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ÖZET 

Biliş üstü, bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği; 

bireyin problem çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı yüksek 

düzeydeki yönetsel süreçlerdir. Problem çözme becerileri ise   “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). Alanyazında, üstbiliş becerileri ile 

problem çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu; bu becerilerin öğretiminin 

problem çözmedeki başarıyı yükselttiğini ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Erken çocukluk yılları; zihinsel gelişim açısından en kritik dönem olmanın yanında, 

çocukların biliş üstü farkındalıklarının ve problem çözme becerilerinin geliştirilmeye 

başlanması açısından önemli bir aşamadır. Aile ve okul bu dönemde gelişim açısından kritik 

öneme sahiptir. Ancak özellikle üst bilişsel beceriler ve problem çözme için uygun yaşantıları 

oluşturma ve model olma açısından okul öncesi öğretmenin rolü çok daha önemlidir. 

Okullarda bu becerilerin doğru biçimde kazandırılması öğretmenlerin bu yeterliklere sahip 

olmasını gerektirir.       

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmen adaylarının sahip olduğu problem çözme 

becerileri ile biliş üstü farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin ve bu düzeylerin çeşitli 

değişkenlerle ilişkileri açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini DEÜ Buca Eğitim 

Fakültesi ve DAÜ Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği programlarına devam etmekte 

olan toplam 255 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler; Bilişötesi Farkındalık 

Envanteri (Abacı, Çetin ve Akın, 2006) ve Problem Çözme Envanteri   (Şahin, Şahin ve 

Heppner 1993) yoluyla toplanmış,  sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla 
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Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla istatistiksel tekniklerden 

ortalama, standart sapma, yüzde, t testi, varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar;  

öğretmen eğitimi açısından yorumlanarak öneriler sunulmuştur.      

Anahtar sözcükler:  bilişüstü farkındalık, problem çözme becerisi, öğretmen eğitimi, okul 
öncesi eğitim, öğretmen yeterlikleri 

GİRİŞ 

  Bireyler doğuştan basit düzeyde bir problem çözme yeteneğine sahip olarak 

dünyaya gelirler, eğitim ve deneyimlerin etkisiyle bu yetenek zamanla gelişerek bir 

beceri şekline dönüşür Bilgi çağı olarak tanımlanan günümüzde çocukların okuma, 

yazma, matematik gibi temel becerilerin yanı sıra biliş üstü stratejileri kullanma ve 

problem çözme becerilerini de kazanmaları önemlidir. Biliş üstü, bireyin kendi 

bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği; bireyin problem 

çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı yüksek düzeydeki 

yönetsel süreçlerdir (Hamlin, 2002, Akın, 2006 Flavell, akt. Akdoğan,2006; Ülgen; 

2004). Bireyin kendi problem çözme becerilerini değerlendirme ve algılama biçimi 

yaşamında karşılaştığı güçlüklere nasıl yaklaştığını ve onlarla nasıl baş ettiğini 

etkileyen önemli bir bilişötesi bileşendir.  

Butler ve Meichenbaum (1981) bireyin kendi bilişsel süreçlerinin işleyişine 

ilişkin farkındalığını ifade eden bilişötesi öğelerin problem çözme sürecini ve 

performansını etkilediğini dile getirmiştir (Kurtyılmaz, 2005). Alanyazında, üstbiliş 

becerileri ile problem çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu; bu 

becerilerin öğretiminin problem çözmedeki başarıyı yükselttiğini ortaya koyan çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır.(Goos vd. 2002; Christoph 2006; Deseote, Roeyers ve 

Buysee, 2001; Kapa, 2001; Kramarski, Mevarech ve Arami, 2002; Teong, 2002). 

Flavell (1976;1979;Akt:Özsoy,2006), üstbiliş becerilerinin problem çözmedeki 

başarıyı açıklayan en önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koyan çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Konu ile ilgili olarak son zamanlarda yapılan araştırmalarda da, 

üstbiliş becerileri ile problem çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu; bu 



becerilerin öğretiminin problem çözmedeki başarıyı yükselttiği, bu sayede 

öğrencilerin zihinsel süreçleri daha etkili biçimde organize edebildikleri 

gözlenmiştir(Teong, 2003; Kapa, 2001; Kramarski, Mevarech, Arami, 2002). Sonuç 

olarak, üstbilişin, çocukların ve yetişkinlerin eğitiminde önemli yeri bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Kapa, 2001; Teong, 2003; Kramarski, Mevarech ve Arami, 

2002).  

