
MATEMATİKTE ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZMEYE 
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ÖLÇÜLMESİ 

 

ÖZET 

             Matematik ve Milli Eğitim sistemimizin en önemli hedeflerinden biri 

öğrencilere problem çözme becerisini kazandırmaktır. Bu sadece okul yaşamında 

değil, tüm sosyal yaşamını etkileyecek çok önemli bir konudur. Bu çalışmada 

öğrencilerin problem çözme becerisine ulaşmada yaşadığı güçlükleri ve 

öğrencilerin problem çözmeye karşı tutumlarını belirlemek üzere bir anket 

çalışması yapıldı. Bu çalışmanın sonuçları SPSS 15.0 ile analiz edilerek değişik 

ve çarpıcı bilgiler elde edildi. Bu çalışmada problem çözme ile ilgili literatür 

taraması ve elde edilen sonuçlar yer alacaktır. Çalışma sonunda yapılan 

değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin problem çözme ile ilgili tutumlarının 

yeterli düzeyde olmadığı zaman problem çözme konusunda sıkıntı yaşadıkları 

belirlenmiştir. Ancak problem çözme becerisine genel olarak kavuşmuş kişilerin 

tutumlarında olumlu oldukları söylenebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Matematik, Problem çözme, Problem Çözme Becerisi, 

Tutum. 

 

ABSTRACT 

          One of the most important aim of mathematics and our National Education 

of system is to gain problem solving skill to students. Problem solving does not 

affect only school life, this is very important subject that affect all social life. In 

this study a survey was done to determine  difficulty of students reaching to 

problem solving skill and attitude to problem solving. This study’s results were 



analized by SPSS 15.0 and reached kind of different information. And also this 

study contains literature of problem solving. The ultimate goal of any problem-

solving program is to improve students' performance at solving problems 

correctly. There is not a specific solving method in all problems as a matter of fact 

problem solving is the most mixed subject in Math.  In this study, to determine 

students’ attidutes taken a poll to students of a boarding school students. The 

results of this study shows that students’ attidutes to problem solving generally are 

not enough to use problem solving skill in life, but by new mathematics 

curriculum it may change to a positive situation. 

          

 Key Words: Mathematics, Problem solving, problem solving skill, attidute.    

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Matematik Öğretimi 

Eğitim sisteminin her aşamasında matematik eğitiminin kalitesini 

yükseltmek için çeşitli amaçlar belirlenmektedir. Öğrencilerin matematiksel 

kavramlara sahip olması, problem çözme ve araştırma becerilerini kazanması, 

matematikte kendine güven duyması, matematiğe karşı olumlu tutuma sahip 

olması, mantıksal tümden gelim ve tüme varımla ilgili çıkarımlar yapması, 

yaratıcı düşünmeye sahip olması, eleştirel düşünmesi bu amaçlardan bazılarıdır. 

Belirlenen amaçlara ulaşmada çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bunlardan biri 

öğrencilerin ve öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili sahip 

oldukları inaçlardır (Underhill, 1988 ; Frank, 1990 ; Carter ve Norwood, 1997). 

Öğrenme ve öğretme esasta psikolojik bir problemdir. Matematik öğretiminde 

gelişme sağlamanın yolu, onun insan tarafından nasıl öğrenildiğinin bilinmesine 

bağlıdır (Skemp, 1986). 



Matematik toplumun gelişmesi için çok önemlidir. Matematik eğitiminde 

başarı kazanmanın toplum hayatına katacağı sayısız yarar vardır. Bu alanda elde 

edilen başarılar, matematiğe ilgi duyan ve matematiksel düşünme sistemine sahip 

bireyler yetiştirilmesine fırsat verecektir (NCTM, 1989). Bu bireylerin çok sayıda 

olması eğitim hedeflerinin başında gelmektedir. Bu nedenle yeni matematik 

öğretim programı “Herkes matematik öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır (MEB, 

2006). 

