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ÖZ 

ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROBLEM ÇÖZME 

BECERĠLERĠ, SOSYAL UYUM BECERĠLERĠ VE SOSYAL 

DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

Merve Melikoğlu 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı  

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Bedel 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Araştırmanın amacı İstanbul ilindeki Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yer 

alan ve araştırmacı tarafından seçilmiş olan normal ortaokul ve imam hatip ortaokulların da 

eğitim gören öğrencilerin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve sosyal duygusal 

öğrenme becerileri puanlarını cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü açısından incelemektir. Problem 

çözme alt boyutlarının sosyal uyum beceri ve sosyal duygusal öğrenme puanlarını yordama 

düzeyini belirlemektir. Bu amaçla 10 farklı okulda bulunan toplam 792 ortaokul öğrencisiden 

veri toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem 

Çözme Envanteri (İPÇE), Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ) ve Sosyal 

Uyum Envanteri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarını belirlemek için Bağımsız Ortalamalar 

T Testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz 

teknikleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler arasında 

problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamaları anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmüştür. 7.sınıf ve 8.sınıf öğrencileri arasında problem çözme becerileri puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Normal ortaokul ve İmam hatip 

ortaokulu arasında problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür. Problem çözme becerileri alt boyutları, 

sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme puanları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler 

görülmüştür. Problem çözme becerileri alt boyutları puanlarının sosyal uyum ve sosyal 

duygusal öğrenme puanlarının anlamlı düzeyde yordayıcısı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan 

yola çıkarak gelecek araştırmalara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Ortaokul öğrencileri, Problem çözme, Sosyal Uyum, Sosyal Duygusal 

Öğrenme. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

PROBLEM SOLVING SKILLS AND SOCIAL ADAPTATION 

SKILLS AND SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS OF 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
Merve Melikoğlu 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Guidance and Counseling Programme 

Advisor: Assoc. Prof. Ahmet Bedel 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

The aim of the study was to determine the problem solving skills, social 

adaptation skills and social emotional learning skills scores of the students in the normal 

secondary schools and imam hatip secondary schools in Umraniye, Uskudar and 

Kadikoy districts of Istanbul . it is to examine. To determine the level of social 

adaptation and social emotional learning scores of problem solving sub-dimensions. For 

this purpose, data were  collected 792 secondary school students in 10 different schools. 

As a data collection tool, Problem Solving Inventory (PSI), Social Emotional Learning 

Skills Scale (SELS) and Social Compliance Inventory was applied. In order to 

determine the results of the study, Independent Means T Test, Pearson Product Moment 

Correlation and Multiple Linear Regression Analysis techniques were applied. 

According to the results of the study, it was seen that the problem-solving skills and 

social adjustment skills differed significantly between the girls and boys. It was seen 

that the average scores of problem solving skills differed significantly between 7th and 

8th grade students. Significant differentiation was observed between mean scores of 

problem solving skills and social adjustment skills between normal secondary school 

and Imam hatip secondary school. Significant relationships were found between the 

sub-dimensions of problem solving skills, social adjustment and social emotional 

learning scores. It was found that problem solving skills subscale scores were a 

significant predictor of social cohesion and social emotional learning scores. Based on 

these results, suggestions were made for future research. 

Keywords: Secondary school students, Problem solving, Social Adaptation, Social 

Emotional Learning Öz için hazırlanan metnin ingilizce çevirisidir. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Araştırmanın bu bölümünde problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve 

tanımlar başlığına ilişkin bilgiler verilmiştir. 

1.1. Problem 

Birey doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca birbirinden farklı olarak 

gelişim dönemlerinden geçer. Bu gelişim dönemleri genel hatlarıyla bebeklik, çocukluk, 

ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, orta yaşlılık ve yaşlılık şeklinde incelenebilir 

(Koç, 2004: 232). 

Ergenlik; insanın gelişim sürecinin en önemli aşamalardan biri olarak kabul 

edilir. Çok boyutlu olarak ele alınan ergenlik, bireyin sosyal, ahlaki, psikolojik, kültürel 

değişimlerin bir arada yaşandığı bir gelişim sürecidir (Çalış, 2019: 2). Ergenlik 

döneminde bireyler bağımsızlık kazanma, toplumda tek başına var olma, kimlik 

kazanma çabasındadır. Bireylerin çoğu ergenliğe ortaokul yıllarında adım atmaktadır. 

Bu dönemde bireyler günün yaklaşık 8 saatini okulda geçirmektedir. Bu zaman dilimi 

okulda geçirilen zamanı önemli hale getirmektedir.  

Milli Eğitim İstatistikleri raporuna göre 2018-2019 örgün eğitim programına 

devam eden ortaokula giden öğrenci sayısı 5.627.075‟dir. Bu öğrencilerin 5.099.275 

tanesi resmi ortaokulda, 338.046 tane öğrenci özel okulda ve 189.754 tane öğrencide 

açık öğretim ortaokulunda eğitim görmektedir. İmam Hatip Ortaokullarında ise 761.785 

öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 2.857.143 tanesi erkek, 2.769.932 tanesi de 

kız öğrencidir (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2018/2019).  

Eğitim gördükleri okulda bazen onlarca, bazen de yüzlerce öğrenci aynı ortamı 

paylaşmak zorundadır. Bu öğrencilerin özgeçmişleri, kültürel değerleri, sosyal çevreleri, 

biyolojik yapıları, zihinsel gelişimleri, algılama kapasiteleri, ihtiyaçları, düşünceleri, 

davranışları, kişilikleri birbirinden farklıdır. Bu kadar çok öğrencinin taleplerini ve 

ihtiyaçlarını aynı zaman diliminde ve aynı ortamda karşılamak oldukça güçtür. Bu 

güçlükten dolayı öğrencilerin sınıfta ve okulda problemler yaşanması oldukça doğaldır. 

Problem durumları kötü, yanlış, yıkıcı, olumsuz bir hal değildir. Nötr bir haldir. Buna 

karşın bireyler problem durumlarını çözerken olumlu - olumsuz, yapıcı - yıkıcı şeklinde 

tanımlanırlar (Türnüklü, 2007). 
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İnsan diğer insanlarla iletişim kurma ihtiyacından dolayı sosyal bir varlık olarak 

nitelendirilir. Birey bu sosyal yaşamında hayatını sürdürürken içinde bir yandan fiziksel 

değişimleriyle ve duygusal değişimleriyle bir yandan da içinde bulunduğu toplumda ki 

diğer insanlarla, toplumun dinamik kurallarıyla da uyum göstermeye çalışmaktadır. 

Bireylerin gerek kendisine yaşadığı değişimlere gerek toplumsal dinamiklere uyum 

sağlayabilmesi için olumlu sosyal duygusal becerilere sahip olması gerekir bu beceriler 

sosyal duygusal öğrenme ile gerçekleşmektedir (Durualp, 2014: 16). 

Sosyal duygusal öğrenme bireyin duygusunun farkına vararak yönetebilme, 

kendisine ulaşılabilir hedefler koyup hedefine ulaşmak için çabalama aynı zamanda 

çevresinde ki diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurup, ilişkiyi devam ettirebilme ve 

sorumlu karar verebilmek için gerekli olan bilgi, duygu, düşünce, davranış ve becerileri 

kazanma sürecidir. 

Bu nedenle araştırma da ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerisinin 

sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenmeyi ne düzeyde yordadığı araştırılacaktır.  

Araştırmanın değişkenleriyle ilgili literatür taraması aşağıda verilmiştir. 

1.1.1. Problem Çözme 

Ülkemiz de ki zorunlu eğitim süresini düşünüldüğünde bireylerin okulda 

geçirdiği süreç oldukça uzundur. Bu süreç içerisinde bireyler çatışma yaşabilmektedir. 

Bu çatışmalar öğrenciler arasında olabileceği gibi öğrencilerle öğretmenler arasında da 

olabilmektedir. Bu nedenle çatışmaların nedenleri ve çözüm yollarının analiz edilmesi 

gerekmektedir (Türnüklü ve Şahin, 2002: 284). 

İnsanlar ayrı ayrı bireylerle, değişik ortamlarda ve değişik zaman dilimlerinde 

etkileşim halinde bulunurlar.  Etkileşim halinde bulunulmuş olan bireyler, o sıradaki 

aralarında ki etkileşimin kalitesinden mutlu ya da mutsuz olabilirler. Kişilerarası 

sorunlar, etkileşim içinde bulunan bireylerin en az bir tanesinin,  var olan etkileşimle ve 

ideal etkileşim arasındaki farklı algılayıp, bu fark sonucunda gerginlik duygusunu 

yaşaması bu yaşadığı gerginlik duygusunu bertaraf etmek için girişimlerde bulunması, 

fakat gösterdiği bu girişimlerin engellenmesi olarak ifade edilebilir (Öğülmüş, 2001). 

Kimi zaman sorun ve problem terimleri farklı manalarda kullanılabilmektedir. 

Sorun kelimesi birden fazla çözüm yolu haller için kullanılırken; problem ise sadece bir 
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çözüm yolu bulunan ve bu çözüm için çeşitli aşamaların bulunduğu haller için kullanılır 

(Demirtaş ve Dönmez, 2008: 182). Bu tez çalışmasında bu iki kavram eş anlamlı olarak 

kullanılmıştır. 

Sorun kavramı, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük‟te anlam olarak;“ Araştırılıp 

öğrenilmesi, üzerine düşünülüp çözüme kavuşturulması gereken durum‟‟ olarak 

tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011). 

Problem; bireyin yaşamında yüz yüze geldiği ve neticesinde neler olabileceğini 

kestiremediği, ne yapacağını bilemediği sıkıntılar olarak açıklanabilir. Problem bireyin 

yaşamanın her alanında ve her anında karşısına çıkabilir. Problem olmazsa gelişme ve 

ilerleme kaydedilemez. Birey karşısına çıkan problemi çözmek için bilişsel çaba 

gösterir. Bu durumda insanın gelişmesine yol açar (Yavuz, 2006: 6). 

Çözüm kavramı, Türkçe Sözlük‟te anlam olarak; “Bir sorunun çözülmesinden 

alınan netice’’ olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011).Bu tanımdan yola çıkarak çözüm 

kavramında kişinin sorununu çözmek için yaptığı davranışlara değinilmiştir. Buradaki 

kritik nokta bireyin sorunu çözmek için yaptığı davranışların hedefe elverişli olması ve 

kalitesidir (Eskin, 2018). 

Erden (2008: 160) göre; problem çözme yaklaşımları bir taraftan öğrencilerin 

negatif davranışlar dizisini değiştirmeye destek olurken; diğer bir taraftan öğrencilerin 

sergiledikleri davranışların sorumluluklarını almasına ve önemli vatandaşlık görevlerini 

geliştirmesine yardımcı olur. Eğitim yaşantısı boyunca öğrencilere kazandırılması 

gereken önemli kazanımlardan biri problem çözmedir. Bu becerinin ilköğretim 

yıllarından itibaren tüm eğitim kademelerin de öğretim programının bir parçası olarak 

öğrencilere kazandırılması gerekir. Problem çözme yaklaşımları temel olarak bilimsel 

problem çözme yöntemine dayanır. Bu basamaklar aşağıdaki gibi sıralanır; 

a) Öğrencilerin problemi fark etmesi: Karşılaştığımız problemlerden bazıları 

bireyi direkt etkilediği için birey tarafından rahatlıkla fark edilir. Fakat bazen 

bireyin davranışı, başka biri için sorun oluşturuyorsa bireyin bu durumun farkına 

varamayabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciye öncelikli olarak sorunun olduğu 

fark etmesi gerekmektedir. 
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b) Problemin tanımlanması: Öğrenciler problemin farkına vardıktan sonra; 

problemleri farklı yönlerinden sorgulayarak kendisi anlamdırırlar. 

c) Problemin çözülmesi amacıyla denenceler kurulması: Bu basamakta 

öğrenciler problemin ortaya çıkmasına neden olan olasılıkları kestirmeleri 

istenir. 

d) Problemin çözümlenmesi için gerekli bilgilerin toplanması: Bu basamakta 

öğrenciler oluşturdukları denencelerin doğruluğunu kanıtlamak için verileri 

toparlarlar. 

e) Denencelerin test edilmesi:  Bu basamağa gelen öğrenci denenceler ile elde 

edilen kanıtlarıyla karşılaştırırlar. Kanıtlar elde ettiği denenceleri doğruluyorsa 

denenceyi kabul edip genellemeye varır. 

(Mountrose, 2000)‟e göre problem çözümü 5 aşamada gerçekleşmektedir. 