Erken çocukluk yılları; zihinsel gelişim açısından en kritik dönem olmanın 

yanında, çocukların biliş üstü farkındalıklarının ve problem çözme yeteneklerinin 

geliştirilmeye başlanacağı önemli zaman dilimlerindendir. Araştırmalar üst bilişin 

gelişiminin, genel olarak 5-7 yaşlarında başladığını ve okul yılları süresince 

geliştiğini ortaya koymaktadır (Akt:Hartman, 2001). Problem çözme becerisi küçük 

yaşlarda öğrenme temeline dayanır. Bunun için okulöncesi dönemde çocuklara 

bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Bu 

nedenle, okulöncesi çocuklarının bilgileri değerlendirilmeli, geliştirilmeli ve 

desteklenmelidir (Şahin, Zembat ve Polat, 1997; Akt:Yıldırım, 2007).  

Aile ve okul bu dönemde gelişim açısından kritik öneme sahiptir. Ancak 

özellikle üst bilişsel beceriler ve problem çözme için uygun yaşantıları oluşturma ve 

model olma açısından okul öncesi öğretmenin rolü çok daha önemlidir. Okullarda bu 

becerilerin doğru biçimde kazandırılması öğretmenlerin bu yeterliklere sahip olmasını 

gerektirir. Dolayısıyla üniversite öğrenimlerinde öğretmen adaylarının bu becerileri 

kazanması ve bu becerilerin öğretimi konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili çalışmalarda; üniversite öğrencilerinin bilişüstü strateji kullanım 

düzeylerinin yıllara göre artış gösterdiği ve bu konuda uygulanan eğitim 

programlarının okuma becerileri ve matematiksel düşünme becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir (Katkat, 2001; Kurtyılmaz, 2006; Kramarski, Mevarech ve 

Arami, 2002). Alanyazında, son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları öğretmen 

adaylarının problem çözme becerileri ile okudukları program, sınıf düzeyi, cinsiyet ve 

ailenin eğitim düzeyi arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır ( Genç ve Kalafat, 

2007; Arslan 2001).  



Alanyazın incelendiğinde pekçok araştırmacının problem çözme becerileri ve 

bilişötesi strateji kullanımı konusunda son yıllarda sayıları hızla artan biçimde 

çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Ancak, özellikle yaşamdaki en kritik dönemde 

çocukların gelişimlerine katkıda bulunan okul öncesi öğretmenlerinin bilişüstü 

farkındalık düzeyleri ve problem çözme becerilerine ilişkin yeterli sayıda çalışma 

bulunmamaktadır. Çeşitli ülkelerde önceki yıllarda yapılan çalışmaların ışığında, 

Türkiye’de de araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılacak 

araştırmalar neticesinde çıkacak sonuçlar bilişüstü ve problem çözme becerilerini 

arttıracak eğitim programlarının geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Bireylerin 

bilişüstü farkındalık ve problem çözme yaklaşımlarını etkileyebilecek iletişim becerileri ve 

düşünme becerileri eğitimi konusunda çalışmalar yapılabilir. 

Yukarıdaki görüşlerden hareketle bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmen 

adaylarının sahip olduğu problem çözme becerileri ile biliş üstü farkındalık düzeyleri 

arasındaki ilişkinin ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlerle ilişkileri açısından 

incelenmesidir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Araştırmanın modeli, betimleyici, ilişkisel tarama modelidir. “İlişkisel tarama 

modelleri; iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir”(Karasar, 2004). 

Araştırmanın örneklemi 

Araştırmanın örneklemini iki farklı üniversitenin eğitim fakültelerinin 

ilköğretim bölümü okul öncesi öğretmenliği programları 2. ve 4. sınıflarına devam 

etmekte olan 255 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programının 2. ve 4. 

sınıfında okumakta olan 172 ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Okul öncesi Öğretmenliği programı 2. ve 4. sınıflarına devam 

etmekte olan 83 olmak üzere toplam 255 öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Örneklemi oluşturan öğretmen adayların 126’si (%49.4) 2. sınıf, 129’u (%50.6) 4. 



sınıf öğrencisidir. Katılımcıların 37’sinin (%14.5) annesi okur-yazar değil /okur yazar 

düzeyinde bir eğitime sahip iken, annesi ilkokul mezunu olan 91(%35.7), ortaokul 

mezunu 30 (%11.8) lise mezunu 64 (%25.1) ve üniversite/yüksekokul mezunu 33 

(%12.9) katılımcı bulunmaktadır. Babaların eğitim düzeyi açısından; katılımcıların 

13’ünün(%5.1) babası okuryazar değil/okuryazar, 59’u (%23.1) ilkokul mezunu, 31’i 

(%12.2) ortaokul mezunu, 79’u (%31) lise mezunu ve 73’ü (%28.6) 

üniversite/yüksekokul mezunudur. Öğretmen adaylarının 187’si (%73.3) ailelerinin 

çocuk yeiştirme yaklaşımını demokratik olarak yorumlarken, 46’sı (%18) otoriter, 

16’sı (%6.3) tutarsız ve 6’sı (%2.4) ailelerinde ilgisiz bir çocuk yetiştirme tutumu 

olduğunu belirtmiştir. 

