


ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

“ Ufak parçalara ayırabildiğiniz takdirde, 
en güç olan meseleleri bile kolaylıkla çözebilirsiniz. “
Henry Ford

Değerli Velilerimiz, 
Bir sorunla karşılaştığımızda kimimiz bu sorunu oldukça soğukkanlılıkla çözmeye çalışırken kimimiz ise so-

runun omuzlarımıza bir yük gibi bindiğini düşünür ve sorunu çözmek yerine pes eder. Bu duruma yaklaşımları-
mız sahip olduğumuz mizaçtan etkilendiği kadar ailemizin bizlere verdiği eğitimlerden de etkilenir. Küçük yaş-
larda edinilen sorun çözme becerileri çocukların ileri yaşlarında da kendi kararlarını şekillendirmelerinde büyük 
rol oynar. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, 4 yaştan itibaren çocukların uygun bir eğitimle problem çözücü 
düşünme biçimini kazanabileceği belirtilmektedir. Tabii bu eğitimin verilmesinde anne baba tutumlarının çok 
önemli olduğunu unutulmamalıdır. 

Anne ve babalar çocuklarının küçük yaşlarda sorunlarla karşılaşmalarını ya da bunlarla baş etmelerini engel-
lemek için genelde kendileri sorunlara müdahale etmeye ve çözmeye çalışırlar. Ancak bu durum görünürde ço-
cuğu sorundan uzaklaştırsa da çocuğun ilerideki yaşamında başka sorunlarla karşılaşmasına neden olur. Çocuk 
kendi kontrolü ile sorun çözmeyi, karar vermeyi öğrenemeden ve sürekli birilerinin kararlarına bağımlı olarak 
büyür, ancak bir gün kendi kararlarını vermek zorunda kalınca ne yapacağını bilemez ve çıkmaza girer. 

Çocuk sosyal yaşama başladığı andan itibaren sorunlar başlayacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın karşılaştıkla-
rı sorunlarla ilgili olarak sabırlı olmamız gerekmektedir. Çocuğun ilk çözümü uyguladığında istediği sonucu elde 
edemezse diğer çözümleri düşünmesi, denemesi, denemekten vazgeçmemesi ve çözene kadar motivasyonunu 
kaybetmemesi için onu cesaretlendirmek çok önemlidir. Yaşadığı sosyal problemlere çözümler bulması konu-
sunda ebeveynleri tarafından cesaretlendirilen çocuklar çözüm bulmaya daha istekli olur. Bilgisini, becerisini 
kullanacak fırsat bulmuş olur. Bu konuda onlara yapabileceğimiz en büyük yardım sorunlarını çözme yönünde 
bakış açılarını geliştirmelerini desteklemektir. Karşılaştıkları güçlüklere çözüm yolları bulmak için ebeveynleri 
tarafından cesaretlendirilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği işi yapmaya çalışırken bilgisini, anlayışını, be-
cerisini de kullanacak bir fırsat bulmuş olur. Böylece problem çözme çocuğun yeteneklerinin, kendine saygı ve 
güven duygularının gelişmesini hızlandırmasının yanında bir birey olarak gelişmesini de çabuklaştırmaktadır. 

Problem çözme etkinlikleri, çocukların hedefe nasıl ulaşacakları ile ilgili kararlar vermelerini sağlamasının 
yanında yetişkinlerin de çocuklardan bir şeyler öğrenme fırsatını sağlar. Problem çözen çocukları gözleyerek ve 
sordukları soruları dikkatlice dinleyerek, çocuğun ne düşündüğü anlaşılabilir. Problem çözme olanakları yetiş-
kinlere çocukların düşüncelerini anlamak ve yeni bağlantılar-ilişkiler sistemini fark etmek için fırsatlar vermiş 
olur. Çocuğun tüm gelişim alanlarında olduğu gibi problem çözme becerisinin gelişiminde de ana baba tutum-
ları etkili olmaktadır. Çocuğun ileriki yaşamında gerek aile içindeki bireylerle gerek yaşıtları ve diğer insanlarla 
sağlıklı , doğru ilişkiler kurabilmesi için fırsatların sağlanması ve bunların geliştirilmesi ana babaların tutum ve 
davranışları ile şekillenir.