Aşama 1 Problemi Tanımlama; Bu aşama da erişkinlerin aşina oldukları bir 

durumdur. Fakat çocuklar bu konuda deneyimsizdir. Çocuğa sorular sorup, çocuğun 

cevaplamasını dinleyip sonuna kadar sabırlı ve sakin olunmalıdır. Bu aşama gözden 

kaçıp veya olması gerekenden sapabilir. Çocuklara sorununu anlatması doğru şekilde 

ifade edebilmesi için gerekli sürenin tanınması çok önemlidir. Çocuğa dikkatimizi 

vererek dinlemek çocuğun kendine olan güvenini sağlamlaştıracak. Ve kendini ifade 

ederken daha bağımsız hissetmesini sağlayacaktır. Bu ilk aşamaya başlamada ki en 

önemli süreç çocuğun özellikle hazır olmasıdır. Çocuk eğer sorunu olduğunu 

reddediyorsa, konuşmak istemiyorsa çocuk gönüllü oluncaya kadar beklenmelidir. 

Aşama 2: Duyguları İfade Etme; Ülke genelinde erkek egemen kültür yapısına sahibiz. 

Kültür yapımızı duyguları önemsememektedir. Erkekler duygularını saklamaktadır. 

Duyguları göstermemek adam gibi olmanın bir göstergesi olarak görülür. Duygularını 

yansıtan erkekler kız benzeyen erkek olarak görülürler. Bu durumdan dolayı çocuklara 

hislerinin ne olduğu söylemesini özendirmeliyiz. Duygular çocukların kendini 

tanımlamasına fırsat verir. Bu şekilde çocuk kendi hislerinin farkına varır ve çocukla 

iletişimimiz kuvvetlenerek empati duygumuz güçlenir. Bu şekilde çocuk kendini 

rahatsız eden durumu ifade ettiğinde kendisiyle ilgilenildiğini anlar. Aşama 3: Olumsuz 

İnancı Bulma; Duygularımızı yaşamamıza neden olan o duyguların altında yatan 

inançlarımızdır. Bu inançlarımız duyguların açığa çıkmasına yardımcı olur. 
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İnançlarımız duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, seçimlerimizin de 

oluşmasına yardımcı olurlar. Buradan da anlaşılacağı gibi inançlar çocuğun hayatında 

çok önemli bir kuvvetli bir etkiye sahiptirler. Sahip olduğu inançları fark ederse, 

gösterilen davranışın değişimi de başlayacaktır. Aşama 4: Olumlu İnanca Dönüştürme; 

Çocukta değişim bu aşamada gerçekleşir. Çocuğa sorununu çözmede yardımcı olan 

yetişkin çocuğun inancının engele takılmadan serbest şekilde düşünmesi için yardım 

eder. Aşama 5: Geleceği Yaratma; bundan önceki 4 aşamada çocuğun duyguları, 

düşüncesi ortaya çıkar ve çocuk değişimi yaşamaya başlar. Çocuk bu aşamada 

geleceğin bütün resmine ulaşabilmek için duyuları aracılığı olur. Tat, koku, görüntü, 

duygular geleceği hayal etmede yardımcı olabilir. Çocuklar resim yapmayı 

sevdiklerinden renkleri kullanmaktan zevk alırlar. Gelecek zamanı zihinde canlandırma, 

problem çözmeye derinlik sağlar. 

1.1.1.1. Sorun çözme tarzları 

 Danışanın sorunlara yaklaşım tarzı (Eskin,2018) göre üç‟tür. Bunlar kaçınan 

sorun çözme tarzı, dürtüsel-dikkatsiz sorun çözme tarzı ve akılcı sorun çözme tarzıdır. 

Kaçınan sorun çözme tarzı: Birey sorunla karşı karşıya geldiğinde bireyde ileri 

bir zamana bırakma, durağanlık gözlenir. Sorunla yüz yüze gelmektense sorundan 

kaçınırlar. Birey çözümün sorumluluğunu almak yerine çözümü başkalarına yükler. Bu 

yaklaşıma sahip kişilerde sorunu farkında olduğu halde görmeme, sorunu farkına 

varmadan görmeme veya sorunu görse bile gerçeği yansıtmadan görmesi hakimdir. 

Dürtüsel- dikkatsiz sorun çözme tarzı: Bu çözme tarzına sahip bireyler acele etme 

eğilimi göstermektedir. Karşılaştıkları sorunlara karşı geliştirdikleri sınırlı sayıdaki 

çözüm yolunu kullanırlar. Sorunu derinlemesine inceleyerek çözümü için gerekli 

gayreti göstermemektedirler. Bu bireyler çözüme ulaşmakta gayretli olmamakla 

beraber, çözüm sürecini birden bırakabilirler. Bu bireyler çözüme ulaşmakta azimli 

davranmadıkları için sorunlarını çözemezler. Akılcı problem çözme tarzı: Bu bireyler 

sorunlarının kaynağına inerek doğru noktaları tespit ederler, sahip oldukları sorunu 

doğru biçimde tanımlamasını yaparlar, çözüm yollarına dair olası seçenekleri belirlerler 

ve içlerinden çözüme ulaştıracak en iyi çözüm yolunu seçip uygulamaya geçirirler. En 

sonunda bu sürecin değerlendirmesini yaparlar (Eskin, 2018).  
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1.1.1.2. Problem çözme stratejileri 

Johnson ve Johnson (1991)‟a göre (aktaran Öğülmüş, 2001) bireyler kişiler arası 

sorunların çözmek bu stratejilerden birini ya da birkaçını kullanabilir. Bu stratejilerden 

hangisinin kullanılacağı amaca ve ilişkiye bağlıdır. 

a) Oyuncak ayı (YatıĢtırma): Bu stratejiyi kullanan kişiler için sahip oldukları 

ilişkiler çok önemlidir. Bu kişiler diğerleri tarafından sevilmeyi ve kabul 

görmeyi istemektedir. İlişkilerinde bir tatsızlık yaşanmaması için çatışmadan 

kaçınırlar. Çünkü çatışma devam ederse ilişkilerinin zarar görmesinden 

çekinirler. Var olan ilişkilerini koruyabilmek için kendi hedeflerinden 

vazgeçerler. 

b) Kaplumbağa (Geri çekilme): Bu stratejiyi kullanan kişiler çatışma 

yaşamamak için kendilerini geriye çekerler. Yaşadıkları çatışma durumunu 

çözmeye çalışmanın yersiz bir çaba olduğunu düşünüp kendi kabuklarına 

çekilirler. 

c) Köpek balığı (Güç kullanma): Bu stratejiyi kullanan kişiler için amaçları 

çok önemlidir. Çatışma yaşadıkları kişiyi zorlayarak üzerinde güç kullanarak 

da olsa amaçlarını elde etmeye çalışırlar. Bu kişiler amaçlarını ulaşmak için 

her türlü bedeli göz önüne alırlar. Karşı tarafın isteklerini dikkate almazlar.   

d) BaykuĢ (YüzleĢme): Bu stratejiyi kullanan kişiler için hem amaçları hem de 

ilişkileri çok önemlidir. İçinde bulundukları çatışma durumlarını aşılması 

gereken problemler olarak görürler ve hem çatışma durumunda ki diğer kişi 

için hem de kendileri adına amaçlarına erişebilecekleri bir çözüm yolu 

ararlar. Bu kişiler çatışmaları arada ki gerilimi azaltacak ve ilişkiyi 

geliştirecek bir amaç olarak görürler. Her iki tarafında tatmin olması için 

çözüm yolu geliştirmeye çalışırlar. 

e) Tilki (UzlaĢma): Bu stratejiyi kullanan kişiler ulaşmak istedikleri amaç ve 

sahip oldukları ilişki orta derecededir. Bu kişiler kendi amaçlarından ve 

çatışma yaşadıkları kişinin amaçlarından fedakarlık yapmasını sağlayarak 

çözüm yolu bulmaya çalışırlar. 
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1.1.2. Sosyal Uyum Becerisi 

Uyum kavramı bireyin içinde yaşadığı çevre ile sahip olduğu kişiliği arasındaki 

ilişkiyi dengeli olarak sürdürmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bireyin uyum içinde 

yaşaması normal gelişimsel bir süreç ortaya koyabilir. Fakat uyumsuzluk olursa 

davranış ve uyum problemleri gözlenebilir. Birey doğduğu andan itibaren sosyal bir 

çevrenin içindedir ve bu çevreye uyum göstermesi beklenir. Birey kendinden beklenen 

davranışlar doğrultusunda uyum sürecine girer. Bu uyum sürecinde çevre kadar bireyin 

duyguları, düşünceleri ve istekleri de önemlidir. Birey öncelikle kendini tanıyıp duygu, 

düşünce ve isteklerini anlamlandırmalı daha sonra çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmaya 

başlamalıdır (Sadı, 2018: 1). 

Ülkemizdeki ilköğretim kademesine devam eden bireylere temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir örgün eğitim basamağıdır. Bu kademe de bireylere karşı 

karşıya geldikleri problemleri çözme, içinde yaşadıkları topluma uyum sağlama ve 

toplumsal kurallara uyum göstermede yeterlilik kazandırmayı hedefler. Daha sade bir 

anlatımla okullarda gördüğümüz eğitimin gayelerinden biri öğrencinin içinde 

yaşadıkları topluma uyum göstermesine yardım etmektir. Bireyin içinde yaşadığı 

topluma uyum sağlaması, toplumla tamamlanması toplumda ki geçerli davranış 

biçimlerini kazanmasıyla mümkündür. Birey sosyal davranışları edinerek, içinde 

bulunduğu ailenin, yakın ve uzak akrabalarının, arkadaş gruplarının kısacası toplumun 

bir parçası olur ve sosyalleşmiş olur (Çubukçu ve Gültekin, 2006). 

1.1.2.1. Sosyal Uyum Becerisi Etkileyen Faktörler 

Bireylerde sosyal uyum becerileri etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar; 

aile, arkadaş ortamı, kalıtım, öğretmen ve okul, iletişim ve kitle iletişim araçlarıdır. Bu 

beceriler aşağıda açıklanmıştır. 

1.1.2.2. Aile 

Anne ve babaların çocuklarına gösterdikleri tutum ve davranışları; çocukların 

ahlak ve vicdan gelişimini, özerkliklerini, uyumlu veya uyumsuz, dışadönük veya 
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içedönük olmalarını vb özelliklerini büyük ölçüde etkileyebilmektedir (Dönmezer,  

2009). 

Çocuklarda uyum sorunlarında ilk olarak anne-baba-çocuk ilişkilerinde sorun 

olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarına hoşgörü göstermesi bazı kısıtlamalar 

haricinde onlara destek vermesi, çocukların istediklerini yapması anlamına gelmektedir. 

Çocuk hoşgörülü bir aile içinde yetişmişse çocuğa benliğini gerçekleştirme fırsatı 

sağlıyorsa çocuk sağlıklı bir biçimde gelişir. Ebeveynin hoşgörüsünün belli sınırlar 

halinde gerçekleşmesi çocukta özgüven gelişmesi, yaratıcı ve toplumsal bir birey 

olmasına yardım eder. Ebeveynlerin çocuklarına normalden fazla hoşgörü göstermesi 

çocuğu bencil yapar. Bu ortamda büyüyen çocuk sürekli olarak diğer insanlardan ilgi ve 

hizmet bekler. Bu durumda zayıf bir sosyal uyum göstermesine neden olur (Yavuzer, 

2017: 138). 

Çocuğu olduğu gibi kabul etmemek, çocuğun yapabileceklerinin üzerinde 

beklentiler istemek, çocuğu akranlarıyla veya diğerleriyle kıyaslamak, çocuğun gelişim 

düzeyinin üzerinde beklentiye sahip olmak bazı ebeveynlerin hatalı tutumu olarak 

görülmektedir. Bu tutumlar çocuk üzerinde asosyal olma, çekingenlik veya aşırı hırslı 

olmasına neden olabilmektedir. Bu durumlarda çocukların sosyal uyumlarını olumsuz 

etkilemektedir (Bakırcıoğlu, 2007). 

1.1.2.3. ArkadaĢ Ortamı 

Sosyal uyumun en önemli ayaklarından biride arkadaş ilişkileridir. Çocuk 

ailesinden ayrı yaşayabileceği dünyaya arkadaşları sayesinde adım atmaktadır. Çocuğun 

arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkinin kalitesi sosyalleşmesini ve sosyal uyumunu da önemli 

ölçüde etkilemektedir. Okul yaşantısı ve hayatında da olumlu bir kimlik ve özgüven 

geliştirmesinde de arkadaş ilişkileri oldukça önemlidir. Arkadaş ilişkilerinde ki olumsuz 

yaşantılar okula, çevresine ön yargı geliştirmesine neden olabilmektedir (Hezer, 2018: 

46). 