Veri toplama araçları 

Çalışmada veriler Bilişötesi Farkındalık Envanteri (Abacı, Çetin ve Akın, 2006) 

ve Problem Çözme Envanteri   (Şahin, Şahin ve Heppner 1993) ile toplanmış,  sosyo-

demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

Aşağıda kullanılan ölçme araçları ile ilgili bilgiler verilmektedir: 

Bilişötesi Farkındalık Envanteri (BFE):Orijinal olarak Schraw ve Dennison (1994) 

tarafından geliştirilen ve Abacı, Çetin ve Akın (2006) tarafından Türkçe uyarlaması 

yapılan Bilişötesi Farkındalık Envanteri (BFE) 5’li likert tipi bir derecelendirmeye 

sahiptir. BFE’nin orijinal formu; iki ana boyut altında yer alan sekiz alt faktörden 

oluşmaktadır. İlk boyut olan  “Bilişin Bilgisi” (BB) altında; açıklayıcı bilgi, 

prosedürel bilgi ve durumsal bilgi olmak üzere üç faktör yer almaktadır. İkinci ana 

boyut olan “Bilişin Düzenlenmesi”(BD); planlama, izleme, değerlendirme, hata 

ayıklama ve bilgi yönetme olmak üzere beş faktöre sahiptir. 

BFE’nin Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim 

gören 164 öğrenci üzerinde yürütülmüş olan test-tekrar test güvenirlik çalışması 

sonucunda BFE’nin Cronbach Alpha (α), iç tutarlılık katsayıları envanterin bütünü 

için .95, açıklayıcı bilgi faktörü için .87 (5,10,12,15,1618,32. maddeler) , prosedürel 

bilgi için .83 (3,14,27 ve 33. maddeler), durumsal bilgi için .80 (17,20,26,29,35 ve 

46. maddeler), planlama için .78 (4,6,8,22,23,42 ve 45. maddeler), izleme için .75 



(1,2,21,25,28,41,44,52.maddeler), değerlendirme için .73 (7,19,24,36,38 ve 50. 

maddeler), hata ayıklama için .70 (11,34,40,49 ve 51. maddeler ve bilgi yönetme için 

.66 (9,13,30,31,37,39,43,47 ve 48. maddeler) olarak bulunmuştur.  Ölçekten alınan 

yüksek puan ilgili stratejilere daha yüksek düzeyde sahip olunduğunu gösterir(Abacı, 

Çetin ve Akın,2006).  

Bu  çalışmada BFE’nin Cronbach Alpha (α)  iç tutarlılık katsayıları envanterin 

bütünü için .75, açıklayıcı bilgi faktörü için .63, prosedürel bilgi için .70, durumsal 

bilgi için .66, planlama için .61, izleme için .74, değerlendirme için .59, hata 

ayıklama için .72 ve bilgi yönetme için .63 olarak bulunmuştur.  

Problem Çözme Envanteri (PÇE):Problem Çözme Envanteri, P. P. Heppner ve C. H. 

Petersen tarafından 1982 yılında geliştirilmiş, Nail Şahin, Nesrin H. Şahin ve Paul 

Heppner tarafından 1993 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Bireyin problem çözme 

konusunda algılarını, yaklaşım biçimini değerlendirmesini içeren toplam 35 

maddeden oluşan 6’lı Likert türü bir ölçektir. Ölçekten alınan toplam puanların 

yüksekliği, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak 

algıladığını gösterir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçekte; “aceleci yaklaşım”, 

düşünen yaklaşım”, değerlendirici yaklaşım”, kendine güvenli yaklaşım”, “kaçıngan 

yaklaşım”, “planlı yaklaşım” olarak isimlendirilen 6 faktör olduğu bulunmuştur  

(Savaşır ve Şahin,1997). Ölçeğin araştırma için yapılan güvenirlik çalışmasında 

ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı .83 olarak 

tespit edilmiş, alt ölçekler için elde edilen katsayıların ise .68 ile .79 arasında 

değiştiği belirtilmiştir. Bu çalışmada ise ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach 

Alpha (α) güvenirlik katsayısı .82, aceleci yaklaşım için .79 (13,14,15,17,21,25,26,30 

ve 32.maddeler), düşünen yaklaşım için .70 (18,20,31,33 ve 35. maddeler), kaçıngan 

yaklaşım için .75 (1,2,3 ve 4. maddeler), değerlendirici yaklaşım için .74 (6,7,8 

maddeler), kendine güvenli yaklaşım için .68 (5,23,24,27,28 ve 34.maddeler)  ve son 

olarak planlı yaklaşım için .70 (10,12,16, ve 19.maddeler )  olarak bulunmuştur.   

Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacılar tarafından araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının sosyo-demografik özelliklerine yönelik bilgiler derlemek üzere 



geliştirilmiştir. Formda, öğrenim görülen sınıf düzeyi, anne-babanın eğitim düzeyi, 

ailenin çocuk yetiştirme tutumuna ilişkin sorular bulunmaktadır.  

