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EV ZİYARETLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1
Özet
Bu araştırmanın amacı; ilkokul 3. sınıflarda ve ortaokul 8. sınıflarda
gerçekleştirilen ev ziyareti uygulamasının sonuçlarını öğrenci ve veli görüşleriyle
ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük ili Yenice ilçesi Ülkü İlkokulu
ve Ortaokulu 3. ve 8. sınıf öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise evren içinde rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 50 öğrenci
ve 50 veli oluşturmaktadır (100 kişi). Verilerin toplanmasında araştırmacı
tarafından hazırlanan anketler öğrencilere ve velilere uygulanmış ve sorulara
verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS
STATISTIC 22 programı üzerinden aritmetik ortalama, yüzde ve ilişkisiz
örneklemler t-testi istatistikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular gruplandırılarak
maddelere dönüştürülmüş, maddelerin geçerli yüzdeleri (%) yorumlanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre öğrenci ve veli görüşlerine göre ev ziyaretlerinin öğrencilerin
motivasyonları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okul aile işbirliği, ev ziyareti, motivasyon
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Bu çalışma 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda, 11-14 Nisan 2018 tarihinde sözlü
bildiri olarak sunulmuştur.

Ev Ziyaretlerinin Motivasyon Üzerindeki Etkisinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre
İncelenmesi

INVESTIGETION OF THE EFFECT OF HOME VISITS ON STUDENTS’
MOTIVATION REGARDING THE VIEWS OF STUDENTS AND
PARENTS
Abstract
The purpose of this research is to show the results of the home visit that
was applied in 3rd grades and 8rd grades with the help of teachers, students and
parents’ views. Survey model was used in this research. The target population of
the study is students and parents of 2015-2016 academic year in 3rd grades and 8rd
grades of Ülkü Primary and Secondary School Karabük, Yenice. The sample of the
study consisted of select by random cluster sampling of 50 students and 50 parents
in the universe (100 person). To collect data, the questionnaire which was prepared
by the researcher was applied to students and parents and the answer were
recorded. While analysing the data, mean, valid percent and independent-samples
t-test were used by the help of the IBM SPSS STATISTICS 22 programme.
Findings were classified and transformed in to items and then means of the items
(X) and valid percent (%) were interpreted. According to the collected data, home
visits have a positive effect on students’ motivation regarding the views of students
and parents.
Keywords: School-family cooperation, home visit, motivation