Çocuğunuz bir sorun ile karşılaştığında, sorunu onun için çözmek yerine;

• Çocuğunuzu bir sorun anında mutlaka dinleyin ve onun ihtiyaçlarını, isteklerini anlamaya çalışın.
• Çocuğunuza onu anladığınızı belirtin, onun düşüncelerini özetleyerek doğru anlayıp anlamadığınızı ona 

gösterin. Çocuğunuzun duygularını isimlendirebilir, durumu daha net, sade bir şekilde toparlayabilirsiniz. 
• Problem hakkında kendi düşüncelerinizi çocuğunuza belirtin.
• Çocuğunuzla beraber beyin fırtınası yaparak çözümler bulmaya çalışın ve aklınıza gelen tüm fikirleri 

çocuğunuzla birlikte bir kâğıda yazın, birlikte listenizi gözden geçirin ve en uygun çözümü bulun.  
• Çocuklarınız bir sorunla karşılaşınca ya çözüm girişiminde bulunur ya şikâyette bulunur ya da problemi  

yok sayar; üstünde durmaktan kaçınırlar. Çocuklarınızı cesaretlendirerek onların sorunlarını kendilerinin çöz-
melerine fırsat verebilmelisiniz. 

Sorunlarını çözme yönünde bakış açılarını geliştirmelerini desteklemeniz gerekmektedir. Ona doğrudan çö-
zümü söylemek yerine, onlara açık uçlu sorular sorarak çocuğun düşünmesini sağlamalısınız. ‘’Ne oldu?” , “Sorun 
nedir?”, “............. olmadan (örneğin o sana vurmadan) önce ne olmuştu?”, “.............. olunca (örneğin, o sana vu-
runca) ne hissettin?”, “Sen ........ yapınca (örneğin onu annesine şikayet edince) Ne oldu?”, “Sen ........ yapınca (şika-
yet edince) o ne hissetmiş olabilir?”, “Sen ........ yaptıktan sonra (şikayet ettikten sonra) sonuç ne oldu?”, “..............
yapmaktan (şikayet etmekten) daha başka ne yapabilirdin?”, “ ……….yapmak (onu başkasına şikâyet etmek) 
sence iyi bir fikir mi?” (Uygun bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, “Öyleyse bunu deneyebilirsin.” diyebilirsiniz), 
“Burası ............. yapmak için (onu şikâyet etmek için) sence uygun bir yer mi / uygun bir zaman mı ?”, “Bunun için 
daha uygun bir zaman düşünür müsün?” vb. sorularla çözüm yolu bulabilmesi için cesaretlendirebilir ve konu 
hakkında düşünmesi için teşvik edebilirsiniz. Bu tür konuşmalarla çocuk kendi davranışının nedenleri, davra-
nışlarının başkaları üzerindeki etkileri, davranışlarının olası sonuçları üzerinde düşünmeye yönlendirilmiş olur.



• Çocuğunuza küçük sorumluluklar verin, böylece onun kendine olan güvenini artırmış olursunuz. Kendine 
güveni olan bir çocuk sorunlarla baş ederken daha rahat olacaktır. 

• Çocuğunuza kendi fikirlerini sorun, fikirlerini öğrendikten sonra neden böyle düşündüğünü anlamaya ça-
lışın. Fikirlerini özgürce belirtebilen bir çocuk, sorun çözerken kendi kararlarının önemini anlayabilecek ve kendi 
kararları ile sorunu çözmeye çalışacaktır. 

• Aile toplantıları yoluyla ve kendi hayatınızda gerçek sorunları nasıl çözdüğünüzü çocuklarınıza göstererek 
evinizde bir sorun çözme ortamı yaratın. Bu süreçte, çocuklarınız isterlerse bir sorunu tartışma fırsatına sahip ola-
bilirler. 

• Çocuğunuza çeşitli kitaplar okuyun ve kitapta olan karakterlerle ilgili sorular sorun. Örneğin kitaptaki ka-
rakter bir sorunla karşılaşmıştır, siz de çocuğunuza “Eğer, sen onun yerinde olsaydın ne yapardın?” diye sorabilirsi-
niz. Böylece çocuğunuza farklı sorunlar hakkında düşünme fırsatı vermiş olursunuz.

ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANABİLECEKLERİ 
BEŞ AŞAMALI BİR STRATEJİ: 

1. KONUŞMA: “Sorununuzu paylaşırsanız, sorun bir bütün olmaktan çıkıp yarıya iner.” Çocukların çoğu ya so-
runlarını başkalarına hissettirmez ya da farklı biçimlerde dışa vurur. (Örneğin, küçük kardeşine zarar vermek, 
uyumak istememek ya da başkalarının eşyalarına zarar vermek vb.) Bu nedenle, atılacak ilk adım, kendilerini 
üzen ya da endişelendiren konuyu, çok güvendikleri biri ile konuşabilmelerini sağlamaktır. Çoğunlukla bu kişi 
anne ya da babadır, fakat sorun anne-baba ile ilgili ise sorunu bir başkası ile konuşması için teşvik edilmelidir

2. DÜŞÜNME: Bu aşamada çocuğa, herhangi bir önlem almadan önce, sorununu tüm ayrıntılarıyla düşünmesi 
gereği hatırlatılır. Düşüncelerini netleştirmesi ya da yeni fikirler üretmesi için önerilebilecek yöntemler: Resim 
yapmak, “İyi ve kötü” şeyler listesi hazırlamak, Sorun hakkında farklı biçimde biten öyküler yazmak, fikir jim-
nastiği yapmak. 