Verilerin analizi:  

Verilerin çözümlenmesi amacıyla ortalama, standart sapma, frekans, t testi, 

varyans analizi, korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde öğretmen adaylarının problem çözme ve bilişötesi farkındalık 

düzeylerini tespit etmek amacıyla uygulanan ölçeklerin ortalama ve standart sapma 

değerleri verilecek, daha sonra sosyo-demografik özelliklere ilişkin analiz bulguları 

sırasıyla sunulacak son olarak ise iki ölçeğin alt faktörleri arasındaki ilişkileri 

saptamaya yönelik analiz sonuçları tartışılacaktır.  

Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının BFE Puanlarına İlişkin Ortalama 
ve   

    Standart Sapma Değerleri (N: 255) 
 
ALT BOYUTLAR Ortalama 

Standart 
Sapma 

Açıklayıcı Bilgi (AB) 25.35 3.19 
Prosedürel Bilgi (PB) 13.95 1.67 
Durumsal Bilgi (DB) 22.48 2.16 
Planlama  25.50 3.50 
İzleme  28.09 2.69 
Değerlendirme  21.51 3.65 
Hata Ayıklama (HA)                 18.00 3.29 
Bilgi Yönetme (BY)                  32.07  3.63 

 

Tablo 1’deki BFE’ne ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmen adaylarının sırasıyla; “Bilgi Yönetme”, 

“İzleme”, “Planlama”,  “Açıklayıcı Bilgi”, “Durumsal Bilgi”, “Değerlendirme”, 

“Hata Ayıklama”, ve “Prosedürel Bilgi”, yaklaşımlarını kullandıkları görülmektedir. 

Ölçekten alınan puanların yüksekliği ilgili stratejilere daha yüksek düzeyde sahip 

olunduğunu gösterir. 



Tablo 2.  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının PÇE Puanlarına İlişkin Ortalama 
ve Standart Sapma Değerleri (N: 255) 

 
ALT BOYUTLAR Ortalama 

Standart   
Sapma 

Aceleci Yaklaşım (AY) 30.74 4.02 
Düşünen Yaklaşım (DY) 12.33 3.95 
Kaçıngan Yaklaşım (KY) 11.77 4.30 
Değerlendirici Yaklaşım (DY) 7.39 2.67 
Kendine Güvenli Yaklaşım 18.41 5.39 
Planlı Yaklaşım 9.76 3.34 
   

Savaşır ve Işık (1997)’a göre PÇE’den alınabilecek minimum ve maximum 

puanlar şöyledir: “Aceleci Yaklaşım” boyutunda için 9-54, “Düşünen Yaklaşım” 

boyutu için 5-30, “Kaçıngan Yaklaşım” boyutu için 4-24, “Değerlendirici Yaklaşım” 

boyutu için 3-18, “Kendine Güvenli Yaklaşım “boyutu için 7-42, “Planlı Yaklaşım“ 

boyutu için 4-24 arasındadır.  Ölçekten elde edilen yüksek puanlar; yetersiz problem 

çözme becerisini, düşük puanlar ise; yüksek problem çözme becerisini 

göstermektedir. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde çalışmaya katılan öğretmen 

adaylarının problem çözmede en çok “değerlendirici”, “planlı”, “kaçıngan”, 

“düşünen”, “kendine güvenli”,  ve “aceleci“ yaklaşımları kullandıkları söylenebilir.  

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının BFE Alt Boyutlarına İlişkin 
Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre t Testi Sonuçları 

 
 Sınıf N=255 X S t p

2.Sınıf 126 25.36 3,23Açıklayıcı Bilgi (AB) 
4.Sınıf 129 25.34 3.17

,060 0,00*

2.Sınıf 126 13.74 1,60 Prosedürel Bilgi (PB) 
4.Sınıf 129 14.15 1,71 

-1,965 0,05*

2.Sınıf 126 22.62 2,06 Durumsal Bilgi (DB) 
4.Sınıf 129 22.34 2,26 

1,052 0,29 

2.Sınıf 126 25.56 3.37 Planlama 
4.Sınıf 129 25.44 3,63 

,259 0,28

2.Sınıf 126 28.95 2,69 İzleme 
4.Sınıf 129 28.21 2,68 

-,858 0,08 

2.Sınıf 126 21.35 3,51 Değerlendirme 
 4.Sınıf 129 21.67 3,80 

-,692 0,49 

2.Sınıf 126 18.01 2.03 Hata Ayıklama (HA)    
4.Sınıf 129 17.98 4.18 

,076 0,75 



2.Sınıf 126 31.88 3.52 Bilgi Yönetme (BY)                
4.Sınıf 129 32.25 3.75 

-,791 0,43 

2.Sınıf 126 186.51 12,71 Bilişüstü FarkındalıkToplam 
Puanı 4. Sınıf 129 187.48 15.05 