Arkadaş ilişkileri bebekliğe kadar uzanmaktadır. Çocuklar arkadaşlığa yalnızca 

doyum sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda deneyim kazanmak amacıyla da ihtiyaç 

duyarlar. Çocuklar diğer çocuklarla zaman geçire geçire, grup isteklerini ve kabul edilen 
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davranışı öğrenir. Çocuğun arkadaş grubu, onun sosyal davranışlarını da etkiler. Sosyal 

davranışlar, çocuğun genellikle diğer bireylerle ve sosyal yaşama tüm duygu düşünce ve 

davranışlarını içerir (Yavuzer, 2017: 145). 

1.1.2.4. Kalıtım 

Kalıtım bireyin anatomik yapısını, dış görünüşünü, konuşmasını, çalışma ve 

sosyal hayatına etki etmektedir. Bazı çocuklar zeki doğmaktadır. Bu sayede 

söylenenleri daha kolay anlayıp ve daha kolay öğrenebilmektedir. Sosyal hayatında ki 

ilişkilerinde çevresine daha kolay uyum sağlamaktadır. Bireylerle daha kolay ve rahat 

iletişim kurmaktadır. Buna karşın zeka seviyesi düşük olan bireyler daha zor 

öğrenmektedir. Çevresinde ki bireylere uyum sağlama da zorlanmaktadır. Buda sosyal 

uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir (Öztürk‟ten aktaran Aslan, 2018: 38). 

1.1.2.5. Okul ve Öğretmenler 

Sosyalleşme sürecinde ilk toplumsal kurum okuldur. Okul bireye belirli 

öğrenme-öğretme kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üstlenmektedir. Okul 

bireye toplumda var olan kuralları öğretmeyi, topluma uyum sağlamasını ve mutlu 

olabilmek için ihtiyaç duydukları konulara ulaşmada ki sağladığı oranda başarılı kabul 

edilir (Yavuzer, 2017: 148).  

Eğitim sistemi dört ayaklı bir masa olarak düşünülmektedir. Bu ayaklar 

öğrenciler, okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerdir. Masanın işe yarar kullanışlı 

olabilmesi için ayakların hepsinin olması gerekmektedir. Eğitim öğretim sürecinde de 

okul-aile işbirliği ve tutarlılığı olmalıdır. Öğretmen ve ailelerin iş birliği çocuğun 

beceriler geliştirmesinde ve duygu, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmasında çok 

önemlidir (Akkök, 1999). 

Her birey fizyolojik, bilişsel, duygusal ve ruhsal yönleriyle sağlıklı bir gelişim 

gösterebilmesi için sosyal gruplarda yer almak istemektedir. Birey bunu sosyal bir 

varlık olduğunun bilincinde olduğundan ve toplumun yapı taşlarından biri olma 

isteğidir. Bireyin sağlıklı olarak sosyalleşebileceği en önemli sosyal kurum okullardır. 

Öğretmenler, okulun iklimi, okulun kuralları, ebeveyn – okul işbirliği bireyin 

sosyalleşmesi yönünde katkı sağlamaktadır. Okul hayatımızın en önemli parçalarından 
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biri hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Öğrencinin okulunu sevmesi, okulda gösterdiği 

davranışlarında kuşkusuz öğretmenini sevmesi ön plandadır. Öğretmeni tarafından 

sevilen, davranışları kabul gören, çabaları desteklenen çocuk öğretmenini dolayısıyla 

okulunu da sevmektedir. Bu durumda öğretmenin gösterdiği tavır ve davranışlar 

çocuğun davranışlarının ve duygularının şekillenmesine yol açmakta sosyalleşmesine ve 

sosyal uyum göstermesinde önemli bir etkiye sahiptir (Hezer, 2018: 45). 

1.1.2.6. ĠletiĢim 

İletişim kavramı “düşüncelerimizin, duygularımızın ve bilgilerimizin akla 

gelebilecek her türlü yolla karşı tarafa bildirilmesidir” (TDK, 2011). 

Birey iletişim kurmaya doğum öncesinde anneyle başlar. Doğumdan sonra ise 

çevresiyle devam eder. Eğer birey aile de kaliteli bir iletişimin temelleri atıldıysa çocuk 

çevreyle kurduğu diğer iletişimde de kendine güvenir ve sağlıklı iletişim kurar. Aksi 

takdir de iletişim yönü zayıf bireyler yetişmekte ve toplumla sağlıklı bir iletişim 

kuramamaktadır. Birey çevresiyle yeterli iletişim kuramazsa topluma ayak uydurması 

ve sosyalleşmesi de güçleşmektedir (Hezer, 2018: 39). Çocuğun sosyal yönden uyumlu 

olabilmesi için ailesi, arkadaşları ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurması gerekmektedir. 

Sağlıklı iletişim kuran çocuklar bilişsel, duygusal ve sosyal yönden çevresi ve ailesi 

tarafından desteklenirler bu durumda çocuklarda karşılaştıkları sorunları konuşarak 

çözme bilincini oluşturur (Hezer, 2018: 39). 

1.1.2.7.Kitle ĠletiĢim Araçları 

Dünya üzerinde ki milyonlarca insanın eğitimini düşünürsek televizyon aynı 

zamanda tartışmasız bir eğitim aracı olarak karşımıza çıkar. Televizyon aracılığıyla 

çocuk bazı sosyal davranışları, paylaşım yapmayı, karşısında ki bireyle uzlaşabilmeyi 

öğreten birçok eğitimi yayın bulunmaktadır. Uzmanlar da çocuklara televizyon 

seyrettirmemek değil, doğru yayınları izletmenin gerektiğini söylemektedirler. 

Televizyon çocuğun duygusal, bilişsel, zihinsel gelişimine katkı sunmaktadır bu yüzden 

denetimli olarak izlettirmenin çocuğa olumlu katkıları bulunmaktadır. Ebeveynler de bu 

konuda çocuğa model olmalı, sürekli televizyon izlettirme yerine çocukla sağlıklı 

iletişim kurulmalıdır. Televizyon da tek taraflı etkileşim mevcutken, internette etkileşim 
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karşılıklıdır. İnternet dünyasında ki sanal ilişkilerle, gerçek ilişkiler çocuklar için bazen 

ayrımı zor olmaktadır. Sosyal medyada fazla vakit geçiren birey sosyal hayattan kendini 

çekebilmektedir. Uzun süre sosyal medyada vakit geçiren bireyler gerçek dünyada 

arkadaş edinme sıkıntısı da yaşabilmektedir. Bu çocuklar toplumsal hayatta iletişim 

kurmakta zorlanmakta ve bu nedenle de sosyalleşmede sıkıntı yaşamaktadır (Bayram, 

2013: 15). 

1.1.3. Sosyal Duygusal Öğrenme 

Sosyal duygusal öğrenme; tüm yaşam boyunca bireylerin akademik, duygusal ve 

sosyal yönden bütün olarak gelişimine ilişkin nitelik ve beceri kazanma sürecidir 

(Kabakçı ve Korkut - Owen, 2010: 152). 

Çocukların iç ve dış dünyasından gelen etkilerin ya da herhangi bir olayın ona 

hoş gelip gelmemesi duygusal gelişimdir. Duygusal gelişim; sosyal, dil ve bilişsel 

gelişime paralel olarak gider. Duygusal gelişim çocuğun duygularının farkında olması, 

duygularını uygun şekilde ifade edebilmesi ve kontrol etmesi manasına gelmektedir. 

Toplumda etkin bir birey olabilmek için insanın yaşına göre sosyal duygusal gelişimini 

gerçekleştirmesi gerekmektedir (Baran, 2009). 

 Casel (2013)‟e göre (aktaran Avşar,  2018: 154) sosyal duygusal öğrenmeyi 5 

beceri alanından oluşmaktadır. Bunlar; etkili karar alma, sosyal farkındalık, ilişki kurma 

becerileri; öz farkındalık ve öz yönetimdir. Bu kavramlar her ne kadar birbirinden ayrı 

ele alınsa da aslında iç içe geçmiş kavramlardır. 

a) Etkili karar alma: Bireyin hayatında ahlaki kurallara, etik kurallara, güvenlik 

kaygısını, toplumsal normları, bireyin kendisinin ve diğer bireylerin iyi 

oluşlarını göz önünde bulundurarak sosyal hayatı ve bireysel davranışlarında 

olumlu ve yapıcı seçimler yapabilmesidir. 

b) Sosyal farkındalık: Başka kültürlerde ve çevrede yetişmiş bireylerle etkileşime 

girebilme. Onların ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabilme, onların baktığı 

bakış açısıyla bakabilme onlarla duygudaşlık kurabilme becerisidir. 

c) ĠliĢki kurma becerileri: Kurduğu ilişkilerde duygularını etkili bir biçimde 

kullanabilmektir. Birey ve gruplarla sağlıklı ilişkileri kurup bu ilişkileri 

sürdürebilmektir. İlişki becerileri; etkin dinleme, ben dili kullanma, çatışma 
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durumlarında arabulucu olma, çevreden gelen sosyal kaygıyla başa çıkabilme, 

ihtiyaç durumunda olduğu zaman karşıdakinden yardım isteyebilmesi ve 

karşıdaki ne yardım edebilmesidir. 

d) Öz farkındalık: Kişinin kendisinin duygularının, düşüncelerinin ve 

davranışlarının tanıyabilmesidir. Bu durum kişinin güçlü ve zayıf yönlerini bilip 

kendini doğru biçimde değerlendirmesine neden olur. Kişi kendisi hakkından 

gerçekçi değerlendirmeler yapabilir. 

e) Öz yönetim: Kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve dürtülerini 

farklı durumlar üzerinde de düzenleyebilmesidir. Stres yaşarken bu durumla 

başa çıkabilmesi, dürtülerini kontrol edebilmesi, kendi kendisini motive 

edebilmesi, ulaşmak istediği kişisel veya akademik hedeflere yönelik çalışmalar 

yapması, başarısızlıklarıyla yüzleşebilmesidir.  

1.1.3.1. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Sınıflandırılması 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri Korkut (2004)e göre problem çözme 

becerileri, iletişim becerileri, kendilik değerini arttıran beceriler ve stresle başa çıkma 

becerileri olarak 4 beceri alanı olarak gruplamıştır. 

1.1.3.2. Problem Çözme Becerileri 

Problem çözme becerisi sosyal duygusal öğrenme becerilerinden birisidir. 

Problem çözme bireyin karşı karşıya geldiği problemler karşısında rasyonel, doğru ve 

problemlere çözüm odaklı çözümler geliştirmeyi içerir (Yılmaz, 2014: 19). 

Problem çözme becerisi; esnek düşünebilmeyi, uyum sağlayabilmeyi, karşı 

karşıya gelinen problemlerle uygun çözüm yöntemi seçmeyi ve uygulamayı gerektiren 

bir beceri bütünüdür. Bu becerisi yüksek olan kişilerde sosyal ilişkilerinde ki olumsuz 

etkileri veya karşı karşıya geldiği stresle işlevsel şekilde başa çıkabilmeyi 

sağlamaktadır.  Bu becerisi düşük kişiler de ise yüksek kaygı yaşadıkları ve insanlara 

karşı güven sorunu yaşadıkları gözlenmektedir. Problem çözme becerisi farklı becerileri 

de içermektedir. Bu yüzden üst düzey bir zihinsel etkinlik gerektiren bir yetenektir 

(Kaya, Bozaslan ve Genç, 2012). 

1.1.3.3. ĠletiĢim Becerileri 
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İletişim kişisel bir süreç olduğu kadar toplumsal da bir süreçtir. Bir başka 

söyleyişle bireyleri psikososyal bir sürece sokan ilişkidir. İletişim becerileri hem bireyin 

kendisine hem de toplumsal yaşama saygı ve zenginlik kazandırır (Cüceloğlu, 2012). 

Sosyal bir varlık olan insan diğer canlılarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. 

İnsanlığın ilk zamanlarında iletişim; duman ve kuşlar aracılığıyla yapılmıştır. Ancak 

günümüzde iletişim araçlarının çeşitlenmesi nedeniyle iletişim şekil değiştirmiştir. 

İletişim kurma şekli değişse de değişmeyen şey insanın iletişim kurmaya yönelik 

isteğidir (Ulaşan, 2018: 56). 

İnsan iletişime hazır olarak dünyaya gelmiştir. Ancak iletişim becerisi 

kendiliğinden ortaya çıkmaz süreç halinde ortaya çıkmaktadır. Sosyal duygusal 

öğrenme becerileri kapsamında da bireylerin iletişim kurabilmesi ve bu beceriyi sürekli 

hale getirmeleri oldukça önemlidir (Furtana, 2018). 