 

Gerçekçi  Matematik Eğitiminin (Realistic Mathematics Education) 

kurucusu Freudenthal'e göre, matematik öğretimi gerçek hayat problemleri ile 

başlamalı ve öğrenme şekli problem çözme sürecinin öğrenilmesi şeklinde 

olmalıdır. Öğrencinin matematikte bilgiye kendisinin ulaşmasının sağlanması 

gerekmektedir. Freudenthal,  "Matematiksel aktiviteyi konusu matematikten veya 

gerçek hayattan olan bir problem için çözüm arayışı, çözüm için düzenlemenin 

yapılması" olarak açıklıyor (Graveimeijer, 1994). 

 

Problem Nedir? 

 

Problem deyince akla, genellikle matematik ders kitaplarında konu sonlarında 

verilen dört işleme dayalı matematik problemleri gelmektedir (Heddens ve Speer, 

1997). Klass’a göre John Dewey problemi, insan zihnini karıştıran, ona meydan 

okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır (Gür, 2006). 

Bloom ve Niss’e göre problem, belirli açık sorular taşıyan,  kişinin ilgisini çeken 

ve kişinin bu soruları cevaplayacak yeterli algoritma ve yöntem bilgisine sahip 

olmadığı bir durumdur (Bloom ve Niss’ten aktaran Altun, 2002). Problem çözme; 



ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilmektir (Altun, 

2008). 

 

Problemlerin Sınıflandırılması 

Problemlerin değişik yaklaşımlarla sınıflandırılmaları yapılabilir. Öğretimindeki 

amaçlar esas alınarak problemler rutin ve rutin olmayan problemler olmak üzere 

iki sınıfa ayrılabilir. 

Rutin (Dört işlem) Problemler: Bunlar matematik ders kitaplarında çokça yer alan 

ve dört işlem problemleri olarak bilinen problemlerdir. Yabancı literatürde word 

problem ya da story problem olarak adlandırılırlar. Rutin problemler bir ya da çok 

işlemli olabilirler. Dört işlem problemlerinin öğretiminin amacı, çocukların 

günlük hayatta çok gerekli olan işlem becerilerini geliştirmeleri, problem 

hikayesinde geçen bilgileri matematik eşitliklere aktarmayı öğrenmeleri, 

düşüncelerini şekillerle anlatmaları, yazılı ve görsel yayınları anlamaları ve 

problem çözmenin gerektirdiği temel becerileri kazanmalarıdır. Ancak Bottge’nin 

bildirdiğine göre; Lawe (1993) dört işlem problemlerini günlük hayat tecrübeleri 

ile sezgisel bir bağlantısı olmayan okul aktiviteleri olarak niteliyor ( Bottge, 

2002). 

 

Rutin Olmayan (Gerçek Hayat) Problemler: Rutin olmayan problemlerin 

çözümleri işlem becerilerinin ötesinde, verileri organize etme, sınıflandırma, 

ilişkileri görme gibi becerilere sahip olmayı ve bir takim aktiviteleri arka arkaya 

yapmayı gerektirir. Bu problemler ya gerçek hayatta karşılaşılmış ya da 

karşılaşılabilecek bir durumun ifadesidirler. Bundan dolayı bunlara gerçek hayat 

problemleri de denir. 

Problem Çözme Başarısını Etkileyen Faktörler 



 

Problem çözme yeteneğini etkileyen faktörler üç grupta toplanmaktadır. 

Bunlar bilişsel, duyuşsal ve tecrübe faktörleridir.  

 

Bilişsel faktörler: Problem çözmeyi etkileyen bilişsel faktörler arasında 

matematik kavramlarının bilgisi, mantıksal düşünme ve akıl yürütme gücü, bazı 

problemlerde uzaysal akıl yürütme gücü, hafıza, hesaplama becerisi ve tahmin 

gelir (Charles & Lester, 1982) .  