-,555 0,58 

 
Tablo 3 incelendiğinde sınıf değişkeni açısından sadece “Açıklayıcı Bilgi” ve 

“Prosedürel Bilgi” alt boyutlarında gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu 

görülmektedir.   Açıklayıcı bilgi alt boyutunda 4. sınıfa devam eden öğretmen 

adaylarının ortalamaları (X=25.34) 2. sınıftakilerden (X=25.36)yüksektir. Ancak 

arada çıkan farkın düşüklüğü dikkat çekicidir. Prosedürel bilgi alt boyutunda 4. sınıfa 

devam eden öğretmen adaylarının ortalamaları (X=14.15) 2. sınıftakilerden 

(X=13.74) yüksektir ve gruplar arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır 

(t=1.97   p<.05 ) 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının PÇE Alt Boyutlarına İlişkin 
Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre t Testi Sonuçları 

 
 Sınıf N=255 X S t p

2.Sınıf 126 31.03 4,05 Aceleci Yaklaşım 
4.Sınıf 129 30.45 3,98 

1,163 0,24 

2.Sınıf 126 12.50 4,25 Düşünen Yaklaşım 
4.Sınıf 129 12.17 3,65 

,664 0,50 

2.Sınıf 126 11.65 4,42 Kaçıngan Yaklaşım 
4.Sınıf 129 11.89 4,20 

-,460 0,64 

2.Sınıf 126 6.47 2.70 Değerlendirici Yaklaşım 
4.Sınıf 129 7.31 2,64 

,496 0,02*

2.Sınıf 126 19.02 5,61 Kendine Güvenli Yaklaşım 
4.Sınıf 129 17.81 5,11 

1,800 0,13 

2.Sınıf 126 10.15 3,56 Planlı Yaklaşım 
4.Sınıf 129 9.38 3,08 

1,848 0,49 

Problem Çözme Toplam 
Puanı 

2.Sınıf 126 91.84 17,24 

 4. Sınıf 129 89.10 15.72 

l,323 0,18 

                                              
Tablo 4 incelendiğinde, aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kendine güvenli 

yaklaşım, planlı yaklaşım ve ölçek toplam puanları açısından 4. Sınıf öğretmen 

adaylarının daha düşük bir puana sahip oldukları, dolayısıyla bu boyutlarda daha 

yeterli oldukları görülmekle birlikte, puanlar arasındaki farklılaşma anlamlı 



bulunmamıştır. Buna karşılık “Değerlendirici Yaklaşım” alt boyutunda 2. sınıf 

öğrencilerinin X= 6.47, 4. sınıf öğrencilerinin X= 7.31 (t=.49; p<0.05) puan 

ortalamasına sahip oldukları bulunmuş ve sınıflar arasında bu farklılığın anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir.   Elde edilen bulgular doğrultusunda 4. Sınıf öğrencilerinin; 

karşılaştıkları problemin çözümünde belli bir yöntemi denedikten sonra ortaya çıkan 

sonuç ile kendi düşündüğü sonucu karşılaştırdığı, problemi çözebilmek için başvuracağı 

yolların hepsini düşündüğü ve neler hissettiğini anlamak için duygularını 2. Sınıf 

öğrencilerine göre daha iyi incelediği söylenebilir.  

 
Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ailelerinin Yaklaşımlarına Göre 

PÇE Toplam Puanına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

 
Ailenin Yaklaşımı            N Ortalama 

Standart 
Sapma 

Demokratik                      186 88.59 15.70 
Otoriter                              45 95.17 19.27 
İlgisiz                                  8 104.00 18.12 
Tutarsız                             16 93.68 12.00 
Toplam                             255 90.46 16.52 
  
  

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ailelerinin Yaklaşımlarına Göre 
PÇE Toplam Puanına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

  
Kareler 
 toplamı df 

Ortalama  
kare F Sig.  

Gruplar arası 2938.25 3 979.419 3.702 0.01  
Gruplar içi 66140.99 250 264.564  

 

Toplam 69079.24 253    
 *p < .05 
 

Tablo 5’de öğretmen adaylarının ailelerinde algıladıkları çocuk yetiştirme tutumlarına 

ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri, tablo 6’da ise farklı çocuk yetiştirme 

tutumları puanlarına uygulanan varyans analizi sonuçları görülmektedir.  Yapılan 

varyans analizi sonucunda öğretmen adaylarının ailelerinde algıladıkları çocuk 

yetiştirme tutumları ile PÇE puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu 



görülmektedir (F(3,250)=3.70, p<.01). Gruplar arasındaki farklılığın kaynağını 

belirlemek amacıyla uygulanan LSD testi sonucunda farklılığın “ilgisiz” ebeveyn 

tutumlarından kaynaklandığı belirlenmiştir.          

Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalık Envanteri İle 

Problem Çözme Envanteri Toplam ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiyi 

İçeren Analiz Sonuçları   (N=255) 

BFE  Alt 
Boyutlar           

PÇE Alt Boyutları 
 

  Aceleci 
Yaklaşım 

Düşünen 
Yaklaşım 

Kaçıngan 
Yaklaşım 

Değerlendirici 
Yaklaşım 

Kendine 
Güvenli 
Yaklaşım 

Planlı 
Yaklaşım 

PÇE 
Toplam 

Açıklayıcı 
Bilgi  

r 
p 

-,186** 
0,00 

-,280** 
0.00 

-,318** 
0,00 

-,274** 
0.00 

-,365** 
,000 

-,347** 
,000 

-,427(**) 

Prosedürel 
Bilgi  

r 
p 

-,119 
,058 

-,130* 
,038 

-,051 
,420 

 

-,125* 
,045 

-,129* 
,040 

-,098 
,117 

 
-,156(*) 

Durumsal Bilgi  r 
p 

-,228** 
0,00 

-,224** 
0,00 

-,191** 
,002 

-,340** 
0,00 

-,271** 
,000 

-,255** 
,000 

-,353(**) 

Planlama  r 
p 

-,138* 
,028 

-,385** 
,000 

-,324** 
,000 

-,362** 
,000 

-,298** 
,000 

-,319** 
,000 

-,430(**) 

İzleme  r 
p 

,099 
,117 

,042 
,503 

,098 
,119 

-,050 
,429 

,040 
,521 

,058 
,356 

,077 
 

Değerlendirme  r 
p 

-,153** 
,015 

,380** 
,000 

,313** 
,000 

,348** 
,000 

,323 
,000 

-,325 
,000 

 
-,436(**) 

Hata Ayıklama    r 
p 

-,025 
,695 

-,122 
,052 

-,130* 
,027 

-,132* 
,035 

,111 
,078 

,-065 
,304 

 
-,142(*) 

Bilgi Yönetme    r 
p 

,004 
,951 

-,199** 
,001 

-,123 
,051 

-,257** 
,000 

-,184** 
,003 

-,150* 
,017 

 
-,208(**) 

BFE Toplam  r 
p -,153(*) -,384(**) -,318(**) -,422(**) -,368(**) -,341(**) -,153(*)

p<.05*  p<.01** 
 

BEF ve PÇE alt boyutları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu Tablo 7’de görülmektedir. Açıklayıcı Bilgi alt boyutu ile PÇE’nin tüm alt 

boyutları negatif yönde anlamlı bir ilişki içindedir. Açıklayıcı bilgi bireylerin öğrenme 

görevlerinin yapılarına, bilişsel amaçlarına ve kişisel yeteneklerine ilişkin inançlarını 

içerir. Problem çözme alt boyutlarının puanlarının yüksek olması problem çözme 



becerisinde yetersizliği ifade eder. Buna göre açıklayıcı bilgi, durumsal bilgi ve planlama 

becerisi puanları azaldıkça PÇE becerisinde artışı ifade etmektedir. BFE alt 

boyutlarından değerlendirme puanı ile düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım ve 

değerlendirici yaklaşım arasında pozitif yönde, .05 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Değerlendirme bireyin öğrenme çıktılarını ve verimliliğini 

değerlendirmesini ölçmektedir. Problem çözme alt boyutlarında puanın düşük olması, 

problem çözme becerileri konusunda öğretmen adaylarının kendilerini yeterli 

algıladıklarını ifade etmektedir. Buradan hareketle bireyde değerlendirme becerisi 

arttıkça problem çözme becerisinde bir artış olduğu söylenebilmektedir.  

Tartışma ve Yorum  

Dünyadaki hızla meydana gelen değişim içinde bireyden beklenen nitelikler 

değiştiği gibi onları yetiştirecek olan öğretmenden beklenen görevler de 

değişmektedir. Öğretmenlerin, sadece öğretme ve sınıfta önceden planlanmış tek 

biçimli uygulamalar yaptırma gibi geleneksel rollerinin giderek program planlayıcısı, 

karar verici, insan kaynakları ve teknoloji yöneticisi, takım üyesi ve takım lideri olma 

gibi rollere dönüştüğü görülmektedir (Chambers, 2001akt; Semerci). Semerci (2005) 

değişen öğretmen profilinden hareketle öğretmenlerin, sınıf içinde sabırlı, hoşgörülü, 

yansız, öğrenmede meydana gelen sorunları araştıran ve çözebilen, bilgiyi arayıp 

bulan, kullanabilen, yüksek düzeyde düşünme becerisine sahip, analiz, sentez ve 

değerlendirme yapabilen bireyler olmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmadan 

elde edilen bulgular öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık düzeyleri ve problem 

çözme becerilerinin anlaşılması açısından önemli veriler sağlamıştır. Tablo 2’de 

çalışmadan elde edilen bulgulara bakılarak; en çok kullanılan problem çözme 

yaklaşımları açısından, “değerlendirici”, “planlı” yaklaşımları kullanmanın 

öğretmenlerin problem çözme yeterliliklerinin olumlu bir problem çözme becerisine 

sahip oldukları sonucuna varılabilir. Daha öncede belirtildiği gibi problem çözme 

envanterinde alınan puanın yüksek olması kişinin problem çözme konusunda daha 

olumsuz bir yaklaşıma sahip olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bilişüstü 



farkındalık düzeyi yüksek olan öğrenciler, bilişüstü farkındalık düzeyi düşük olan 

öğrencilere göre daha olumlu bir problem çözme yaklaşımına sahiptir.  

