu amaç için kullanılmamalıdır. Bu envanterin asıl amacı, bir bireyin kendisini 

sekiz farklı zekâ alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım 

etmektir. Bu değerlendirme, kişilere yaşamında ve mesleğinde yoğun olarak 

kullandığı zekâ bölümleri hakkında fikir verirken, geliştirmesi gereken zekâ 

bölümlerini de fark etmesine yardımcı olacaktır. Buradan hareketle şu önerilerde 

bulunulabilir: 

• Zeka alanlarının gelişimini etkileyen biyolojik nitelik, kişisel hayat 

hikayesi, tarihsel ve kültürel özgeçmiş, kristalleştirici ve felce uğratıcı 

deneyimler göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Öğrencilerin bu etkenlerden fazlasıyla etkilenme çağında olduğu 

unutulmamalıdır. 

• Öğrencilerin zeka alanlarının geliştirilebilmesi için sürekli 

desteklenmelidir. 

• Kendi gelişmiş ve zayıf zeka alanlarını bilen öğretmen zayıf zeka 

alanlarından birisine sahip bir öğrencideki gelişmeyi fark edemeyebilir. 

Bundan dolayı kendi zeka alanlarının potansiyelini bilen öğretmen daha 

bilinçli hareket edecektir. Bu konuda öğretmenlere rehberlik edilmelidir. 

• Eğitim-öğretim sürecinde öğrenci öğretmenlerini model almaktadır. Bu 

yüzden zeka alanlarında farklılık yaşayan öğretmen ve öğrenciler bu 

sorunu öğretim sürecinde de yaşayabilirler. Başarıları olumsuz etkilenir. 

Öğretmenin bu konuda bilinçli olması önemlidir. 

• Kendi zeka alanlarının durumunu bilen öğretmenler müfredatın 

uygulanması sürecini mevcut duruma göre düzenleyebilirler. 

• Öğrencilerin de zeka alanlarının belirlenmesi öğretmene rehberlik 

edeceğinden eğitim-öğretim sürecini olumlu etkileyecektir. 

• Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilecek çalışmalar 

yapılmalıdır.     
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