3. HAREKETE GEÇME: “İyi formüle edilen bir problem yarı yarıya çözülmüş demektir.” Bu aşamada çocuğu-
nuzun aşağıdaki noktalara dikkat ederek hazırlayacağı, uygulamaya yönelik bir eylem planı yapmasına yardım 
ediniz: Uzun süreli hedef: Bu noktada unutmamanız gereken husus, seçilen hedefin başarıya ulaşma olasılığının 
olması ve sürenin gerçekçi olmasıdır. Bu, istenilen hedefin kısa ve net özetidir. Kısa süreli hedefler: Hedeflerin 
saptanması çok önemlidir çünkü küçük adımlarla işe başlanırsa, eylem planını sürdürme olasılığı artar. Hedef-
lerin çok somut olmasına gayret edilmeli ki; başarı gözle görülebilsin.

4. DENETLEME: Çocuğun işine gereğinden fazla karışmanın sonuç üzerinde istenmeyen etkileri olur. Bu 
nedenle, çocuğunuzla oturup ne tür bir kontrol mekanizmasının daha yararlı olacağı konusunda konuşun. 
Bu konuda bir başkasının yardımını istiyorsa (arkadaşı, öğretmeni ya da anne veya babası) eylem planının bir 
parçası olarak bu kişiyle sürekli iletişim halinde olmasını sağlayın. Ayrıca, kendi kendine denetlemesi için onu 
teşvik edin ve bu konuda önerilerde bulunun. (Örneğin, günlüğüne not alabilir.)

 5. ÖDÜLLENDİRME: Bu aşamada problemini çözebildiği için çocuğun ödüllendirilmesi gerekir. Fakat, bun-
dan daha önemlisi, yavaş ilerleme kaydediyorsa veya başarısız olduysa bile, gösterdiği “çaba” için onu ödül-
lendirmeyi unutmayın. Ödüllerinizi hazırlarken, amaca uygun olmalarına dikkat edin ve abartmayın. Pek çok 
çocuk için anne-babalarıyla geçirecekleri birkaç özel saatin çok büyük önemi vardır. Bazen yorulana kadar 
oynamak, bazen birlikte bir film izlemek, birlikte kurabiye yapmak, kısacası keyifli vakit geçirebilmek şeklinde 
örneklendirilebilir.

Ergenler, ergenlik döneminde bir yandan büyüme, olgunlaşma, değişme ve gelişme için yeni fırsat ve yaşantılar 
kazanırken diğer yandan akademik, kişisel ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu dönemde 
bireylerin karşılaşmış oldukları problemlerin üstesinden gelebilmeleri ve problemleri etkili bir şekilde çözebilme-
leri için problem çözme becerisi oldukça önemlidir. 
Bireylerin problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlayan beceri ve alışkanlıkların kazanılmasında, ailenin 
önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, aşırı koruyucu, baskıcı ve disiplinli ebeveyn tu-
tumlarının çocuklarda problem çözme becerilerinin gelişmesini engellediğini, demokratik ebeveyn tutumlarının 
ise çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. 
Çocuğunuzun sorunlarını üstlenmek, onu sorun çıkabilecek ortamlardan korumak veya uzaklaştırmak, ortamı 
önceden sorunsuz hâle getirmeye çalışmak, sorunu onlar adına çözmektir. Ancak bu durum görünürde çocuğu 
sorundan uzaklaştırsa da onun farklı sorunlar yaşamasını engellemez ve ileride yaşamında çözemediği birçok 
sorunla karşılaşmasına neden olur. Bu da çocukların anne babalarına bağımlı olmalarına sebep olur ve onları 
problem çözme becerilerinin gelişmesinde olumsuz yönde etkiler. Çocuğunuza inanın ve güvenin. Onu, başarılı 
olması, becerilerinin ötesine geçebilmesi için sevgi ve güvenle destekleyin. Her konuda olduğu gibi sorun çözme 
konusunda da siz çocuklarınıza bir modelsiniz. Çocuklar başkalarının çözüm önerilerini benimsemeye pek is-
tekli değildir. Eğer çocuklar çözümü kendileri bulurlarsa, bunu uygulamaya koyma olasılıkları da daha fazladır. 
Onlar, sorun çözmeyi deneyim yoluyla öğrenirler ve sorunlarını çözerek öz güvenlerini artırıp düşüncelerini 
açıklama ve kendini savunma yönlerini geliştirebilirler. Unutmayın ki sorun çözebilen çocuk mutlu çocuktur.
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