Sınıf düzeyi açısından öğretmen adaylarının BFE toplam ve alt boyutlarına 

ilişkin puanları değerlendirildiğinde, sadece “Açıklayıcı Bilgi” ve “Prosedürel Bilgi” 

alt boyutlarında gruplar arasında anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. 

Açıklayıcı bilgi bireylerin öğrenme görevlerinin yapılarına, bilişsel amaçlarına ve kişisel 

yeteneklerine ilişkin inançlarını içerirken prosedürel bilgi;  problemi çözmek için 

stratejilerin nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiyi ölçer ve aktivitelerin organize edilmesi 

aracılığıyla, bireye bilgi ve becerileri kullanma ve düzenleme imkânı sağlar. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde 4. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının daha üst düzeyde bir 

bilişsel bilgi ve bireyin kendisi hakkında ve öğrenme sürecinde kullanacağı stratejiler 

konusunda yeterliğine sahip oldukları söylenebilir. 

Sınıf düzeyi açısından öğretmen adaylarının PÇE toplam ve alt boyutlarına 

ilişkin puanları değerlendirildiğinde, aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kendine 

güvenli yaklaşım, planlı yaklaşım ve ölçek toplam puanları açısından 4. Sınıf 

öğretmen adaylarının daha düşük bir puana sahip oldukları dolayısıyla daha yüksek 

bir yeterliliğin görülmesine karşın sadece değerlendirici yaklaşım boyutunda iki grup 

arasında farklılık saptanması ilginçtir. Bu durum sınıf seviyesi yükseldikçe aldıkları 

eğitimle orantılı olarak bireylerin duygu ve düşüncelerini daha fazla incelediği ve 

devreye soktuğu şeklinde değerlendirilebilir. 

Taylan (1990), 226 üniversite öğrencisi ile PÇE’ni kullanarak gerçekleştirdiği 

çalışmada, 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 sınıfında okuyan öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının 

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

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Polat, 2008). Çalışmamızdan elde edilen 

bulguların benzer yönde olduğu görülmektedir. Gerek BFE gerekse PÇE puanları 

arasında belirli alt boyutlar dışında sınıflar düzeyinde farklılıklara rastlanmamış 



olması, üniversite eğitimi sürecinin öğrencilerde istendik düzeylerde gelişime yol 

açmamış olduğunun görülmesi açısından da  düşündürücüdür.  

Çalışmamızda ailenin yaklaşımı ile BFE puanları arasında herhangi bir ilişki 

bulunamazken, PÇE toplam puanı ile ebeveyn yaklaşımlarından “ilgisiz” ebeveyn 

tutumu arasında ilişki bulunmuştur.   İlgisiz ebeveyn davranışı bireyleri kendi 

problemlerini kendilerinin çözmesi, kendi sorumluluklarını alması yönünde teşvik 

edici bir yaklaşım olabilmektedir. Ailelerin çocuk yetiştirme tutumları ile PÇE 

puanları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular, Korkut’un (2002), “lise“ öğrencilerinin 

bazı değişkenler açısından problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi” adlı 

araştırmasında anne-baba eğitim düzeyinin problem çözme becerisi açısından anlamlı 

bir fark bulmamış olması ile paralellik göstermektedir.  Yine Gültekin’in (2006) 

“psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin 

incelenmesi” isimli çalışmasında algılanan anne baba tutumları (demokratik-otoriter-

koruyucu) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Araştırmada dikkat çekici bir sonuç PÇE alt boyutları ile BFE “İzleme” alt 

boyutu arasında herhangi bir ilişkinin çıkmamasıdır.  Beşinci faktör olarak belirlenen 

“İzleme” 8 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör altında yer alan maddeler bireyin 

performansını analiz etmesini, gelecekteki performansı hakkında kestirimlerde 

bulunmasını, öğrenme stratejilerinin verimliliğini değerlendirmesini ve performans 

hatalarını saptamasını yansıtmaktadır. İzleme becerisine sahip öğretmen adaylarının 

problem çözümüne karar vermeye çalışırken, seçeneklerin sonuçlarını tartma, ölçme ve 

karşılaştırma; problem çözme ve problem çözmek için çaba gösterme konusunda 

yeterlilikleri arasında bağlantı olmadığı görülmektedir.  