GİRİŞ
Okul; her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep olarak
tanımlanmaktadır. Okul; türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir
biçimde öğretildiği ve kazanıldığı eğitim kurumudur. Öğrenme bireyin yaşam süresi içinde her
zaman ve mekânda yapılabilen sistemli, süreç gerektiren bir çabadır. Öğrenmenin gelişi
güzellikten kurtarılarak belli bir sistem içinde devam edebilmesi için okul adı verilen resmi
kurumlara ihtiyaç vardır.
Motivasyon; sözlükte en genel anlamıyla organizmayı belli bir nesneye veya duruma
teşvik eden, eyleme sürükleyen, itici güç olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2000:519). Bir başka
tanımda güdülenme; okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlılığını belirleyen
en önemli güç kaynaklarından biri olarak belirtilmiştir. Güdülenme ile ilgili kuramlar temelde
insanı bir harekete başlatan; hedefe doğru ilerlemesini sağlayan ve hedefe ulaşmak için ısrarla
uğraşmasını sağlayan etkenlerin neler olduğu sorusuna cevap ararlar (Fidan, 1986:128-130).
Güdüleme, bireyi harekete geçiren ve bireyin hareketlerinin yönünü tayin eden, bireyin
düşünceleri, umutları ve inançlarıdır (Başaran, 199:316). Akademik motivasyon kavramı ise
“akademik işler için gerekli enerjinin üretilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Bozanoğlu, 2004).
Güdülenmedeki artış, öğretmen ve öğrencilerin okuldan daha çok haz duymalarına imkân
sağlamaktadır (Öncü, 2004:169).
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak veya ihtiyaçlarının eksikliğinin ortaya çıkardığı
gerilimlerden kurtulmalarını sağlayacak hedeflere doğru harekete geçerler. Bu yönden okul
eğitiminde ihtiyaç yaratmak ve var olan ihtiyaçlardan yararlanmak öğrencileri güdülemede etkili
bir rol oynar (Fidan, 1985:132). İnsanlar hayatlarını ihtiyaçları ölçüsünde anlamlandırır. Her
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ihtiyaç bir gereksinimi beraberinde getirerek bireyi öğrenmeye açık hale getirir. Bunun
sonucunda da insanlar bu gereksinimlerinin peşinden giderler.
Güdüler insan davranışlarının gerçek nedenleridir. Yapılan her davranışım arkasında
güdüler yer almaktadır. Burada güdünün iki temel işlevi ortaya çıkmaktadır: Bunlardan birincisi
insan organizmasını uyarıp harekete geçirmesi; ikincisi ise insanın davranışını belli bir amaca
yöneltmesidir (Göksu, 2007:36). Güdüler sayesinde insanlar öğrenmeye karşı harekete geçerler.
Bunun neticesinde de davranışlar istendik amaca yönelik olarak şekillenir.
Güdülenmiş ile güdülenmemiş öğrenci davranışları arasında önemli farklar vardır.
Güdülenmiş davranışların yönü bellidir, büyük bir enerji ile yapılır. Hareketlerde kararlılık,
devamlılık ve ısrar vardır. Güdülenmiş davranışta ilgi duyma ve dikkat etmede süreklilik;
davranışın yapılması için çaba göstermeye ve gerekli zaman harcamaya isteklilik; konu üzerinde
odaklaşma, kendini verme ve güçlüklerle karşılaştığında istenilen davranışı yapmaktan
vazgeçmeme, sonuca gitmede ısrarlı olma ve kararlılık gibi olumlu davranışlar mevcuttur
(www. egitim.aku.edu.tr).
İlköğretim, toplumda herkesin sahip olması gereken asgari ve temel vatandaşlık
bilgilerinin kazandırıldığı bir eğitim düzeyidir. 1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanunu; ilköğretimi her yurttaşın görmesi gereken temel eğitim olarak tanımlamıştır. Bu
eğitim, her yurttaşa yaşamında karşılaştığı ya da karşılaşacağı kişisel, toplumsal sorunlarını
çözmede; toplumun değerlerine uyum sağlamada; üretken ve tutumlu olmada temel yeterlikleri,
alışkanlıkları kazandıran bir eğitimdir (Başaran, 1992:13). İlköğretim neticesinde bireyden
yurttaşlık bilincine ve olgusuna sahip olması beklenir. Toplumsal değerlere sahip ve bu
değerlere saygılı bireyler yetiştirmek tüm toplumların eğitim hedeflerindendir.
Okul işlevlerini yerine getirebilmek için; öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilecek,
okulun amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilecek, nitelikli, günün gelişen teknolojilerinden
haberdar, mesleğine hâkim, toplumsal değerlere sahip, devlet ülküsünde olan, özgür, hür