   

Duyuşsal faktörler: Problem çözmeye isteklilik, kendine güven, stres ve 

kaygı, belirsizlik, sabır ve azim, problem çözmeye veya problem durumlarına ilgi, 

motivasyon, başarı göstermeye arzulu olma, öğretmeni memnun etme arzusu gibi 

faktörlerde duyuşsal faktörler grubunu oluşturur. Bu faktörde özyeterlik kavramı 

çok önemlidir. Özyeterlik, bireylerin belli düzeylerdeki çalışmaları başarıyla 

tamamlamalarına yönelik yeteneklerine olan inançlarıdır (Bandura, 1997). 

 

Tecrübe: Bu faktöre, belli konularda problemlerle karşılaşma, belli 

problem çözme stratejilerini önceden kullanmış olmak girer (Charles & Lester, 

1982) .  

  

Bilişsel ve duyuşsal özelliklere sahip olanların  iyi problem çözeceği, 

olmayanların da problemleri çözmede başarısız olacağı anlaşılmamalıdır. Ayrıca 

bunların bazıları bireylerin gücü ile ilgili olduğu yani doğuştan getirilen özellikler 



olmakla beraber çocuğun öğretimde geliştirilebilen özellikler olduğu 

unutulmamalıdır.  

 

Problem Çözme Becerisi 

 

Bir problemle karşılaşıldığında onu kavrama ve problemi anlama, çözümü 

için uygun stratejiyi seçme, bu stratejiyi kullanma ve sonuçları yorumlama 

yeteneğine problem çözme becerisi denir. Bu amaç gerçekleştiğinde, insan 

çevresindeki olayları açıklamak için problem çözme yaklaşımı ile davranmayı 

alışkanlık haline getirir (Altun, 2008). Problem çözme öğretiminde, öğrencilere 

problem çözme becerisi kazandırmak temel hedef olmalıdır. İyi bir problem 

çözücü olmak bireye günlük yaşamda ve iş ortamında büyük avantajlar sağlabilir 

(NCTM, 2000). 

 Bilim ve teknolojideki gelişmeler insanların yeni durumlara uyum 

sorununa sebep olmaktadır. Bir öğrencinin problem çözmedeki başarısı onun 

problem çözme sürecindeki becerilerinin gelişimine bağlıdır (Kilpatrick, 1985). 

Problem çözme, üst düzey zihinsel becerilerin kullanıldığı bir süreçtir. Problem 

çözme becerisi insanoğlu için olmazsa olmaz bir olgudur. Çünkü bir insanın ne 

zaman, nerede, nasıl, ne tür sorunlarla karşılaşacağı bilinmediğinden çağdaş 

eğitimin birincil hedeflerinden biri kendine kendine güçlüklerden kurtulan 

bireyler yetiştirmektir. 

Problem Çözme Aşamaları 

Problem çözmenin kuralları yoktur ancak sistematiği vardır (Altun, 2008). 

Problem çözme aşamalarıyla ilgili çeşitli sıralamalar mevcut olup bunlar genel 

olarak birbirinin aynısı gibidir. Bu konuda en fazla kabul gören Polya’nın dört 



aşamalı sürecidir. Bunlar; problemin anlaşılması,  çözümle ilgili stratejinin 

seçilmesi, seçilen stratejinin uygulanması ve çözümün değerlendirilmesi 

aşamalarıdır (Polya, 1957). 

 

1) Problemin anlaşılması: 

 Bu basamağın iki sorusu vardır. Bunlar;  

- Problemde neler verilmiştir? 

- Problemde neler istenmektedir? 

Öğretmen,  öğrencilerin problemi anlayıp anlamadıklarını şu sorularla da kontrol 

edebilir. 

-Öğrenci problemi vurgu düzeyine uygun okuyabiliyor mu? 

- Problemde eksik ya da fazla bilgi var mı? 

-Problemleri olaylara ve ilişkilere uygun olarak şekil ve diyagram biçiminde 

gösterebiliyor mu? 

- Problemleri parçalara (alt problemlere) ayırabiliyor mu? 

 

2) Çözümle ilgili stratejinin seçimi:  

Bu aşamada aşağıdaki sorular kullanılabilir. 

- Bu problemde neyin bulunması isteniyor? 