1.1.3.4. Kendilik Değerini Arttıran Beceriler 

Bireyin kendisiyle alakalı bilgisi ve algılarıdır. Bireyin kendi varlığıyla alakalı 

duyguları ve düşüncelerine ait farkında olmasını ifade etmektedir (Candan, 2018). 

Kendilik değerini artırma becerisi bireyin gelişmiş ya da kendini geliştirmesi 

gereken yönlerinin gerçekçi bir biçimde fark etmesi ve gündelik hayatında karşı karşıya 

kaldığı problemlerle özgüven halinde ve olumlu bir biçimle başa çıkabilme becerisidir. 

Kendilik değeri; kişinin benlik tasarımı içinde birçok alanı içerir. Sanatsal etkinlikler, 

sportif etkinlikler, sosyal alanlar, akademik alanlar gibi birçok alandan bahsedilebilinir. 

Bundan dolayı kişinin farklı alanlarda farklı kendilik değerleri olması beklenir (Akbulut 

Kılıçoğlu, 2016). 

1.1.3.5. Stresle BaĢa Çıkma Becerileri 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında stresle etkin başa çıkabilmek 

önemli bir yere sahiptir. Birey yaşadığı stresle etkin bir şekilde baş edebilme yetisini 

kazanamadığında sosyal duygusal öğrenme becerisi olumsuz olarak etkilenecektir 

(Furtana, 2018: 53). 

Stres kavramı bireyin dış çevresinden veya kendinden kaynaklanan psikolojik 

nedenler ya da fiziksel nedenlerin etkisiyle ruhsal, davranışsal ve fiziksel değişimin 

bireyin vücudunun üzerinde ki etkisiyle öncelikle psikolojik daha sonra da fiziksel 

olarak görülen etki olarak tanımlanabilir (Gümüştekin, Öztemiz, 2004: 64). 
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Stres bireyin kendisini tehdit veya baskı altındayken ortaya koyduğu fizyolojik, 

bilişsel, davranışsal ve duygusal davranışların bütünü olarak ele alınabilir. Bu tepkilerin 

yerine sağlıklı tepkilerin doğru biçimde meydana getirilmesi stresle başa çıkabilmenin 

ne ölçüde geliştiğiyle alakalıdır (Yılmaz, 2014: 22). 

Stres her insanda az ya da çok seviyede görülebilir. Stresle başa çıkma kavramı 

stresi yok etmekten çok stresi ideal düzeyde tutmayı ifade etmektedir. Stresin optimal 

seviyede olduğu durumlar başarı için gereklidir. (Turunç, 2009). 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul seviyesinde eğitim alan öğrencilerin 

problem çözme becerisi,  sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki 

ilişkiyi açıklamak istemektedir. Araştırmada doğrultusunda aşağıdaki sorular 

cevaplandırılmak istenmektedir. 

1. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve 

sosyal duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyetlerine göre (kız ve erkek) anlamlı 

düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

2. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve 

sosyal duygusal öğrenme becerilerinin sınıf düzeylerine göre (7.ve 8.sınıf) 

anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

3. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve 

sosyal duygusal öğrenme becerilerinin okul türlerine göre (normal ortaokul ve 

imam hatip ortaokul) anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

4. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerisi puanları 

ve sosyal duygusal öğrenme becerisi puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

5. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerisi 

puanlarını yordamakta mıdır? 

6. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, sosyal duygusal öğrenme 

becerisi puanlarını yordamakta mıdır? 

1.3. Önem 

Problem bölümünde verilen rakamlar göz önüne alındığında örgün eğitim 

programında kalabalık bir öğrenci grubuyla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. 
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Kalabalık nüfusun yanı sıra öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak ergenlikte olmaları 

ilgilerinin, isteklerinin, düşüncelerinin, davranışlarının, kültürlerinin farklı olmasından 

dolayı kendi kendilerine ya da çevrelerinde ki bireylerle çeşitli problemler 

yaşamaktadırlar. Bu zorlu süreçlerin yanında Liseye Geçiş Sınavı, okullarda yapılan 

sınavlar, devam ettikleri kurslar öğrencilerin üzerinde ki baskıyı arttırmakta bu da 

çevresiyle veya çevresiyle problem çözme becerilerini ve uyum becerilerini, sosyal 

duygusal öğrenmesini etkilediği düşünülmektedir. Bu yüzden 

1. Araştırma sonucunda elde edilecek sonuçlara göre İstanbul ilinde Ümraniye, 

Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde ki ortaokul öğrencilerinin problem çözme, 

sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin okul 

müdürü, öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve ebeveynlere önemli bilgiler 

sunulacağı düşünülmektedir. 

2. Problem çözme değişkeninin ilişkili olduğu araştırmalar incelendiğinde, sosyal 

uyumla ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden bu araştırma neticesinde 

problem çözme ve sosyal uyum arasındaki ilişkisinin anlamlı olup olmadığı 

araştırılıp literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.4. Varsayımlar 

Bu araştırmanın varsayımları aşağıda belirtilmiştir:  

1. Araştırma yapılan grubun, araştırma sırasında kullanılmış olan (İlköğretim 

Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri, Sosyal Uyum Envanteri 

ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği)‟nin gerçeği yansıtacak şekilde 

doğru cevapları verdikleri varsayılmıştır. 

2. Seçilmiş olan araştırma grubunun istatistiksel sonuçları, belirlenen araştırma 

evrenine genellenebilir olduğu varsayılmıştır. 

Araştırmada kullanılmış olan ölçeklerin, ilişkili oldukları değişkenlerin 

düzeylerini ve niteliklerini gerçekliğe yakın şekilde belirleyecekleri (yeterince güvenilir 

ve geçerli) varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlıklar 

Bu araştırmanın sınırlıkları aşağıda belirtilmiştir:  
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1. Araştırma bulguları, İstanbul İli, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy İlçesindeki 

Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında eğitim gören Normal Ortaokul 

ve İmam Hatip Ortaokul öğrencileriyle sınırlıdır. 

2. Araştırma bulguları; Bell Sosyal Uyum Ölçeği, Kişiler Arası Problem Çözme ve 

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Envanteriyle sınırlıdır. 

3. Araştırmanın bulguları: 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme,  

Bell Sosyal Uyum Ölçeği ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeğine 

verdikleri cevaplarda sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

KiĢilerarası Problem Çözme: Güncel durum ile varılmak istenen amaç arasında ki 

boşluğun farkına varıldığı ve bunun ortaya çıkardığı gerginlik halini ortadan kaldırmak 

için gösterilen çabaların içeriğini oluşturan bilişsel ve davranışsal süreçtir (Öğülmüş, 

2001). 

Uyum: Bireyin hem kendisi hem de çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesi ve bu 

ilişkileri sürdürebilmesi ve karşılaştığı sorunlarla bahşedebilmesi olarak açıklanabilir 

(Özgüven,1999: 258).  

Sosyal Uyum: Bireyin kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, 

kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesidir (Işık, 2007: 36). 

Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri: Sosyal duygusal öğrenme sürecinde 

kazandırılması gereken problem çözme becerileri, iletişim becerileri, stresle başa çıkma 

becerileri ve kendilik değerini arttıran becerilerden oluşan temel beceriler bütünüdür 

(Kabakçı, 2006). 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, evren ve örneklem , veriler ve 

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması başlıklarına ilişkin bilgiler 

verilmiştir. 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Araştırma, tarama modelini temel alınarak oluşturulmuştur. Tarama modelli 

araştırmalar, geçmişte ya da hala var olan bir durumu var olduğu şekliyle temsil etmeyi 

amaçlayan modeldir (Karasar, 2016: 109). Bu araştırma, tarama modeli alt boyutu olan 

genel tarama modeline uygun olarak oluşturulacak ve tekil tarama modeli ile ilişkisel 

tarama modeli kullanılacaktır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grupla, örnek ya da örneklem üzerinde yapılacak tarama düzenlemeleridir. 

Genel tarama modelleri ile tekil ya da ilişkisel taramalar yapılabilir. Çoğu araştırmada 

tekil tarama modeline ve ilişkisel tarama modeline göre düzenlemeler yapılır. Tekil 

tarama modelinde değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma modelidir. İlişkisel tarama modeli ise iki ya da 

daha çok değişkenin arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2016: 111). 

    2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul ili  Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy 

ilçelerine bağlı ortaokullar oluşturmaktadır (4 tane özel eğitim okulu çalışma 

evreninden çıkarılmıştır). 7.ve 8.sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Bu üç ilçede toplam 

269.443 tane öğrenci bulunmaktadır (Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018). Toplam öğrenci 

ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı kademeden oluşmaktadır. Araştırmanın 

çalışma evrenini hesaplamak için toplam öğrenci nüfusu 3‟e bölünmüştür Ortaokul 

kademesi için (5. 6. 7. ve 8.sınıf) 269.443/3=89.814 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuç tekrar 2‟ye bölünerek 7.ve 8.sınıf öğrenci sayıları hesaplanmıştır. 

89.814/2=44.907 olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalama öğrenci sayısı Ümraniye, 

Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde ortaokul kademesi içinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerini 
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kapsadığı varsayılmaktadır. Bu üç ilçede 70 tane normal, 21 tane imam hatip ortaokulu, 

4 tanesi de özel eğitim olmak üzere toplam 95 tane ortaokul vardır (Milli Eğitim 

Müdürlüğü, 2018). Araştırma evreninden çıkarılan 4 tane özel eğitim okulunda 7.ve 

8.sınıf öğrencileri 79 tanedir. 44.907-79=44.828 olarak hesaplanmıştır Her bir ortaokul 

7.ve8.sınıf öğrenci nüfusu  44.828/91=49 olarak hesaplanmıştır. 

1) Çalışma evreninde İstanbul ili üç ilçesi (Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar) 

bağlı resmi devlet okullarından 4 tane özel eğitim okulu çıkarılmıştır. Bu okullarda 

eğitim gören 79 öğrenci araştırma evreninden çıkarılmıştır. 

2) Araştırma grubu için çalışma yapılmak istenen öğrenci sayısı 1.000 dir 

3) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı (Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar) 

ilçelerinde ortaokulların toplamı 95 tanedir. 4 tane ortaokul özel eğitim okulu olduğu 

için araştırma evreninden çıkarılmış. Çalışmaya 91 tane ortaokul üzerinden devam 

edilecektir. 

4) Her ortaokul için 7.ve 8.sınıf öğrenci sayısı 49 olarak hesaplanmıştır 

(44.828/91=49). 

5) Gerekli olan küme sayısı, istenen örneklem büyüklüğüne eşittir. 1000 olarak 

belirlenen araştırma grubu, kümenin ortalama büyüklüğü 49‟a bölünerek gerekli okul 

sayısına ulaşılmıştır.1000/49=20 olarak hesaplanır (Özen ve Gül, 2007). 

Araştırma grubunu oluşturacak 10 tane resmi ortaokul seçilirken araştırmacının 

rahat ulaşabileceği ve ölçekleri uygulayabileceği imam hatip ve normal ortaokullardan 

yansız şekilde seçilecektir. 

Araştırma için anket uygulama süreci 17.12.2018 – 21.02.2019 tarihleri arasında 

toplam 8 haftalık bir süreçte tamamlanmıştır. Anket uygulaması, okullara gidilmeden 

önce araştırmacı tarafından araştırma yapılacak okula telefon aracılığıyla (müdür veya 

müdür yardımcısı) bilgi verilmiş olup sonrasında belirlenen ortak tarihte yapılmıştır. 

Anket uygulaması sınıf ortamlarında, bir ders saati (40 dakika) ve teneffüs süresi (10 

dakika) ortalama 50 dakika içinde cevaplandırılmıştır, ölçeklerin uygulanmasını 

yetiştiremeyen öğrencilere gerekli olan süre tanınmıştır. Katılım için gönüllülük esasına 
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dayanarak yapılmıştır. Araştırmacı anket uygulaması öncesinde öğrencilere gerekli 

bilgilendirmeyi yapmıştır. Anket uygulaması sırasında da çocukların anketlerle ilgili 

sorularına cevap vermiştir. Uygulama sırasında öğrencilerin ders öğretmenleri de sınıfın 

içinde bulunmuştur. 