bilimsel düşüncelere sahip öğretmenlere, insan ilişkilerinde ve eğitiminde, sorun çözme odaklı,
gelişmeye ve gelişime açık nitelikli yöneticilere, okul-veli iletişiminin sağlam temeller üzerine
kurulabildiği, karşılıklı güven duygusunun sağlandığı, paydaşların birbirine karşı anlayışlı
olduğu ve bununla beraber pozitif bir eğitim öğretim ortamının oluşmasına her zaman ihtiyaç
duymaktadır.
02-10 Aralık 1946 tarihlerinde toplanan 3. Milli Eğitim Şurasının altı gündem
maddesinden birisi okul-aile işbirliğine ayrılmıştır. Aile ve okul arasında işbirliği sağlanması
için gerekli tedbirlerin alınması gündem maddesi olarak görüşülmüştür. Şura’da oluşturulan
okul ve aile birliği komisyonu genel olarak, okul hayatına hâkim olan eğitim öğretim ilkelerinin
ailelere tanıtılması ve temizlik, sağlık, devam problemleriyle fikir, duygu, ahlak ve beden
eğitimi gibi konular üzerinde durmuştur. 1948 İlköğretim ve 1949 Ortaokul programlarında
“Okul ile aile arasında sıkı bir işbirliği sağlanması” yeni bir ilke olarak yer almıştır. 18-23 Mart
1957 tarihlerinde toplanan 6. Milli Eğitim Şurasında Halk Eğitimi üzerinde durulmuş, cehaletin
tasfiyesi, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, toplum kalkınması gibi konular komisyonun
gündemini oluşturmuştur. 14. 06. 1973’te kabul edilen 1739 Milli Eğitim Temel Kanununun 14
temel ilkesinden biri, okul ile ailenin işbirliği üzerinedir. Bunun amacı, eğitim kurumlarının
hedeflerini gerçekleştirme aşamasında okul-aile birliklerinin katkısını sağlamak olarak ifade
edilmektedir (MEB, 1974:40-44).
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Aile tarihsel gelişim boyunca, kültürel ve toplumsal yapının temel dayanağını
oluşturmaktadır. Aile, insan neslinin devamını sağlayan, kültürel mirasın gelecek kuşaklara
aktarılmasını üstlenen, bireye aidiyet duygusunu kazandıran ve güven veren bir sosyal kurum
olarak kabul edilmektedir. Ailenin en önemli işlevi, yeni üyelerini topluma kazandırmak ve
onların sosyalleşmesine yardımcı olmaktır. Aile, bireyi yaşamının ilk devresinden itibaren
sosyal hayata hazırlama, iletişimin temeli olan dili öğretme ve onu hayatta karşılaşacağı ikinci
kurum olan okula hazırlama görevini üstlenmektedir. Kişinin dünyaya gözünü açtığı andan,
ölünceye kadar ki süreçte en çok etkilendiği çevre ailesidir. Çocuk anne ve babasının birçok
kişilik özelliğini taklit ederken, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerleri de benimsemektedir.
Bireyin özgüven kazanma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorumluluk alma, işbirliği yapma ve
dili etkili kullanma becerilerinin ilk deneyimleri aile ortamında kazanılmaktadır (Karaman,
2007:18). Aile bir toplumun en önemli yapı taşıdır. Aileler toplumların aynası ve gelecek
teminatıdır.
Aileler, çocuklarının okul başarısına katkıda bulunabilmek ve daha nitelikli bir eğitimöğretim ortamında hayata hazırlanmalarını sağlayabilmek için öncelikle kendi çocuklarını iyi
tanımak durumundadır. Sağlıklı bir okul-aile işbirliğinin yolu, aile ve okul arasında öğrenciye
ilişkin sağlıklı bilgi akışının sağlanmasından geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, aileler için
kendi çocuklarını tanımanın, onların ilgi, eğilim ve davranışları hakkında yeterli bilgi sahibi
olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır (Aslanargun, 2007:119-135).
Ailelerin okula katkıda bulunması ile nitelikli bir eğitim-öğretim arasında doğrudan bir
ilişki kurulmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ailelerin okul-aile işbirliğinde daha etkin
olmaları ve çocuklarının eğitim sorumluluğunu okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte
üstlenmeleri, okuldaki karar sürecine katılımlarının sağlanması ile mümkün olmaktadır (Özgan
ve Aydın, 2010:803). Okul aile işbirliğini etkin şekilde gerçekleştiren kurumlar öğrenci ile ilgili
kararlar alırken zorlanmazlar. Çünkü öğrenci ile ilgili kararlar alınırken paydaşlar arasında
iletişim önceden beri sağlanmıştır. Bu da kararların aceleyle değil bir süreç temelinde
olgunlaşmasını sağlamıştır.
Ev ziyaretleri aile ile iletişimde etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Aile evine kadar