-Hangi bilgiler verilmiştir ve bu problemi çözmek için gerekli olan bilgilerle ilgili 

neler hatırlıyorsun? 

-Buna benzer daha önce başka bir problem çözdün mü? Orada neler yaptığını 

hatırlıyor musun? 

-Bu problemi çözemiyorsan buna benzer daha basit bir problem ifade edip 

çözebilir misin? 

-Tasarladığın çözümde bütün bilgileri kullanabiliyor musun? 

-Bu problemin cevabını tahmin edebiliyor musun? 

 

3) Stratejinin uygulanması: 

Seçilen stratejinin kullanılması ile problem çözülmeye çalışılır. Aritmetik 

işlemlerin yapılması bu safhada yer alır. 

 

4) Çözümün değerlendirilmesi: 

Bu aşamada elde edilen sonuçların doğru ve anlamı olup olmadığına, 

kullanılan stratejinin uygun olup olmadığına bakılır. Benzer bir problem ile 

karşılaşılırsa onun nasıl çözüleceği tartışılır. Başka bir çözüm yolunun olup 

olmadığına bakılır. Kullanılan stratejinin neden seçildiği açıklanır ve problem 

çözümü sonlandırılır. 

 



Polya’nın aşamaları başka bilim insanları tarafından kullanılmış olup bazı 

bilim insanları bu basamakları farklı ifade etmişlerdir. Ancak genel olarak bütün 

önerilen basamaklar aşağı yukarı aynı şeylerdir. 

 

Tutum 

  Bilişsel ve duygusal öğeleri bulunan ve davranışsal bir eğilim içeren 

oldukça kalıcı bir sistemdir şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer ifadeyle tutum, 

öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranışlarına yön veren, karar verme sürecinde 

yanlılığa neden olan bir olgudur (Ülgen,1995’den aktaran : Bayturan,2004). 

Tutum çok yönlü bir eğilimdir. İlk bakışta sadece duygularla ilgili olduğu 

düşünülse de, bilişsel bir yönü de bulunmaktadır. Tutum bir davranış değil  

davranışlara, özellikle bireyin karar verme aşamasına önemli derecede etki eden 

bir eğilimdir. Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilimdir (Smith 

1968). 

  

2. METODOLOJİ, YÖNTEM 

Araştırma,  yenilenen eğitim öğretim programıyla birlikte başta matematik 

olmak üzere hemen hemen bütün derslerin ortak hedefi haline gelen problem 

çözmeye öğrencilerin nasıl baktıklarını, nasıl ele aldıklarını, problem çözmeye 

karşı tutumlarını, problem çözme aşamalarından ne kadar haberdar olduklarını 

belirlemek ve elde edilen verilerden yararlanarak öğrencilere daha fazla nasıl 

yardımcı olunabileceği üzerine öneriler geliştirmektir. 

 

Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde sosyoekonomik 

düzeyi çok iyi olmayan yatılı ilköğretim bölge okulunun ikinci kademe 

öğrencilerinden oluşan 53 öğrenciye uygulanmıştır. 6.sınıftan 18 öğrenci,  

7.sınıftan 12 öğrenci ve 8.sınıftan 23 öğrenci bu araştırmaya katılmıştır. 



Araştırmada kullanılan ankette toplam 20 ifade yer almakta ve öğrenciler 

görüşlerini 5’li Likert Ölçeğine göre cevaplamışlardır. Çalışmada “1: Kesinlikle 

Katılıyorum”, “2: Katılıyorum”, “3: Kararsızım”, “4: Katılmıyorum”, “5: 

Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde isimlendirilmiştir. Çalışma bu okulda 

yapılmadan önce Elazığ ili merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 6.sınıftan 

30, 7.sınıftan 35 ve 8.sınıftan 35 öğrenciye maddelerin güvenirliğini test etmek 

amacıyla uygulanmıştır. Ankette bulunan 22 maddeden iki tanesinin güvenirliği 

diğer maddelere göre düşük bulunduğu için çıkarılmış ve anket son halini almıştır.  