Araştırma için düzenlenmiş bir şekilde, Kişisel Bilgi Formu ile birlikte tüm 

ölçeklerin bulunduğu kağıttan toplam 1000 tane çoğaltılmıştır. Verilerin SPSS 

programına girişi sırasında bazı öğrencilerin ölçek maddelerini boş bıraktığı, belli bir 

düzen içerisinde işaretleme yapan öğrencilerin kağıtları ve sınıflarda bulunan 

kaynaştırma öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler teste uyum sağlayamadıkları için 

toplamda 25 kağıt araştırmaya dahil edilmemiştir. 

2.3 Veriler ve Toplanması 

Veri kaynağı olarak ortaokul 7. ve  8.sınıf öğrencileri oluşturacak, yazışma veri 

toplama tekniği kullanılacak, veri toplama araçları olarak kağıt, kalem ve silgi 

kullanıldı. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan gerekli izinler alındıktan sonra veriler 

toplandı. Buna bağlı olarak, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sosyo-

demografik özelliklerini saptamak için araştırmacının kendisi tarafından hazırlanacak 

Kişisel Bilgi Formu oluşturuldu. Bu formda, öğrencinin okul bilgileri, cinsiyeti, yaşı ve 

sınıf düzeyi hakkında bilgileri toplandı. 

Ayrıca öğrencilerin problem çözme düzeyleri, sosyal uyum ve sosyal duygusal 

öğrenme becerileri belirlemek için, bazı araştırmacılar tarafından geliştirilen veya 

uyarlanan ölçekler kullanılmıştır. Buna göre kullanılan veri toplama araçları aşağıdaki 

gibidir:  

İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri (İPÇE) 

(Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education) (Serin, 

Serin ve Saygılı, 2010): İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme 

Envanteri, Serin ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilmiştir ve çalışma, sekiz farklı 

ilköğretim okulundan toplam 568 ilkokul ve ortaokul öğrencisi (4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf; 

285 kız, 283 erkek) üzerinde yapılmıştır. Envanter maddeleri oluşturulurken, problem 

çözme becerileriyle ilişkili kuramsal çerçeve ışığında, yurtiçi ve yurtdışında yetişkinler 

için geliştirilen problem çözme envanterlerinin bazı maddelerinden yararlanılarak ve 
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Heppner ve Petersen (1982)‟in belirtmiş olduğu problem çözme becerisine güven, 

kişisel kontrol ve kaçınma boyutlarının oluşturulmasına özen gösterilerek, 5‟li likert 

tipine uygun olarak hazırlanmıştır. Envanter maddeleri, „1: Hiçbir zaman‟, „2: Ender 

olarak‟, „3: Arada Sırada‟, „4: Sık sık‟, „5: Her zaman‟ sıklık dereceleri şeklinde 

oluşturulmuştur. Envanterdeki maddeler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin anlayacağı 

şekilde basit, anlaşılır, sade ve uygun olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca maddelerin 

dilbilgisine uygunluğu ve açıklığı için Türkçe uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. 

Envanterin kapsam geçerliğini sağlamak için 3 öğretim elemanının, 7 yüksek lisans 

öğrencisinin ve 7 doktora öğrencisinin envanterdeki maddelere dair ve maddelerin 

ölçmek istediği konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuş ve düzeltmeler yapılarak 

deneme için ölçeğe son hali verilmiştir. 32‟si olumlu ve 32‟si olumsuz ifadeden oluşan 

toplam 64 maddelik ölçek denemeye alınmıştır. Envanterde, KMO değeri .85 ve 

Bartlett‟s Testi sonucunun (x
2
=3512, p<.000) manidar düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, elde edilen envanterin üç faktörlü olduğu 

saptanmıştır ve birinci faktörün (Problem Çözme Becerisine Güven) ölçeğe ilişkin 

toplam varyansın %19.77‟sini, ikinci faktörün (Öz Denetim) toplam varyansın 

%12,99‟unu, üçüncü faktörün (Kaçınma) toplam varyansın %9.49‟unu ve üç faktörün 

birlikte açıkladığı toplam varyansın %42.26 olduğu saptanmıştır. Envanterin birinci 

faktör yük değerleri .536 ile .715; ikinci faktör yük değerleri .598 ile .737; üçüncü 

faktör yük değerleri ise .544 ile .699 arasında değiştiği saptanmıştır. Envanterin, 

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre elde edilen kanıtları; x
2
=621.05, df=249, 

x
2
/df=2.49, RMSEA=.051, NNFI=.87, CFI=.90, GFI=.92, AGFI=.90 şeklinde, kabul 

edilir düzeyde olduğu görülmüştür. Uzman görüşü ile desteklenen özgün faktör yapısını 

sınamak için envanterde yer alacak 24 maddenin, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 

üzerinde geçerli bir yapıda olduğu doğrulanmıştır. Envanterin güvenirliği için Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayı değerleri ve test-tekrar test güvenirlik değerleri saptanmıştır ve 

sırasıyla: Problem Çözme Becerisine Güven alt boyutu için .85 ve .84; Öz Denetim alt 

boyutu  için .78 ve .79; Kaçınma alt boyutu için .66 ve .70; Problem Çözme puanı için 

.80 ve .85 olduğu saptanmıştır. Envanterin düzeltilmiş madde-toplam korelâsyon 

katsayıları ve %27‟lik alt ve üst grup farkına ilişkin t değerleri sırasıyla, birinci faktör 

için .741 ve 48.129 (p<.001); ikinci faktör için .679 ve 55.169 (p<.001); üçüncü faktör 

için .478 ve 50.663 (p<.001) olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar envanterin iç 
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tutarlılığının yüksek düzeyde olduğu ve buna göre yapı geçerliliğinin var olduğu 

açıklamaktadır (Serin ve diğerleri, 2010, s. 449-455).  

Ölçek geliştirme çalışmaları sonucunda envanter, toplam 24 maddeden ve 3 alt 

boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, kısaltmaları ve kapsadıkları madde numaraları 

sırasıyla; Problem Çözme Becerisine Güven (İPÇE-PÇBG) (1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 

15., 17., 19., 21. ve 23. maddeler), Öz Denetim (İPÇE-ÖD) (2., 4., 6., 8., 10., 12. ve 14. 

maddeler) ve Kaçınma (İPÇE-K) (16., 18., 20., 22. ve 24. maddeler) şeklindedir. 

Envanter, 5‟li likert tipine göre oluşturulmuştur, envanter maddeleri 1-5 arasında 

puanlanmaktadır ve envanterdeki maddeler, „1: Hiçbir zaman‟, „2: Ender olarak‟, „3: 

Arada Sırada‟, „4: Sık sık‟, „5: Her zaman‟ sıklık dereceleri şeklindedir. Envanterde Öz 

Denetim (2., 4., 6., 8., 10., 12. ve 14. maddeler) ve Kaçınma (16., 18., 20., 22. ve 24. 

maddeler) alt boyutlarının toplam 12 maddesi, olumsuz ifadelerden oluşmaktadır ve ters 

maddeler şeklinde puanlanmaktadır. Envanterden toplam kişilerarası problem çözme 

becerisi düzeyi elde edilmektedir ve toplam problem çözme becerisi puanı 24 ile 120 

arasında değişmektedir. Bireyin envanterden alacağı toplam yüksek puan yüksek 

kişilerarası problem çözme becerisine sahip olduğunu, düşük puan ise düşük kişilerarası 

problem çözme becerisine sahip olduğunu göstermektedir; aynı zamanda, alt boyut 

puanlarındaki artış bireyin problem çözme konusunda o alt boyutta kendini algılayışının 

yüksekliğini ve puanlardaki azalma ise o alt boyutta bireyin problem çözme konusunda 

kendini algılayışının düşüklüğünü ifade etmektedir. Envanter ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerine yöneliktir. Bu araştırma dahilinde envanterin İlköğretim Düzeyindeki 

Çocuklar için Problem Çözme Envanteri Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 

Problem Çözme Becerisi toplam puan için .87, Problem Çözme Becerisine Güven alt 

boyutu için .84, Öz-Denetim alt boyutu için .77, Kaçınma alt boyutu için .64 olarak 

hesaplanmıştır. 

Sosyal Uyum Envanteri (H.M. Bell ve R.M. Doli, 1930) 

Envanter, H. M. Bell ve R. M. Doli tarafından California Stanford 

Üniversitesinde geliştirilmiş ve ülkemizde Remzi Öncül tarafından Türkçe ‟ye çevrilmiş 

ve adapte edilmiştir. Bell Uyum Envanteri, bireylerin uyum düzeylerini ölçmek üzere 

geliştirilmiştir. “Aile”, “Sağlık”, “Sosyal” ve “Heyecansal” uyum düzeyini ölçmek 

üzere dört alt ölçekten oluşmaktadır.Bell Uyum Envanteri‟nin ülkemizde geçerlik ve 
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güvenirlik çalışmaları yapılmamıştır. Envanterin geliştirildiği yıllarda yapılan 

Envanterin Tekrarı Güvenirliği alt ölçeklere göre . 75-.90, testi yarılama tekler-çiftler 

yöntemi ile yapılan güvenirlikleri ise.80-.89 arasında değişmektedir. Envanter içindeki 

maddeler” Soru Cümlesi” şeklinde ifade edilmiştir. Toplam 140 maddeden 

oluşmaktadır. Alt ölçeklerin her biri 35 maddedir. Alt ölçeklere ilişkin maddeler, ayrı 

ayrı gruplanmış olarak değil, karışık olarak düzenlenmiştir. Soru numaralarından sonra, 

her maddenin hangi “alt ölçekle” ilişkili olduğu sembolik bir harfle belirtilmiştir. Alt 

ölçekler Aile (a) , Sağlık (b) , Sosyal Uyum (c) ve Heyecansal Uyum (d) harfiyle 

gösterilmiştir. Cevaplandırma yöntemi “Evet”, “Hayır” ve “?” olmak üzere üç 

seçenekten birini işaretleyerek yapılmaktadır. Puanların düşmesi “Uyumsuzluğu”, 

puanların yükselmesi “Uyumluluğu” göstermektedir. Bell Uyum Envanterinin 

öğrenciler için olan takımı, Test ve Araştırma Bürosunda Remzi Öncül tarafından 

adapte edilerek Türkçe‟ ye çevrilmiştir (Özgüven, 2012). Bell Uyum Envanteri‟nin 

ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmamıştır. Envanterin geliştirildiği 

yıllarda yapılan Envanterin Tekrarı Güvenirliği alt ölçeklere göre. 75-.90, testi yarılama 

tekler-çiftler yöntemi ile yapılan güvenirlikleri ise .80-.89 arasında değişmektedir 

(Özgüven, 2014). Bu çalışma dahilin de  Sosyal Uyum Ölçeği toplam puanı için 

Cronbach Alfa iç tutarlılık kat sayısı .94 olarak hesaplanmıştır. 

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ)( A Study of 

Development of Social Emotional Learning Skills Scale) (Kabakçı ve Korkut-Owen, 

2010):“Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği” Kabakçı ve Korkut Owen (2010) 

tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçekteki 

madde yükleri ise problem çözme becerileri (11 madde), iletişim becerileri (9 madde), 

kendilik değerini arttıran beceriler (10 madde), stresle başa çıkma becerileri (10 madde) 

şeklindedir. Ölçekteki yanıtlar dörtlü likert olarak derecelendirilmekte ve bir-dört 

arasında puanlanmaktadır. Ölçek maddelerinde tamamen uygun (4), bana oldukça 

uygun (3), bana pek uygun değil (2) ve bana hiç uygun değil (1) şeklindedir. Ölçekte 

toplam puan ile birlikte problem çözme, iletişim, ve kendilik değerini arttıran beceriler 

ve stresle başa çıkma olmak üzere dört alt puan verilmektedir. Bu ölçekten alınabilecek 

en yüksek puan 160, en düşük puan 40‟dır. Geliştirilen ölçekteki soruların tamamı 

katılımcı tarafından doldurulmakta olup, sorulan soruların tümü olumlu ifadelerden 

oluşmaktadır. Katılımcının alacağı puana göre eğer aldığı puan yüksek ise sosyal 



 

23 

 

duygusal becerileri yönünden yeterliliği, aldığı puanın düşüklüğü ise katılımcının 

kendini yetersiz algıladığını göstermektedir (Kabakçı ve Korkut-Owen, 2010). 