gelen, çocuğuna karşı sorumluluk duyan bir öğretmene daha fazla güvenir ve ilgi gösterir.
Ebeveynlerin değerlerini, çocuğuna karşı tutum ve davranışlarını, çocukla ilgili beklentilerini
öğrenmek ve aileyi tanımak için kullanılan en iyi yöntemlerden birisi ev ziyaretleridir (Çelik,
2009:67). İnsanlar kendine değer veren, kendini önemli hissettiren, ve kendiyle içten konuşan
kişilere daha çok güvenirler. Bunun neticesinde ev ziyaretleri velinin kendini değerli
hissetmesine ve kendinin de eğitimin bir parçası olduğunu hissetmesine sebep olur. Kendini
eğitimin paydaşı olarak hisseden veliler okula karşı daha duyarlı ve eğitim öğretime daha
katılımcı olurlar.
Ev ziyaretlerinin amacı, var olan potansiyeli, eğitim kurumları, öğrenci ve ailelerin
faydasına dönüştürmektir. Yapılan çalışmalardan hesaplanan sonuç tam tamına alınamayabilir.
Bu ziyaretlerde eğitim kurumlarının ve eğiticilerin, öğrenci ve ailesine verdiği bir mesaj vardır:
“Seninle beraberim” (Süzen, 2008:103). Öğretmenler, ev ziyaretlerinde hem öğrenciye hem de
veliye bende sizden biriyim, ben de sizin eğitim öğretim ailenizin bir parçasıyım mesajı verirler.
Bu mesaj öğretmeni eğitimde aile ve öğrenci temelinde daha değerli ve daha etkili kılar.
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Ailelerin okul ile ilgili çalışmalarda bilinçli şekilde katılım sağlamaları çocuk için her
açıdan olumlu etkiler sağlayacaktır (Akkaya, 2007:24). Okul-aile iletişimini sağlam temeller
üzerine kuran kurumlar, yaptıkları çalışmalarda velilerin de desteğini almaktadırlar. Aile
katılımının okul açısından yararları, okulun programını daha kolay gerçekleştirebilmesi,
eğitimin süreklilik sağlaması, eğitimin kalitesini arttırması gibi sıralanabilmektedir (Abbak,
2008:31). Aile katılımını gerçekleştiren okullar, okul programını uygulamada ve eğitim
öğretimi sosyal hayatta da eğitim öğretimi devam ettirmede başarılı olabilirler.
Ailenin çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişiminde ve okul başarısında
önemli katkısı bulunmaktadır (Dönmez ve Yıldırım, 2008:99). Bu nedenle aileyi eğitim
öğretimin dışında tutmak mümkün değildir. Çocuğun okulda öğrendikleri ile okul dışında
öğrendikleri arasında tutarlılığın sağlanması, okul-aile ve okul-çevre arasındaki işbirliğini
gerekli kılmaktadır (Gültekin, 2008:155). Ailelerin, çocuklarını herkesten daha iyi tanımaları
nedeniyle çocuklarının sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişim özelliklerini öğretmenlerle
ve okul yöneticileriyle paylaşmaları beklenmektedir (Genç, 2005:229).
Okul-aile işbirliğinde ailenin yaşadığı ortamın görülmesi, öğrenci için sağlanabilen
fiziki, sosyal ve psikolojik ortamın yerinde tespit edilmesi, ailenin içinde bulunduğu sosyal
çevre, aile bireylerinin sağlık durumu gibi değişkenler bakımından ev ziyaretleri çocuğun
tanınması açısından çok önemlidir. Özellikle bu ziyaret problemli çocuklar için çok önemli
bulgular ve sonuçlar doğurabilmektedir. Öğrencinin derste konsantrasyon eksikliği, ders
başarısızlığı ve uyumsuzluk gibi sorunların nedenleri çoğu kez ailenin içinde bulunduğu
durumla ilgilidir. Bu sorunların bazılarında ise sadece bir anlayış değişikliği ile giderilebilecek
düzeyde basit önlemlerle olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir (Gülcan, 2011:132). Ev
ziyaretlerinde bulunmak,
öğrencilerin yaptığı davranışların sebeplerini derinlemesine
incelemek, bu davranışların altında yatan gerçeklere ulaşmak açısından çok önemlidir. Ev
ziyaretleri sonucunda aileler kendilerinin eğitimin bir parçası olduğunun farkına varırlar.
Aile katılımının şüphesiz aileler açısından da yararları vardır. Aileler, aile katılımı ile
eğitim sürecinin nasıl işlediğini, eğitim programlarının amaçlarını, okulun amaçlarını
anlayabilmekte ve okula karşı güven duyup; olumlu tutumlar geliştirebilmektedirler (Vural,
2006:6). Okul yönetimine ve öğretmenlere gerekli desteği sağlayan veliler, öğrencilerinin gerek
akademik gerekse de sosyal başarılarına önemli katkılar sağlayabilirler.
Okul-çevre ilişkisinin temel amacı, okulun amacını gerçekleştirecek bir yapıyı kurmak