 

3. BULGULAR  

 

Araştırmada, amaçlarımıza ulaşmak için öğrencilere “Problem Çözme Tutum 

Anketi” adı altında bir anket uygulanmıştır. Bu ankette 20 madde bulunmakta ve 

maddeler 5’li Likert Ölçeğiyle ölçülmüştür. Bunun dışında sınıfta aktif olarak ders 

anlatılmış ve ders gözlemi yapılmıştır. Bu 53 öğrenciyle ders sırasında ve ders 

aralarında birebir informal görüşmeler de yapılmıştır. Veriler SPSS 15.0 ile analiz 

edilmiştir. 

Maddelerin güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada anketin genel 

güvenirliği ( Cronbach’s Alpha değeri)  0,816 > 0,5 olarak yüksek çıkmıştır. 

Yapılan bir diğer güvenirlik testinde de (Kaiser-Meyer-Olkin ) 0,737 > 0,5 olarak 

güvenirli çıkmıştır. Maddelerin teker teker yapılan güvenirlik sonuçlarında ise 

güvenirliği diğer maddelere göre düşük bulunan 1. soru ve 18. soru anketten 

çıkarılmıştır. 1. sorunun güvenirliği 0,368, 18. sorunun güvenirliği ise 0,444 

çıkmıştır. 

 

  

Cronbach's 
Alpha N of Items 



,816 22 
 

Tablo 1. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,737 

Approx. Chi-Square 632,961 
df 231 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
 

Tablo 2. 
 

 Anketin son hali çalışma yapılan öğrenci grubuna uygulandıktan sonra 

elde edilen sonuçlardan çarpıcı ve önemli olanlar aşağıda analizleriyle birlikte 

verilmiştir. 

 

 

 

Madde Sınıf N X Std.Dev. 

 

Matematik ve günlük 

problemleri çözmek için 

gerekli yeteneğin bende var 

olduğuna inanıyorum. 

6.Sınıf 

 

7.Sınıf 

 

8.Sınıf 

 

TOPLAM 

18 

 

12 

 

23 

 

53 

1,22 

 

2,33 

 

1,87 

 

1,75 

0,548 

 

0,651 

 

0,968 

 

0,875 

 Tablo.3. 



“Matematik ve günlük problemleri çözmek için gerekli yeteneğin bende var 

olduğuna inanıyorum.” maddesiyle  öğrencilerin problem çözmeye karşı öz 

yeterliliklerinin ne düzeyde olduğu ölçülmek istenmiştir. Tablo.3’ te görüldüğü 

üzere 6.sınıftaki öğrenciler bu konuda kendilerini daha yeterli görmektedirler. 

7.sınıfın matematikteki akademik başarısı çok iyi seviyede  olmadığından bu 

konudaki yetersizlikleri de görülmektedir. 8.sınıfın öğrencileri de kabul edilebilir 

bir öz yeterlik algısına sahiptir. 

 

 

 

Madde Sınıf N X Std.Dev. 

 

 

Problem çözme sürecinin 

basamaklarını çok iyi bilirim. 

6.Sınıf 

 

7.Sınıf 

 

8.Sınıf 

 

TOPLAM 

18 

 

12 

 

23 

 

53 

2,22 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,40 

0,943 

 

1,000 

 

0,994 

 

0,968 

  Tablo.4. 

“Problem çözme sürecinin basamaklarını çok iyi bilirim.” maddesi problem çözmek 

için gerekli olan problem çözme basamaklarının öğrenciler tarafından bilinip 

bilinmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tablo.4’ teki değerleri 

okuduğumuzda genel olarak tüm sınıflar için bu süreçlerin öğrenciler tarafından 

bilinme derecesinin ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine 

de aritmetik ortalama değerleri doğrultusunda süreçler öğrenciler tarafından 

biliniyor yorumu yapılabilir. Standart sapma değerleri de sınıfların kendi 

içerisinde uyumlu bir dağılım sergilemediğini göstermektedir. 



Madde Sınıf N X Std.Dev. 