 

Alt Boyut Faktör Madde  Maddelerin Toplam 

Sayısı 

İletişim Becerileri 1, 9, 14, 17, 22, 28, 37, 32, 31 9 

Problem Çözme Becerileri 6,7,10,11,12,16,23,25,29,30,35 11 

Stresle Başa Çıkma 

Becerileri 

2,3,5,13,18,19,21,26,27,34 10 

Kendilik Değerini Arttıran 

Beceriler 

4,8,15,20,24,33,36,38,39,40 10 

Toplam  40 

SDÖBÖ‟nin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Ankara‟da beş farklı merkez 

ilçede bulunan dokuz okulda yapılmıştır. Örneklem grubunu ortaokul altı, yedi ve 

sekizinci sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır (n=1434). Çalışmada ölçeğin 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,897, Bartlett testi 7027,971, Cronbach alfa (α) 

güvenirlik katsayısı 0,88, test-tekrar-test güvenirliği 0,85 olarak bulunmuştur. Dört 

faktör ve 40 madde olarak belirlenen ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,33 

ile 0,60 arasında değiştiği ve açıklanan varyansın oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Durualp, 2014). Bu çalışma dahilin de  Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği 

toplam puanı için  Cronbach Alfa iç tutarlılık kat sayısı .90 olarak hesaplanmıştır.  

2.4. Verilen Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada öğrencilerin dolduracakları Kişisel Bilgi Formu ve diğer ölçeklerde 

yer alan bilgiler öncelikle Excel 2010 programına aktarıldı. Eksik veya yanlış bilgi 

dolduran öğrenciler değerlendirmeye katılmadı. Bu aşamadan sonra veriler SPSS 22 

programına yüklenip ve çözümlemeleri yapıldı.  

Sonrasında araştırma grubunun demografik özelliklerini belirlemek için betimsel 

istatistik sonuçları saptanmıştır. Sonra problem çözme becerisi, sosyal uyum ve sosyal 

duygusal öğrenme puanlarının cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine ve okul türlerine göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Bağımsız Ortalamalar için T- Testi 

yapılmıştır. Bağımsız Ortalamalar T – Testi; iki bağımsız örneklemden elde edilen 
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ortalamalar arasında ki farkın manidarlığını test etmek üzere kullanılan parametrik bir 

tekniktir (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2013: 159).  

Daha sonra problem becerisi alt boyut puanlarının sosyal uyum toplam puanı ve 

sosyal duygusal öğrenme toplam puanları arasında ilişkinin belirlenmesi için Pearson 

Korelasyon Analizi yapılmıştır.  Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin 

özelliklerini açıklayan ve özetleyen bir sayıdır (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2013: 

91). 

Daha sonra problem çözme alt boyut puanlarının sosyal uyum toplam puanı ve 

sosyal duygusal öğrenme toplam puanını ne kadar yordadığını belirlemek için Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki 

yada daha fazla değişkenden birinin bağımlı değişken, diğer değişkenlerin bağımsız 

değişken olarak ayrılması ve aralarında ki ilişkinin bir matematiksel eşitlikle 

açıklanmasıdır. Regresyon analizinde bağımlı değişken bir, bağımsız değişken iki ya da 

daha fazla ise çoklu regresyon analizi denir (Büyüköztürk, 2018).  
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın amaçlarını yansıtan sıralanmış şekilde alt 

başlıklar halinde oluşturulmuş bulgular başlığına ve bulguların sıralı bir şekilde 

anlamlandırılmaya çalışıldığı yorumlar başlığına ilişkin bilgiler verilmiştir. 

3.1. Bulgular 

3.1.1. AraĢtırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Araştırma grubu toplam 792 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 

403‟ü (%50.9) kız ve 389‟u (%49.1) erkektir. Öğrencilerin 383‟ü (%48.4) 7. sınıfa 

devam etmektedir ve 409‟u (%51.6) 8. sınıfa devam etmektedir. Öğrencilerin 12‟si 

(%1.5) 11 yaşında, 150‟si (%18.9) 12 yaşında, 298‟i (%37.6) 13 yaşında, 315‟i (%39.8) 

14 yaşında ve 17‟si (%2.1) 15 yaşındadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 13.22 ve standart 

sapması .828‟dir. Öğrencilerin 512‟si (%64.6) normal ortaokula devam etmektedir ve 

280‟i (%35.4) imam hatip ortaokuluna devam etmektedir. Öğrencilerin 26‟sı (%3.3) 

ailesinin ekonomik gelirini düşük düzeyde algılamaktadır, 677‟si (%85.5) ailesinin 

ekonomik gelirini orta düzeyde algılamaktadır ve 89‟u (%11.2) ailesinin ekonomik 

gelirini yüksek düzeyde algılamaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin 

demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 1‟de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Demografik 

Özellik  
Grup N % 

Cinsiyet  
Kız 403 50.9 

 
Erkek 389 49.1 

Sınıf Düzeyi  
7. Sınıf 383 48.4 

 
8. Sınıf 409 51.6 

Yaş 

 
11 12 1.5 

 
12 150 18.9 

 
13 298 37.6 

 
14 315 39.8 

 
15 17 2.1 

Okul Türü  
Normal Ortaokul 512 64.6 

 
İmam Hatip Ortaokul 280 35.4 

Ailenin 

Ekonomik Geliri 

 
Düşük 26 3.3 

 
Orta 677 85.5 

 
Yüksek 89 11.2 

 

3.1.2. Öğrencilerin Cinsiyetine göre Ölçek Puan Ortalamalarına iliĢkin Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyetine göre problem çözme envanteri, sosyal uyum envanteri 

ve sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puan ortalamalarının farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin Bağımsız Ortalamalar için T-Testi sonuçları Tablo 2‟de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Cinsiyete göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Bağımsız 

Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

  
Kız Erkek 

   

  
N: 403 N: 389 

   
Değişken 

 
x  Ss x  Ss t Df P 

İPÇE 
 

83.03 16.18 87.41 14.19 -4.041 790 .000** 

SUE 
 

78.51 18.74 86.21 18.05 -5.889 790 .000** 

SDÖBÖ 
 

120.04 17.61 120.05 16.20 -.008 790 .994 

 *p<.05     **p<.01 
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Tablo 2‟ye bakıldığında, kız öğrencilerin problem çözme envanteri puan 

ortalamaları (  =83.08, Ss=16.89), erkek öğrencilerin problem çözme envanteri puan 

ortalamalarından (  =87.41, Ss=14.19) anlamlı düzeyde daha düşüktür (t(790)=-4.041, 

p<.01, p=.000). Kız öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan ortalamaları (  =78.51, 

Ss=18.74), erkek öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan ortalamalarından (  =86.21, 

Ss=18.05) anlamlı düzeyde daha düşüktür (t(790)=-5.889, p<.01, p=.000). Kız 

öğrencilerin algılanan sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puan ortalamaları 

(  =120.04, Ss=17.61) ile erkek öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği 

puan ortalamaları (  =120.05, Ss=16.20) arasında anlamlı düzeyde farklılaşma yoktur 

(t(790)=-.008, p>.05, p=.994). 

3.1.3. Öğrencilerin Sınıf Düzeyine göre Ölçek Puan Ortalamalarına iliĢkin 

Bulgular 

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre okul tükenmişliği ölçeği, problem çözme 

envanteri, akran ilişkileri ölçeği ve algılanan okul deneyimleri ölçeği puan 

ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Bağımsız Ortalamalar için T-Testi 

sonuçları Tablo 3‟te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Düzeyine göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Bağımsız 

Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

  
7. Sınıf 8. Sınıf 

   

  
N: 383 N: 409 

   
Değişken 

 
x  Ss x  Ss t Df     P 

İPÇE 
 

86.52 14.76 83.92 15.86 2.384 790 .017* 

SUE 
 

83.32 18.57 81.33 18.97 1.487 790 .137 

SDÖBÖ 
 

121.03 16.84 119.13 16.98 1.582 790 .114 

 *p<.05     **p<.01 

Tablo 3‟e bakıldığında, 7. sınıf öğrencilerin problem çözme envanteri puan 

ortalamaları (  =86.52, Ss=14.76), 8. sınıf öğrencilerin problem çözme envanteri puan 

ortalamalarından (  =83.92, Ss=15.86) anlamlı düzeyde daha yüksektir (t(790)=2.384, 

p<.05, p=.017). 7. sınıf öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan ortalamaları (  =83.22, 

Ss=18.57) ile 8. sınıf öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan ortalamaları (  =81.33, 

Ss=18.97) arasında anlamlı düzeyde farklılaşma yoktur (t(790)=1.487, p>.05, p=.137). 7. 
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sınıf öğrencilerin algılanan sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puan ortalamaları 

(  =121.03, Ss=16.84) ile 8. sınıf öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği 

puan ortalamaları (  =119.13, Ss=16.98) arasında anlamlı düzeyde farklılaşma yoktur 

(t(790)=1.582, p>.05, p=.114). 

3.1.4. Öğrencilerin Okul Türüne göre Ölçek Puan Ortalamalarına iliĢkin Bulgular 

Öğrencilerin okul türüne göre okul tükenmişliği ölçeği, problem çözme 

envanteri, akran ilişkileri ölçeği ve algılanan okul deneyimleri ölçeği puan 

ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Bağımsız Ortalamalar için T-Testi 

sonuçları Tablo 4‟te gösterilmiştir.  

Tablo 4. Okul Türüne göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Bağımsız 

Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

  
Normal İmam Hatip 

   

  
N: 512 N: 280 

   
Değişken 

 
  x    Ss   x    Ss    t  Df    p 

İPÇE 
 

86.68 15.41 82.44 14.98 3.740 790 .000** 

SUE 
 

83.48 19.33 80.12 17.61 2.409 790 .016* 

SDÖBÖ 
 

120.85 17.14 118.58 16.44 1.808 790 .071 

 *p<.05     **p<.01 

Tablo 4‟e bakıldığında, normal ortaokula devam eden öğrencilerin problem 

çözme envanteri puan ortalamaları (  =86.68, Ss=15.41), imam hatip ortaokuluna devam 

eden öğrencilerin problem çözme envanteri puan ortalamalarından (  =82.44, Ss=14.98) 

anlamlı düzeyde daha yüksektir (t(790)=3.740, p<.01, p=.000). Normal ortaokula devam 

eden öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan ortalamaları (  =83.48, Ss=19.33), imam 

hatip ortaokuluna devam eden öğrencilerin sosyal uyum envanteri puan 

ortalamalarından (  =80.12, Ss=17.61) anlamlı düzeyde daha yüksektir (t(790)=2.049, 

p<.05, p=.016). Normal ortaokula devam eden öğrencilerin algılanan sosyal duygusal 

öğrenme becerileri ölçeği puan ortalamaları (  =120.85, Ss=17.14) ile imam hatip 

ortaokuluna devam eden öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puan 

ortalamaları (  =118.58, Ss=16.44) arasında anlamlı düzeyde farklılaşma yoktur 

(t(790)=1.808, p>.05, p=.071). 
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3.1.5. DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

Araştırmada kullanılan Problem Çözme Envanteri alt boyutları, Sosyal Uyum 

Envanteri ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği puanlarına ilişkin korelasyon 

analizi sonuçları Tablo 5‟te verilmiştir. 

Tablo 5. Değişkenlere ilişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Değişkenler İPÇE-PÇBG İPÇE-ÖD İPÇE-K SUE SDÖBÖ 

İPÇE-PÇBG - 
    

İPÇE-ÖD .342** - 
   

İPÇE-K .532** .546** - 
  

SUE .378** .619** .499** - 
 

SDÖBÖ .681** .406** .488** .464**   - 

 *p<.05     **p<.01 

Tablo 5‟e bakıldığında, problem çözme envanteri problem çözme becerisine 

güven alt boyutu puanı ile sosyal uyum envanteri puanı arasında zayıf düzeyde pozitif 

ilişki olduğu (r=.378, p<.01, p=.000); sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puanı 

arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.681, p<.01, p=.000) görülmüştür. 

Problem çözme envanteri öz denetim alt boyutu puanı ile sosyal uyum envanteri puanı 

arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.619, p<.01, p=.000); sosyal duygusal 

öğrenme becerileri ölçeği puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.406, 

p<.01, p=.000) görülmüştür. Problem çözme envanteri kaçınma (problem çözme 

sürecinde sorumluluk alma) alt boyutu puanı ile sosyal uyum envanteri puanı arasında 

orta düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.499, p<.01, p=.000); sosyal duygusal öğrenme 

becerileri ölçeği puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.488, p<.01, 

p=.000) görülmüştür. Sosyal uyum envanteri puanı ile sosyal duygusal öğrenme 

becerileri ölçeği puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu görülmüştür (r=.464, 

p<.01, p=.000). 

3.1.6. Sosyal Uyum Envanteri Puanının Yordanmasına ĠliĢkin Bulgular 
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Sosyal uyum envanteri puanının problem çözme envanteri alt boyut puanları 

tarafından yordanma düzeyini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır ve sonuçları Tablo 6‟da verilmiştir. 