ve işleyişi sağlamaktır (Memduhoğlu ve Yılmaz, 2008:337). Bu yapı öğretmen, öğrenci ve veli
üçlüsünün arasında kurulacak yapıdır. Bu yapı ne kadar sağlam temeller üzerine inşa edilirse
alınacak verimlilik de aynı oranda artacaktır. Bu yapıdaki en önemli parçalardan biri aile ile
kurulacak olan iletişimdir. Çünkü aile okulun birey üzerinde kazandırmak istediği yeterlilikleri
sağlamada en önemli yardımcısıdır. Okulların temel amacı ve görevi bireyleri geleceğe sağlıklı,
verimli ve çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir. Bunu da çağın gereklerine uygun
eğitim-öğretim faaliyetleriyle donatılmış öğreticiler yardımıyla yani öğretmenlerle vermektedir.
Başta öğretmenler olmak üzere okuldaki tüm eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan öğreticiler,
öğrenci niteliklerinin geliştirilmesi ve planlanan hedeflerin geliştirilmesi amacıyla görevlerini
yerine getirmektedirler (Gökçe, 2002, akt: Gülcan, 2011:130). Eğitimde kurulacak bu yapı bir
sac ayağına benzetilebilir. Sac ayağının bir tanesinde bile meydana gelebilecek bir dengesizlik
diğer ayakları da etkileyecektir. Bu nedenle okul-aile-öğrenci üçlüsü ayrılmaz bir bütün olarak
değerlendirilmelidir.
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Ailelerin değişen ve gelişen günümüz koşullarında, okullarla iş birliği içinde olması
kaçınılmaz olmuştur. Eğitiminde anne-baba katılımı öğrencinin uyumu ve gelişmesinde
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Bunun için okul ve aile arasında kapsamlı bir iş birliği
programının oluşturulması gerekir. Bu iş birliği için hazırlanan programda ailenin ve okulun
yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir (Epstein, Joyce L. Connors, Lori J. 1992, akt: Gülcan,
2011:130).
Çelik’e (2009:207-209) göre okul, aile ve toplum ilişkileri konusunda öğretmenlerin
sahip olması gereken yeterlilik alanları şunlardır:
1. Çevreyi tanıma.
2. Çevre olanaklarından yararlanma.
3. Okulu bir kültür merkezi olarak görme.
4. Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde tarafsız olma.
5. Aile katılımı ve iş birliği sağlama.
Eğitimde ailelerle sıkı bir işbirliği oluşturmak ve onlarında okulla işbirliği içinde
olmaya isteklendirmek, okul açısından önemli bir kazanımdır. Ortak amaca ulaşmada okul ile
veli arasında görüş birliği, işbirliği ve eylem birliği gerekir (Doğru, 2005:71). Bu eylem birliği
öğrencilerin her ihtiyacında ortaklaşa devreye girmeli ve istendik eğitim öğretim sağlanmalıdır.
Öğrenciye olumlu davranışlar kazandırmanın en temel yolu, öğrenci, öğretmen ve
veliler arasında kurulacak olan olumlu iletişimdir. Bu üçlü arasında iyi iletişim kurulmadan
sağlıklı bir öğrenci gelişimi gerçekleştirmek mümkün değildir (Çelik, 2009:215). İletişim ağını
güçlü bağlarla kuran bu yapılar, eğitim öğretimin planlanmasında, uygulanmasında,
geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde önemli sonuçlar elde edeceklerdir.
Son yıllarda eğitim anlayışında belirgin bir yenilik ve gelişme olmuş, anne babaların
eğitime katılımı gittikçe daha çok kabul görmeye başlamıştır. Bununla birlikte eğitim
sistemimizde henüz ailelerin, eğitim örgütlerinin birer aktif ortağı haline gelmediği de fark
edilmektedir (Yılmaz, 2006:29). Bu sorunu ortadan kaldırmakta ev ziyaretleri etkili olabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, aile ziyaretlerinin çocuğun okulla ilk tanıştığı zamanda
yapılmasının gerekliliğini belirtmektedir. Bunun için de aile ziyaretlerinin okul öncesi eğitim
kurumlarından başlanılarak yapılmasını belirtmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleşirilmiş Aile Destek Eğitim
Rehberi (OBADER) projesini ortaya koymuştur (MEB, 2013). MEB bu proje ile öğrencilerin
okula başlangıcından itibaren okulun aile ile koordinasyonun önemini vurgulamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılında 36-72 aylık çocuklar için hazırladığı Okul
Öncesi Eğitim Programı’nda aile katılımının öneminin ve bunun planlı yapılması gerektiğinin
gerekliliği açık olarak belirtilmiştir. Programda; aile katılımını sağlayan programlarda yetişen