 

KAYNAKÇA  

AKIN, A; ABACI, R; ÇETİN, B (2007), “The Validity and Reliability of the Turkish 
Version of the Metacognitive Awareness Inventory”, Educational Sciences: 
Theory & Practice 7 (2) • May 2007 • 671-678 

 



AKDOĞAN, E.(2006). “Üst biliş-bilişötesi”. Türkiye bilim sitesi. 
www.genbilim.com/content/blogcategory/34/70/

 
AKIN, A. (2006), “Başarı Amaç Oryantasyonları İle Bilişötesi Farkındalık, Ebeveyn 

Tutumları Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler”. Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.   

 
ARSLAN, C. (2001). “Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme 

Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karsılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya. 

 
CHRİSTOPH, N. (2006), The Role of Metacognitive Skills in Learning to Solve 

Problems, Westzaan, Ponsen&Looijen. 
 
DESOETE, A., ROEYERS, H., BUYSEE, A. (2001). “Metacognition and 
Mathematical 

Problem Solving in Grade 3”. Journal of Learning Disabilities, 34, 435- 449. 
 
ERDOĞMUŞ, NURTEN. “İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin 

Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. 
 

GENÇ, S, Z; KALAFAT, T. (2007). “Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları 
ile Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2)sayı: 22. Denizli. 

 
GOOS, M., GALBRAİTH, P. AND RENSHAW, P. (2002), “Socially Mediated 

Metacognition: Creating Collaborative Zones of Proximal Development in 
Small Group. Problem Solving”, Educational Studies in Mathematics, S.49 
ss.193-223. 

 
GÜLTEKİN, A (2006). “Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğrencilerinin 

Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

 
HAMLİN, T. M. (2002).” Effects Of Learning-Style Strategies And Metacognition 

On Adults' Achievement. Applied Educational Research Journal, 15(2), 3-17. 
 
HARTMAN, H.P. (Ed) (2001). “Neuropsychology AndMetacognition And 

Instruction Theory-Research And Practise”. İkinci Basım. Netherlands: Kluwer 
Academic Publishers. 

http://www.genbilim.com/content/blogcategory/34/70/


 
KAPA, E. (2001), “A Metacognitive Support During The Process of Problem Solving 

in a Computerized Environment”, Educational Studies in Mathematics, Vol:47, 
pp.317-336. 

 
KARASAR, N. (2004), “Bilimse Araştırma Yöntemi (On Üçüncü Baskı)”, Ankara, 

Nobel Yayın Dağıtım. 
 
KATKAT, D. (2001), “Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli 

Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması” Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

 
KORKUT, F. (2002), “Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri”, Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.23, ss.177–184. 

KRAMARSKİ, B., MEVARECH, Z. R. AND ARAMİ, M. (2002), “The Effects of 
Metacognitive Instruction on Solving Mathematical Authentic Tasks”, 
Educational Studies in Mathematics, S.49 ss.225-250. 

 

KURTYILMAZ, Y. (2005), “Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeyleri ile 
Akademik Başarıları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki 
İlişkiler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

 
POLAT, H,P. (2008), “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik 

Özellikleri Ve Düşünme İhtiyacına Göre Problem Çözme Becerilerinin 
İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.  

 
SEMERCİ, N. (Bahar 2005), “Problem Temelli Öğrenme ve Öğretmen Yetiştirme”,  

Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilgiler Dergisi, Sayı: 166 yıl: 33. 
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/166/index3-semerci.htm
 

SHEWCHUCK,RICHARD M.,MALLORY O. JOHNSON VE TİMOTHY R. 
ELLİOTT. (2000), “Self- Appraised Social Problem Solving Abilities, 
Emotional Reactions and Actual Problem Solving Performance”, Behavior 
Research and Therapy. v.38, ss.727–740. 
 

ŞAHİN, N., ŞAHİN N. H. & HEPPNER P. P. (1993), “Psychometric Proporties of 
The 

Problem Solving Inventory in a group of Turkish University Students.” 
Cognitive Therapy and Research, c.4,S.17, ss.379–396). 
 

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/166/index3-semerci.htm


ÖZSOY, G.(2007). “İlköğretim Beşinci Sınıfta Üstbiliş Stratejileri Öğretmenin 
Problem Çözme Başarısına Etkisi”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi. Ankara 
 

TEONG, S.K. (2003). “The Effect of Metacognitive Training on Mathematical 
Word-Problem Solving”. Journal of Computer Assisted Learning, V.19,pp 46- 
55. 

 
ÜLGEN, G (2004). “Kavram Geliştirme Kuram ve Uygulamalar”. 4. Baskı. Ankara: 

Nobel Yayın Dağıtım. 
 
YILDIRIM. A. (2007). “Okulöncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Uygulanan 

Öykü   Tamamlama Tekniğinin Çocukların Problem Çözme Becerisine Etkisi 
Konusunda Öğretmen Görüşleri”.  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Anadolu  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.  

 