Tablo 6. Sosyal Uyum Envanteri Puanının Yordanmasına ilişkin Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler    B SHB    β     T    p 
 

İPÇE-PÇBG .252 .066 .122 3.832 .000 
 

İPÇE-ÖD 1.496 .099 .485 15.082 .000 
 

İPÇE-K .818 .173 .169 4.728 .000 
 

R=.656                 R
2
=.431 

F(3, 788)=198.720   p=.000 

 

 

Tablo 6‟ya bakıldığında, problem çözme becerileri alt boyutlarının birlikte 

sosyal uyum puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı (p<.001) ve varyansın yaklaşık 

%43‟ünü açıkladığı görülmektedir. İlgili Beta (β) değerleri incelendiğinde ise, sosyal 

uyum puanlarının anlamlı yordayıcıları sırasıyla problem çözme becerileri problem 

çözme becerine güven alt boyutu (β=.122), öz denetim alt boyutu (β=.485) ve kaçınma 

(problem çözme sürecinde sorumluluk alma) alt boyutu (β=.169) olduğu görülmektedir. 

3.1.7. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Puanının Yordanmasına ĠliĢkin 

Bulgular 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puanının problem çözme envanteri alt 

boyut puanları tarafından yordanma düzeyini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır ve sonuçları Tablo 7‟de verilmiştir. 
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Tablo 7. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Puanının Yordanmasına ilişkin 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler  B SHB   β    T    p 
 

İPÇE-PÇBG 1.072 .055 .577 19.411 .000 
 

İPÇE-ÖD .433 .083 .156 5.191 .000 
 

İPÇE-K .418 .145 .096 2.871 .004 
 

R=.709                 R
2
=.503 

F(3, 788)=266.056   p=.000 

 

 

Tablo 7‟ye bakıldığında, problem çözme becerileri alt boyutlarının birlikte 

sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı (p<.001) ve 

varyansın yaklaşık %50‟sini açıkladığı görülmektedir. İlgili Beta (β) değerleri 

incelendiğinde ise, sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarının anlamlı yordayıcıları 

sırasıyla problem çözme becerisine güven alt boyutu (β=.577), problem çözme 

becerileri öz denetim alt boyutu (β=.156) ve kaçınma (problem çözme sürecinde 

sorumluluk alma) alt boyutu (β=.096) olduğu görülmektedir. 

3.2. Yorumlar 

Araştırma sonuçlarına göre problem çözme becerileri puan ortalamaları kız ve 

erkek öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkek öğrencilerin 

problem çözme puan ortalamalarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç bazı çalışmalarla benzerdir (Korkut, 2002; Yıldırım ve diğerleri, 

2011). Yıldırım ve diğerleri (2011) toplam 911 lise öğrencisi (9. 10. ve 11.sınıf) 

üzerinden yapılan çalışma da erkek öğrencilerin problem çözme beceri puanları, kız 

öğrencilerin problem çözme becerisi puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bazı çalışmalarda ise farklı sonuçlara ulaşılmıştır (Durualp, 2014; 

Düzakın, 2004; Öztürk, 2017) sonuçlarına göre kız öğrencilerin problem çözme becerisi 

puanları, erkek öğrencilerin problem çözme becerisi puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bazı çalışmalar da ise cinsiyet değişkeni problem çözme 

becerisi üzerinde anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır (Çilingir 2006, Terzi, 2003). Erkek 

öğrencilerin sosyal uyum envanteri puanları kız öğrencilerin puanlarından daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bu sonuç (Pehlivan, 2017; Seçkin, 2015; Yeğen, 2008; 

Büyükşahin, 2009) çalışmasıyla farklıdır. Pehlivan (2017)‟in çalışmasında toplam 152 
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lise (64 erkek, 88 kız) öğrencisinin sosyal uyum becerileri puanları arasında anlamlı bir 

fark saptanmamıştır. Seçkin (2009)‟un çalışmasında ise toplam (34 kız, 30 erkek) 

öğrencisinin sosyal uyum puanlarının kız öğrencilerde daha yüksek olduğunu 

saptamıştır. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından kız ve erkek öğrenciler 

arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmamıştır. Bu sonuç bazı çalışmalarla benzerdir 

(Merter, 2013; Toraman, 2018). Totan, 2011‟in çalışmasında ise kızların sosyal 

duygusal öğrenme puanlarının, erkeklerin sosyal duygusal öğrenme puanlarından daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre problem çözme becerileri puanları anlamlı 

düzeyde farklılaşmaktadır. 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi puanları, 

8.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi puanlarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç (Düzakın, 2004; Erdem ve Genç, 2014) farklıdır. Düzakın 

(2004) öğrencilerin problem çözme becerilerinde sınıf düzeyine göre bir farklılık 

saptamamıştır. Sosyal uyum puanları 7. ve 8.sınıf öğrencileri arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılık saptanmamıştır. Bu sonuç (Pehlivan, 2017; Türkel, 2010) sonuçlarıyla 

benzerdir. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından 7. sınıf ve 8.sınıf öğrencileri 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmamıştır. Bu sonuç Kuyulu (2015)‟in 

çalışmasıyla benzerdir. Literatürde ki bazı çalışmalarda farklı sonuçlar saptanmıştır. 

Akbulut Kılıçoğlu (2016) sınıf seviyesi yükseldikçe Sosyal duygusal öğrenme 

puanlarının düşüş olduğunu saptamıştır.  

Öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri okul türlerine göre problem çözme 

becerileri puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Normal ortaokulda okuyan 

öğrencilerin problem çözme becerileri puanları, imam hatip ortaokulunda okuyan 

öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal uyum becerileri 

puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Normal ortaokulda okuyan öğrencilerin 

sosyal uyum puanları, imam hatip ortaokulunda okuyan öğrencilerin puanlarından daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından normal 

ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında anlamlı düzeyde farklılık 

görülmemektedir. Araştırmanın değişkenleriyle ilgili literatürde araştırma yapılmış 

ancak normal okul ve imam hatip okul karşılaştırması bulunamamıştır. 



 

33 

 

Araştırmaya göre problem çözme envanteri güven alt boyut puanı ve sosyal 

uyum envanteri puanı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Problem 

çözme envanteri güven alt boyut puanı ve sosyal duygusal öğrenme puanı arasında orta 

düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Problem çözme envanteri öz denetim alt 

boyutu puanı ve sosyal uyum envanteri puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu 

saptanmıştır. Problem çözme envanteri öz denetim alt boyutu puanı ve sosyal duygusal 

öğrenme becerileri ölçeği puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 

Problem çözme envanteri kaçınma (problem çözme sürecinde sorumluluk alma) alt 

boyutu puanı ve sosyal uyum envanteri puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu 

saptanmıştır. Problem çözme envanteri kaçınma (problem çözme sürecinde sorumluluk 

alma) alt boyutu puanı ve sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği puanı arasında orta 

düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuç (Totan, 2011; Toraman, 2018; 

Merter, 2013; Akbulut Kılıçoğlu, 2016)‟nun çalışmalarıyla benzerdir. 

Araştırmaya göre, problem çözme becerileri envanterinin alt boyutlarının birlikte 

sosyal uyum puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Yapılan 

araştırmalarda, çocukların problem çözme becerileri, sosyal beceri kazanımları onların 

sosyal uyumlarında (Durualp, 2009; Kabasakal ve Çelik, 2010), sosyal yeterliliğinde 

(Erözkan, 2013) ve kişilerarası ilişkilerinde (Çetinkaya, 2013) etkili olduğu 

görülmüştür. 

Araştırmaya göre, problem çözme becerileri envanterinin alt boyutlarının birlikte 

sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı 

görülmektedir. Totan ve Kabasakal (2012) tarafından yapılan araştırmada da problem 

çözme becerilerinin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini arttırdığı bulunmuştur.
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BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI VE ÖNERĠLER 

Araştırmanın bu bölümünde özet, yargı ve öneriler başlıklarına ilişkin bilgiler 

verilmiştir. 

4.1. Özet 

Bu araştırmanın temel amacı İstanbul ilindeki Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy 

ilçelerinde yer alan ve araştırmacı tarafından seçilmiş olan normal ortaokul ve imam 

hatip ortaokulların da eğitim gören öğrencilerin problem çözme becerileri, sosyal uyum 

becerileri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarını cinsiyet, sınıf düzeyi, okul 

türü açısından incelemektir. Problem çözme alt boyutlarının sosyal uyum beceri ve 

sosyal duygusal öğrenme puanlarını yordama düzeyini belirlemektir. Üzerinde araştırma 

yapılan grup 2018- 2019 eğitim öğretim döneminde 10 farklı okulda bulunan toplam 

792 ortaokul öğrencisidir. Veri toplama araçları olarak İlköğretim Düzeyindeki 

Çocuklar için Problem Çözme Envanteri (İPÇE), Sosyal Uyum Envanteri ve Sosyal 

Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ) kullanılmıştır.  

Araştırmada öncelikli olarak değişkenlerin normallik değerleri incelenmiştir. 

Beş farklı aşamada incelenen değerlerin en az üç veya daha üzeri olarak normallik 

değerlerini sağladığı görülmüştür. Sonrasında çıkarsamalı istatistik analiz sonuçları için 

parametrik testler uygulanmıştır. Bunun için öğrencilerin problem çözme ölçeği, sosyal 

uyum ölçeği ve sosyal duygusal öğrenme ölçeğinin cinsiyet (kız – erkek), sınıf düzeyi 

(7. ve 8.sınıf) ve okul türüne (normal ortaokul ve imam hatip ortaokulu) göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için Bağımsız Ortalamalar T testi uygulanmıştır. 

Yordayıcı değişkenler ve yordanan değişkenler arasında ki ilişkiyi belirlemek için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi uygulanmıştır. Problem çözme 

envanterinin alt boyutları sosyal uyum puanını ve sosyal duygusal öğrenme puanını 

yordama düzeyini belirlemek için Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz testi 

uygulanmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi için “p≤ .05” kullanılmıştır. 

Araştırma yapılan grup toplam 792 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin 403‟ü kız, 389‟u erkektir. Öğrencilerin 383‟ü 7.sınıf, 410‟u 8.sınıf 

öğrencisidir.  Öğrencilerin 12‟si 11 yaşında,  150‟si 12 yaşında, 298‟i 13 yaşında, 315‟i 
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14 yaşında, 17‟si 15 yaşındadır. Öğrencilerin 512‟si normal ortaokulda, 280‟i imam 

hatip ortaokulunda eğitim görmektedir.  

Araştırmada erkek öğrencilerin problem çözme puanlarının kız öğrencilerden 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal uyum envanteri sonuçlarına 

göre erkek öğrencilerin sosyal uyum envanteri puanları kız öğrencilerin puanlarından 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından kız ve 

erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmamıştır. 

Araştırmada, 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi puanları, 8.sınıf 

öğrencilerinin problem çözme becerisi puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Sosyal uyum puanları 7. ve 8.sınıf öğrencileri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

saptanmamıştır. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından 7. sınıf ve 8.sınıf 

öğrencileri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmamıştır.  

Araştırmada öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri okul türlerine göre problem 

çözme becerileri puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Normal ortaokulda okuyan 

öğrencilerin problem çözme becerileri puanları, imam hatip ortaokulunda okuyan 

öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal uyum puanları 

öğrenilerin eğitim – öğretim gördükleri okulun türüne göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Normal ortaokula devam eden öğrencilerin sosyal uyum puanları, 

imam hatip ortaokula giden öğrencilerin sosyal uyum puanlarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Sosyal duygusal öğrenme puanları bakımından normal ortaokul ve imam 

hatip ortaokulları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmemektedir. 

Araştırmaya göre problem çözme envanteri güven alt boyut puanı ve sosyal 

uyum envanteri puanı arasında sosyal uyum envanteri arasında zayıf düzeyde pozitif 

ilişki olduğu saptanmıştır. Problem çözme envanteri güven alt boyut puanı ve sosyal 

duygusal öğrenme puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 

Problem çözme envanteri öz denetim alt boyutu puanı ve sosyal uyum envanteri puanı 

arasında ve problem çözme envanteri öz denetim alt boyutu puanı  ve sosyal duygusal 

öğrenme arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Problem çözme 

envanteri kaçınma(problem çözme sürecinde sorumluluk alma) alt boyutu puanı ve 

sosyal uyum envanteri puanı arasında problem çözme envanteri kaçınma(problem 
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çözme sürecinde sorumluluk alma) alt boyutu puanı ve sosyal duygusal öğrenme 

becerileri ölçeği puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 

Araştırmaya göre bağımsız değişkenin, problem çözme becerileri alt 

boyutlarının birlikte sosyal uyum puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın 

yaklaşık %43‟ünü açıkladığı görülmektedir. Problem çözme becerileri alt boyutlarının 

birlikte sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı ve 

varyansın yaklaşık %50‟sini açıkladığı görülmektedir. 