çocukların gelişimindeki olumlu etkinin “kalıcı” olduğu belirtilmektedir. Aile katılımının
sağlandığı programlarda çocuğun okulda kazandığı becerileri günlük hayata aktarmaları daha
kolaydır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde en iyi yaklaşım, çocuğu tek başına birey olarak değil,
ailesi ile birlikte ele alan yaklaşımdır (MEB, 2006)
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Öğretmenler, aileler ile sadece herhangi bir sorunla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak
için değil, öğrencinin gelişimi ve başarısından dolayı kıvancı yansıtmak için de görüşmelidirler
(Aydın, 2008:28). Ev ziyaretlerinde öğretmenler, aile karşısında çocuğu küçük düşürücü bir
üslup kullanmamalı şikâyet ve isteklerini belirtirken öğrencinin olumlu yönlerini de
vurgulayarak öğrencinin gururunu okşamalıdırlar (Gülcan, 2011:132). Okul tarafından
kendisiyle iletişime geçildiğinde aileler olumsuz bir kaygıyla bu durumu karşılamaktadırlar. Bu
durumu ortadan kaldırmak için çocuğunun olumlu davranışlarında da iletişime geçilen veli bu
durumdan hem memnun olacak hem de okula karşı algısı değişmeye başlayacaktır. Bu bilgiler
ışığında veli ile herzaman olumsuz bir durumda iletişime geçilmemeli, olumlu davranışlar
neticesinde de iletişime geçilmelidir. İletişimde kullanılan dile de dikkat edilmelidir. Kırıcı ve
suçlayıcı bir dil yerine yapıcı bir dil kullanılmalıdır.
Okul ve aile arasındaki ilişkiler sürekli şikâyet üreten, eleştiren, olumsuzlukları ön plana
çıkaran bir anlayışla değil; yönetime katkı sağlayan, olumlu düşünen, sorunları çözmede aktif
rol üstlenen bir düzeyde olmalıdır. Kaliteli ve etkili okullarda bu anlayış okul başarısını olumlu
yönde etkiler, okul-aile ilişkileri geleneksel olarak değil, aktif bir şekilde devam eder (Işık,
2007:8).
Ev ziyaretleri öğretmen-öğrenci, öğrenci-veli, öğretmen-veli arasındaki iletişimi ve
işbirliğini kuvvetlendirdiğinden eğitim öğretimin önemli bir parçası olarak ifade edilebilir.
Yapılan araştırmalar ev ziyaretlerinin öğrencinin okula uyumunu ve ders başarısını artırdığını
göstermektedir. Öğrencinin yaşadığı ortamın yerinde görülerek aile ziyaretinde bulunulması;
hem öğrenciye verilen değeri ortaya koymakta, hem de öğrencinin motivasyonunu
artırmaktadır. Yapılan bu araştırmada ev ziyaretlerinin motivasyon üzerindeki etkisi öğrenci ve
veli görüşüne göre incelenmiştir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, ev ziyaretlerinin motivasyon üzerindeki etkisini öğrenci ve veli
görüşleri açısından incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
1. Ev ziyaretlerinin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi nedir?
2. Ev ziyaretlerinin motivasyon üzerinde etkisi öğrenci görüşlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
3. Ev ziyaretlerinin motivasyon üzerinde etkisi veli görüşlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da hâlen var
olan bir durumu, var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2009:77).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük ili Yenice ilçesi Ülkü
İlkokulu 3. sınıf ve Ülkü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. Örneklemi
ise evren içinden rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 50 öğrenci ve 50 veli
oluşturmaktadır.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 10 maddeden oluşan üçlü
likert tipi anket geliştirilmiştir. Öğrenci ve veliler için 10 maddeden oluşan 2 ayrı anket formu
oluşturulmuştur. Anket sorularının hazırlanmasında üç uzmanın görüşü alınmıştır. Hazırlanan
taslak, 20 kişiden oluşan öğrenci ve velilere uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik
hesaplamaları yapılmıştır. Faktör yük değeri %40 olarak alınmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç
tutarlık katsayısı Cronbach Alfa, öğrenci için 0.76 ve veli için 0.78 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu öğrencilere ve velilere ev ziyareti
yapıldıktan 30 gün sonra uygulanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden aritmetik
ortalama, yüzde ve bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir.