 

 

6.Sınıf 

 

7.Sınıf 

 

8.Sınıf 

 

TOPLAM 

18 

 

12 

 

23 

 

53 

2,50 

 

2,42 

 

2,35 

 

2,42 

1,150 

 

0,996 

 

0,885 

 

0,989 

Bir problem çözmek için 

gerekli stratejileri genel olarak 

bilirim. 

 Tablo.5. 

 

“Bir problem çözmek için gerekli stratejileri genel olarak bilirim.” maddesi 

tüm problemlerin sadece tek bir strateji kullanarak çözülemeyeceği, her problemin 

çözülmesi için farklı stratejilerden yararlanılması ilkesi doğrultusunda 

sorulmuştur. Tablo.5’ te görüldüğü gibi öğrencilerin stratejileri bilme düzeylerinin 

de yine istenen seviyede olmadığı ancak yine de problem çözme stratejilerinin 

öğrenciler tarafından bilindiği söylenebilir. 

 

Madde Sınıf N X Std. Dev. 

 6.Sınıf 

 

7.Sınıf 

 

8.Sınıf 

 

Matematikteki problem 

çözümlerini günlük yaşamda 

da kullanabiliyorum. 

TOPLAM 

18 

 

12 

 

23 

 

53 

1,56 

 

2,25 

 

1,70 

 

1,77 

0,784 

 

1,138 

 

0,635 

 

0,847 



 Tablo.6. 

“Matematikteki problem çözümlerini günlük yaşamda da kullanabiliyorum.” 

maddesi Türk Milli Eğitiminin ve Matematik Öğretim programının en temel 

amaçlarından olan “günlük hayatta problem çözebilen bireyler yetiştirmek” 

hedefinin ne derece gerçekleşiyor olduğunu belirlemek amacıyla sorulmuştur. 

Tablo.6’ da öğrencilerin vermiş olduğu yanıtların ortalamasına bakıldığında bu 

konuda 6. ve 8. sınıflar günlük hayatta okulda öğrenmiş oldukları problem çözme 

becerisini uyguladıklarına inandıkları söylenebilir. 7.sınıftaki öğrenciler ise bu 

maddede de diğer maddelerde olduğu gibi yetersiz durumdadırlar. Zaten bu da 

öğrencilerin akademik başarılarıyla orantı göstermektedir.    

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma sonunda elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Öğrenciler bir problemi çözmek için problemi anlamını genel olarak 

kavramışlardır ve akıllarına gelen ilk çözüm yolunu uygulama yoluna 

gitmemektedirler. 

• Öğrencilerin problemi kolay anlaşılır olmasını ve çok süre alıcı 

olmamasını istedikleri söylenebilir. 

• Problemi tek başına veya yardım alarak çözme konusunda öğrencilerin 

kararsız kaldıkları söylenebilir. 

• Öğrencilerin problem çözme süreci basamaklarını ve problem çözme 

stratejilerini bilmede çok da iyi olmadıkları söylenebilir. 

• Öğrencilerin büyük çoğunluğu problem çözmeyi günlük yaşamda 

kullanabileceklerine inanmaktadır. 



• Öğrencilerin verilen cevaplar doğrultusunda aslında matematiği genel 

olarak sevdiği ve öğrenmek istediği söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlara göre şu öneriler sıralanabilir: 

• Problem çözme becerisi oluşturmak için öncelikle problem çözme süreci 

basamakları öğrenciye çok iyi kazandırılmalıdır. 

• Öğrencilerin devamlı değişik soru türleriyle karşılaşacağı düşünüldüğünde 

değişik problem çözme stratejileri öğrencilere mutlaka kazandırılmalıdır. 

• Öğrencilerin çoklu zeka kuramı dikkate alınarak hem bireysel hem grupla 

problem çözme etkinliklerine katılması sağlanmalıdır. 

• Problemlere daima kolay ve anlaşılır bir şekilde başlanmalı, ardından yine 

öğrencinin yapabileceği problemler sunularak öğrencinin öğretmen 

rehberliğinde daha zor problemleri çözmesi sağlanmalıdır. 
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