4.2. Yargı 

Araştırmada erkek öğrencilerin problem çözme düzeylerinin kız öğrencilerin 

problem çözme düzeylerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre erkek 

öğrencilerin problem durumuyla karşı karşıya kaldıklarında çözmesi için çevresinden 

tarafından desteklendiği söylenebilir. Araştırma erkek öğrencilerin sosyal uyum 

puanlarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrenciler okudukları 

sınıf seviyelerine bakıldığında yoğun dersler, sınav baskısı, devam ettikleri kursların 

baskısı altındadır. Bu bulguya göre ise erkek öğrencilerin aileleri daha çok sportif 

etkinliklere yönlendirilmesi bu etkinliklerde üzerlerinde ki baskıyı azaltıp, çevreleriyle 

daha rahat iletişim kurmasından dolayı sosyal uyumlarını olumlu yönde geliştirdiği 

söylenebilir. Araştırmada sosyal duygusal öğrenme açısından kızlar ve erkekler arasında 

fark görülmemiştir. Bu bulguya göre ölçeğin alt boyutlarında ki beceriler (problem 

çözme becerileri, iletişim becerileri, kendilik değerini arttıran beceriler, stresle başa 

çıkma becerileri) olumlu yönde geliştirildiğinde kız ve erkek bireylerde sosyal duygusal 

öğrenme arasında anlamlı düzeyde fark olmayacağı söylenebilir. 

Araştırmada 7.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerin problem çözme becerileri arasında 

fark görülmüştür. 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri 8.sınıfa göre daha 

yüksektir. Bu sonuca bağlı olarak 8.sınıf öğrencilerinin girecekleri liseye giriş sınavına 

(LGS) bağlı olarak yaşadıkları stres düzeyinin artması, okul dersleri ve LGS sistemine 

yönelik yoğun çalışmalar problem çözme becerilerinin zayıflamasına yol açtığı 

söylenebilir. 
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Araştırmada normal ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında 

problem çözme düzeyleri arasında fark görülmüştür. İmam hatip ortaokulların da sınıf 

ve okul mevcutları normal okullara göre daha azdır. Ancak bu durumun problem çözme 

becerisini daha yapıcı yönde etkilemediği görülmüştür. Araştırmada normal ortaokul ve 

imam hatip ortaokulu öğrencileri sosyal uyum puanları arasında fark görülmüştür. İmam 

hatip orta okulunda sınıf ve okul mevcutlarının azlığı, aldıkları derslerin sayısının 

normal ortaokullara göre daha fazla olması ve kız erkek sınıflarının ayrı olması 

öğrencilerin uyumların becerilerin de azalmaya neden olabileceği söylenebilir. 

Araştırmada problem çözme becerisi karşısında ele alınan sosyal uyum puanının 

varyansını %43‟ünü yordadığı görülmüştür. Problem çözme becerisi, sosyal uyum 

becerisi karşısında koruyucu faktör olarak dikkate alınabilir. Bireyin problem çözme 

becerisi olumlu ve yapıcıysa çevresinde ki bireylerle de uyum içinde olabileceği 

söylenebilir. 

Araştırmada problem çözme becerisi karşısında ele alınan sosyal duygusal 

öğrenme puanının varyansını %50‟sini yordadığı görülmüştür. Problem çözme becerisi, 

sosyal duygusal karşısında koruyucu faktör olarak dikkate alınabilir. Bireyin problem 

çözme becerisi olumlu ve yapıcıysa sosyal duygusal öğrenme becerisinin de olumlu 

yönde olabileceği söylenebilir. 

4.3. Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar neticesinde araştırmacılara, öğretmenlere, 

ailelere, psikolojik danışmanlara bazı önerilerde bulunulabilir. 

Araştırmacılara öneriler; 

1. Bu araştırma İstanbul ilinin Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 10 farklı 

okulda, 792 ortaokul 7.ve 8.sınıf öğrencisiyle sınırlıdır. Farklı illerde ve sınıf 

seviyelerindeki (ilköğretim, lise, üniversite) örneklemlerle yapılabilir.  

2. Akademik çalışmaların genelinde problem çözme becerileriyle ilgili yapılanlar 

kesitsel araştırmadır. Konuyla alakalı olarak boylamsal çalışmalar yapılabilir. 

Uygulama önerileri; 
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1. Öğrencilerin problem çözme becerilerini olumlu yönde geliştirecek eğitimler 

okul psikolojik danışmanları tarafından düzenlenebilir. Bu eğitimlere sadece 

öğrenciler değil ebeveynler, öğretmenler, okul idaresinin katılımıyla da 

bilgilendirme yapılabilinir. 

2. Öğrencilere problem çözme eğitimi anaokulu ve ilkokul yıllarından itibaren 

verilmeye başlanmalıdır. Bu eğitimler sırasında drama, masallar, oyunlar, rol 

oynama gibi farklı tekniklerle desteklenebilir. 
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EK’LER 

EK A. AraĢtırma Ġzni Onay Belgesi 
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EK B. KiĢisel Bilgi Formu 

OKULUNUZ: 

CİNSİYETİNİZ: K( ) E( ) 

KAÇINCI SINIFTA OKUYORSUNUZ: 

YAŞINIZ: 

SOSYAL EKONOMİK DÜZEYİNİZ: DÜŞÜK ( ) ORTA ( ) YÜKSEK ( ) 
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EK C. Ġlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri ve 

Kullanım Ġzni 

Açıklama: Aşağıda yer alan maddeleri 

okuduktan sonra hangi sıklıkla davrandığınızı 

belirleyerek, “Hiçbir Zaman”, “Nadiren”, 

“Arada Sırada”, “Sık Sık” ve “Her Zaman” 

seçeneklerinden birine çarpı (X) koyarak 

işaretlemenizdir. Yanıtlarınız kesinlikle gizli 

tutulacaktır. Bu yanıtların doğrusu ya da 

yanlışı yoktur. Lütfen tüm maddeleri dikkatle 

okuyup işaretleyin. Lütfen hiçbir maddeyi boş 

bırakmayın. 

H
iç

b
ir

 Z
a
m

a
n

 

N
a
d

ir
en

 

A
ra

d
a
 S

ır
a
d

a
 

S
ık

 S
ık

 

H
er

 Z
a
m

a
n

 

1 
Sorunlarımdan kaçma yerine 

sorunumu çözmeye çalışırım. 
     

3 
Karşıma sorunlar çıktığında sakin 

olmaya çalışırım. 
     

12 
Sorun yaşadığımda kendimi kolay 

kolay derse veremem. 
     

15 

Sorunlardan kaçmak yerine işe 

yarayan bir çözüm yolu bulana 

kadar uğraşırım. 

     

16 
İş ve sorumluluklarımdan kaçmak 

için birçok bahane uydururum. 
     

20 
Sorunlarımı çözme konusunda 

genellikle başarılı değilimdir. 
     

24 

Bir sorunum olduğunda çözüm 

yolları aramak yerine her şeyi 

oluruna bırakırım. 
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EK D. Sosyal Uyum Envanteri 

YÖNERGE: Kişiliğiniz hakkında daha çok şey bilip öğrenmek amacıyla, bütün 

soruları samimi olarak cevaplarsanız kendinizi daha iyi tanıma olanağınız olacaktır. 

Cevabınızı sadece her soru karşısındaki Evet „E‟, Hayır „H‟ ya da „?‟ soru işaretlerinden 

birini daire içine alacak veriniz. Ancak Evet „E‟ veya Hayır „H‟ şeklinde kesin olarak 

cevaplandıramayacağınız durumlarda soru işaretini „?„ daire içine alınız. Bütün bu 

soruları yanıtlamak için size belli bir zaman verilmiş değildir, yalnız mümkün olduğu 

kadar çabuk cevaplayınız. Eğer anne ve babanızdan ayrı yaşıyorsanız, soruların 

bazılarını, birlikte yaşadığınız insanları göz önünde tutarak cevaplayınız. 

Teşekkür Ederiz 
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1d E H ? Gündüzleri sık sık hayal kurar mısınız? 

6b E H ? Gözleriniz ışığa karşı çok hassas mıdır? 

9a E H ? Ara sıra ana-babanızın umutlarını boşa çıkardığınızı düşünür müsünüz? 

18a E H ? Anne-babanızdan biri sizi haksız yere eleştirdi mi? 

33b E H ? Herhangi bir kaza da ciddi bir şekilde yaralandınız mı? 

36c E H ? Çekingen olmanızdan şikâyetçi misiniz? 

38b E H ? Hiç ameliyat geçirdiniz mi? 

44c E H ? Başkalarının çalışmalarını planlama ve sürüklemede hiç ön ayak oldunuz 

mu? 

52d E H ? Başkalarının mutluluğunu arada bir kıskanır mısınız? 

53c E H ?Yanıtın  bildiğiniz halde sınıf karşısında konuşmaktan korktuğunuz için 

sorulan bir soruya karşılık vermediğiniz oldu mu? 

54b E H ? Midenizden sık sık rahatsız olur musunuz? 

58b E H ? Sık sık baş dönmesi geçirir misiniz? 

67a E H ? Anne babanızın gereksiz yere size baskı yaptığını düşünür müsünüz? 

72a E H ? Anne-babanızdan birinin sizi sürekli sinirlendiren bir alışkanlığı var mıdır? 

77d E H ? Dış görünüşünüzden dolayı çok defa çekingenlik duyar mısınız? 

84b E H ? Bademciğiniz veya gırtlak iltihabınız var mı? 

88c E H ? Sosyal bir etkinlikte ara sıra öne çıktığınız olur mu? 

97a E H ? Genellikle annenizle aranız iyi midir? 

99b E H ? Burnunuzdan nefes alırken sık sık güçlük çeker misiniz? 

109d E H ? Size yapılan eleştiri karşısında fazlasıyla üzülür müsünüz? 

110c E H ? Bir gruptan ayrılma düşüncesiyle izin isterken sıkılır mısınız? 

112a E H ? Anne babanız birbirinden ayrı mı yaşamaktadırlar? 

113d E H ? Sık sık heyecanlanır mısınız? 

115b E H ? Gözlük kullanır mısınız? 

124b E H ? Hastalıktan dolayı sık sık okuldan uzak kaldığınız oldu mu? 

129b E H ? Dişlerinizden dolayı diş doktoruna sık sık gereksinim duyar mısınız? 

133b E H ? Herhangi fiziksel bir rahatsızlığınız var mı? 

135c E H ? Sınıfta bir şey okumak için tereddüt eder misiniz? 

137b E H ? Herhangi bir cilt hastalığı geçirdiniz mi? 

140c E H ? Bir grup insanın oturup konuşmakta oldukları bir odaya tek başınıza 

girmekte kararsızlık gösterir misiniz?  
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EK E. Sosyal Duygusal Öğrenme Envanteri ve Kullanım Ġzni 

  Hiç 

Uygun 

Değil 

Pek  

Uygun 

Değil 

Oldukça 

Uygun 

 

Tamamen 

Uygun 

1 Birisiyle konuşurken gözlerine 

bakarım 

(1) (2) (3) (4) 

3 Arkadaşlarım benimle alay ederse 

görmezden gelebilirim 

(1) (2) (3) (4) 

4 Dış görünüşümden memnunum (1) (2) (3) (4) 

6 Bir arkadaşımla sorunumu çözerken 

hem onun hem kendimin yararını 

düşünürüm 

(1) (2) (3) (4) 

9 Duygularımı kelimelere dökebilirim (1) (2) (3) (4) 

15 Kendimden memnunum (1) (2) (3) (4) 

16 Bir problemim olduğunda bunu adım 

adım çözmeye çalışırım 

(1) (2) (3) (4) 

18 Çok bunaldığımda spor yaparak 

rahatlarım 

(1) (2) (3) (4) 

29 Karşılaştığım problemlere uygun 

çözüm yolları bulabilirim 

(1) (2) (3) (4) 

32 Bir sorunum olunca benzer sorunu 

olanlarla konuşurum 

(1) (2) (3) (4) 

33 Başarılarımdan gurur duyarım (1) (2) (3) (4) 

34 Gergin olduğumda kendimi 

sakinleştirebilirim 

(1) (2) (3) (4) 

40 Hatalarım, eksiklerim olsa da değerli 

bir insanım 

(1) (2) (3) (4) 
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