Tablo 1. Ev ziyaretlerinin motivasyon üzerine etkisinin öğrenci görüşlerine göre bağımsız
örneklemler t-testi sonuçları
Gruplar

N

İlkokul

20

Ortaokul

30

ss

t

sd

p

12,70

3,57

0,148

48

0,262

12,56

2,78

Öğrenci
Tablo 1’e göre ev ziyaretlerinin motivasyon üzerine etkisinde ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
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Tablo 2. Ev ziyareti sonucunda öğrenci davranışlarındaki değişimler

MADDDELER
1

Ev ziyareti beni olumlu yönde etkilemiştir.

2

Ev ziyareti sonucunda ödev yapma isteğimde
ve sorumluluğumda artış olmuştur.
Ev ziyareti sonucunda kendime olan güvenim
artmıştır.
Ev ziyareti sonucunda ders çalışmamda olumlu
yönde bir gelişme olmuştur.
Ev ziyareti sonucunda okul ve derslerle ilgili
sorumluluk almaya başladım.
Ev ziyaretine gelen öğretmenlerimin derslerine
karşı ilgim artmıştır.
Ev ziyareti sonucunda derslere daha hazırlıklı
gelmeye başladım. (Ders araç-gereçleri)
Ev ziyareti sonucunda okula daha istekli
gitmeye başladım.
Ev ziyareti sonucunda okul kurallarına
(kültürüne) uyumum olumlu yönde değişmiştir.
Ev ziyareti sonucunda ders başarı notlarımda
bir artış olmuştur.

3
4
5
6
7
8
9
10

EVET KISMEN
%
%

HAYIR
%

88

10

2

84

10

6

64

28

8

84

10

6

82

16

2

78

14

8

72

20

8

90

6

4

76

18

6

72

26

2

Tablo 2 incelendiğinde; ev ziyareti sonucunda öğrencilerin okula daha istekli gelmeye
başladığı (%90), ev ziyaretinin öğrenciyi olumlu yönde etkilediği (%88), ev ziyareti sonucunda
öğrencilerin ders çalışmalarında olumlu yönde bir gelişme olduğu (%84), ev ziyaretiyle
öğrencilerin ödev yapma isteklerinde ve sorumluluğunda artış olduğu (%84) görülmektedir.
Buna göre ev ziyaretlerinin öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği ifade
edilebilir.
Tablo 3. Ev ziyaretlerinin motivasyon üzerine etkisinin veli görüşlerine göre bağımsız
örneklemler t-testi sonuçları

Veli

Gruplar

N

İlkokul

20

Ortaokul

30

ss

t

sd

p

12,85

3,42

-0,239

48

0,823

13,06

2,93

Tablo 3’e göre ev ziyaretlerinin motivasyon üzerine etkisinde ilkokul ve ortaokul
velilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
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Tablo 4. Ev ziyareti sonucunda velilerin çocuklarında tespit ettikleri değişimler
MADDELER
1
2

3
4

5
6

7

8
9
10

Ev ziyareti çocuğumu olumlu yönde
etkilemiştir.
Ev ziyareti sonucunda çocuğum, okul ve
derslerle
ilgili
sorumluluklar
almaya
başlamıştır.
Ev ziyareti sonucunda çocuğumun kendine
olan güveni artmıştır.
Ev ziyareti sonucunda çocuğum derslere daha
hazırlıklı gitmeye başlamıştır. (Ders araçgereçleri)
Çocuğum, ev ziyaretine gelen öğretmenlerinin
dersine karşı daha ilgili olmaya başlamıştır.
Ev ziyareti sonucunda çocuğumun okul
kurallarına (kültürüne) uyumu olumlu yönde
değişmiştir.
Ev ziyareti sonucunda çocuğumun ders
çalışmasında olumlu yönde bir gelişme
olmuştur.
Ev ziyareti sonucunda çocuğum, okula daha
istekli gitmeye başlamıştır.
Ev ziyareti sonucunda çocuğumun ödev
yapma isteğinde bir artış olmuştur.
Ev ziyareti sonucunda çocuğumun ders başarı
notlarında bir artış olmuştur.

EVET KISMEN HAYIR
%
%
%
82

18

0

70

28

2

62

30

8

82

16

2

80

18

2

76

20

4

76

18

6

64

30

6

78

2

20

70

24

6

Tablo 4 incelendiğinde ev ziyaretinin velilerin çocuklarını olumlu yönde etkilediğini
(%82), ev ziyareti sonucunda çocukların derslere daha hazırlıklı gitmeye başladığını (%82), ev
ziyareti sonucunda çocukların ev ziyaretine gelen öğretmenin dersine karşı daha ilgili olmaya
başladığını (%80), ev ziyaretiyle çocukların ödev yapma isteğinde bir artış olduğunu (%78)
ifade ettikleri görülmektedir.
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırma sonucunda ev ziyaretlerinin öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu bir
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ev ziyaretlerinin motivasyon üzerine etkisinde ilkokul ve
ortaokul öğrenci ve velilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Elde edilen bu sonuç önceki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında benzer sonuçların elde
edildiği görülmektedir. Araştırma sonucunda ev ziyaretlerinin öğrencilerin eğitim-öğretimle
ilgili motivasyonlarını artırdığı belirlenmiştir. Bayındır (2007), Kıranşal (2007) tarafından
yapılan araştırmada ev ziyareti yapılan öğrencilerin kendisini değerli bir birey olarak görmeye
başladığı ve okula olan ilgisinin olumlu anlamda geliştiği belirlenmiştir. Bu sonuçla
araştırmadan elde edilen sonuç birbiriyle benzerlik göstermektedir.
Gülcan (2011) yaptığı araştırmada ev ziyaretlerinin öğretmen, öğrenci, ebeveyn
arasında iletişimi artırdığı ve öğrenci davranışlarında olumlu değişmeler gözlendiği sonucuna
ulaşmıştır. Bu yönüyle yapılan araştırmadan elde edilen sonuçla, Gülcan (2011)’in elde ettiği
sonuçlar arasında benzerlik olduğu söylenebilir.
Kaplan, Öztürk ve Ertör (2013) tarafından yapılan araştırma sonucunda aile
ziyaretlerinin çocuğun ailesine, öğretmenlerine ve okulundaki diğer bireylere karşı tutumunu
olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ile yapılan araştırmadan elde edilen sonuç
karşılaştırıldığında; benzer sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.
Erkan (2015) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin ve ebeveynlerin ev
ziyaretlerine olumlu baktıkları belirlenmiştir. Yılmaz (2006) ise yaptığı çalışmada, ailelerin
öğretmenlerle ve okul idaresiyle iletişiminin öğrencilere yardım ve destek sağlanması
konusunda öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığı tespit etmiştir.
Okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri iletişim ağının bir parçasıdır. Bu iletişim
ağında okulun çevresiyle etkileşimi son derece önemlidir. Bu bağlamda kurulan iletişimler
eğitim öğretim faaliyetlerinin istendik sonuçlara ulaşılması açısından değerlidir. Öğrenci ile
ailesinin yardımı, okulun eğitim öğretim faaliyetlerini anlamlı hale getirmede etkilidir.
Okulların etkili kurumlar olabilmeleri için ailelerle kurulan iletişimin derecesi çok önemlidir.
Yapılan araştırma sonucunda ev ziyaretlerinin aile ve öğretmen arasındaki güveni
artırdığı, bunun sonucunda öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili tutumlarında olumlu gelişmeler
olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç ev ziyaretlerinin okul ve aile arasındaki iletişimi
güçlendirmedeki önemini ortaya koymaktadır. Çünkü ev ziyaretleri sonucunda aileler okulla
ilgili durumlarda öğretmene daha fazla güven duyabilir. Öğretmen ve veli arasında kurulan bu
anlamlı ve işlevli bağ neticesinde öğrenci için eğitim öğretim şartları kontrol altına alınmaya
çalışılmaktadır. Bu durum öğrenciyi akademik açıdan başarıya götürmede etkili olabilir.
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