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Bu cahsrna ortaoqretim

kademesindeki

ogrenme

araclanru

kullanabilme

alqrlanru

ve mevcut

mobil ogrenme

ogrenme

yeterlilikleri

ile mobil ogrenme

amaciyla ger9ekle§tirilmi§tir.

ogretmen ve ogrencilerin

duzeylerilerini,
yeterlilik

Tarama

alqilan
modeli

evrenini Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde

olusturmustur,

Tabakalama

ogrenmeye

alqrlanru

saptamak

arasmdakl
niteliginde

yonelik
ve mobil

lliskiyl belirlemek
olan

arastrrmarun

bulunan ortaoqretlrn kadesmesinde

gorev yapan 2138 ogretmen ve bu ogretmenlerin
evrenini

mobil

mobil

18862 ogrencisi bu cahsrnarun

orneklerne

yonternl

ile

belirlenen

arastrrrnarun ornekleminde 467 ogretmen ve 1556 ogrenci yer alrmstrr.
Gereksinim

duyulan

verilerin

toplanmasma

yonelik

dort

olcek

geli§tirilmi§tir. Ol9ekler geli§tirilirken on deneme arnach 150 ogretmen ve 150
ogrenciye

uyqulanrmst.r,

Gelistirilen

yonelik alg1 ol9egi, Ogretmenlerin

olcekler Ogretmenlerin

mobil ogrenmeye

mobil ogrenmeye yonelik yeterlilikleri ol9egi,

Ogrencilerin mobil ogrenmeye yonelik alg1 ol9egi ve Ogrencilerin mobil ogrenme
teknoloji

servislerini

kullanabilme

Gelistirilen olcekler uygulanmadan

yeterlilik

ol9egi

seklinde

isimlendlrilmistir.

once arastrrrnacrrnobil ogrenme ile ilgili bir

web sitesi geli§tirilmi§tir. Arastirma lcln gidilen her okulda mobil ogrenmeyle ilgili
ornek

uygulamalar

qerceklestlrllrnlstlr.

Ogrencilerden

ve

ogretmenlerden

geli§tirilen web sitesine mobil cihazlanyla baqlanrnalan ve web sitesi lcerlsmde
sunulan bilgilere ulasarak deneme yapmalan

istenrnistlr. Daha sonra olcekler

uyqulanrmstrr, Eide edilen veriler uzman goru§leri doqrultusunda cozumlenrnlstir.
Bu arastirrnadan

elde edilen

bulgular
iii

ogretmenlerin

ve ogrencilerin

mobil

ogrenmeye ycnelik alg1 duzeylerinln genel olarak olumlu yonde olduqu sonucuna
ulasrlrmstrr. Ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlan cinsiyet, e-oqrenrne
uygulamalanna

katilma durumlan

ve mobil ogrenme uyqulamalanru

kullanma

istegi durumlanna gore tarkhhklar gostermektedir. Ogrencilerin mobil ogrenmeye
yonellk alqrlan ise, cinsiyet, yas, e-oqrenme uygulamalanna
mobil ogrenme

uyqularnalanrun

tarklilasmaktadrr.
e-ogrenme

Ogretmenlerin

uygulamalanna

uyqulamalanrn

qerceklestlrllmeslnl

isteme • dururnlanna

gore

mobil ogrenme yeterlilik alg1 duzeyleri ise yas,

katrlrna,

mesleki

kullanma istegi durumlanna

mobil ogrenme yeterlilik alg1 duzeyleri yas,
ve mobil ogrenme uygulamalannm

katrlmaI durumlan ve

tecrube

ve

mobil

gore farkhlasrnaktadrr.

Ogrencilerin

e-oqrenme uygulamalanna

qerceklestlrilmeslni

ogrenme

katrhrna

isteme durumlanna gore

farkl I lasmaktadir.

Anahtar kelimeler: Egitim teknolojisi,Uzaktan egitim, Mobil ogrenme, Ogretmen,
Ogrenci, Alg1, Yeterlilik.
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ABSTRACT
EVALUATION OF TEACHER AND LEARNER PERCEPTIONS AND
ADEQUACY TOWARDS MOBILE LEARNING

Ozdamh, Fezile

Doctorate, Computer Education and Instructional Technology
Supervlsor: Prof. Dr. Hi..iseyin Uzunboylu
January 2011, 218 pages

In this study it is aimed to state teachers who serve at schools that are
connected to secondary education and students' perceptions and adequacy
towards mobile learning. The research studies general survey model attributes
was formed secondary education the Turkish Republic of Northern Cyprus to
2138 teachers who serve at these departments where these teachers have ·
18862 students. Four different 5-point scales were developed to obtain the
necessary data. Before the developed scales were applied a website about
mobile learning was developed. Teachers and learners were required to enter
the website which they developed with their mobile devices and reach the
beneficial links given on the website to practice in this way they were able to
apply to the scales. The data in hand was solved through the SPSS program. As
a result of the research data, teachers and learners perception levels towards
mobile learning was generally stated as high. Teachers' perceptions towards
mobile learning showed a significant difference in

regards to gender,

participation in e-learning applications and the desire in the usage of mobile
learning. Also, students' perceptions towards mobile learning have shown
significant differences in regards to gender, age, participation in e-learning
situations and realize the desire for mobile learning applications. Teachers'
mobile learning adequacy perception in regards to age, e-learning applications
participation situations, occupational experience and mobile learning application
V

sage desire situations
arning adequacy

has shown significant

perception

differences.

Students'

in regards to. age, participation

mobile

in e-learning

situations and realize the desire for mobile learning applications have also shown
a significant difference.

Keywords: Education technoloqy, Distance education, Mobile learning,
Teacher, Learner, Perception, Adequacy.
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ONSOZ

Geli§mi§ bilgi toplumlannda egitimin genel hedefleri bilgi teknolojilerini kolayca
ilen, bilgiyi anlamlandtrabilen, yeni bilgiler yaratabilen . ve birbirleriyle
~ilen

bireyler yetistirmektlr. Bireylerin yetlsttrtlmesl arnacryla ozellikle son on
beridir egitim kurumlannda hrzh degi§imler yasanrnaktadir. GOnOmOzde
ksel ortamlardan", "strut ortarnmdan'', "dinleyerek ogrenmeden", "ihtiya<;
ogrenmeye", "ihtiya<; doqrultusunda ogrenmeye" ve "yaparak yasayarak
eye" ge<;i§ olduqunu gormekteyiz. Aynca bilginin taslar ve kag1tlar Ozerindeki

--.u,ugu, radyo sinyalleri, uydu yayinlan ve ag kablolan Ozerinde devam etmekte,

•f~em teknoloji her qecen gun daha fazla bilginin daha fazla bireye ulasmasirn
saglamaktad1r. Bu yolculuk egitim-ogretim sOreci lcerisinde dusunulecek olursa eftilirDnme, rn-oqrenme gibi kavramlan ortaya cikarrnaktadrr. Bu uygulamalann
me gelebilmesi lcln ogretmenlerin ve ogrencilerin bu uygulamalara yonelik
min ve yeterliliklerinin belirlenerek eksikliklerinin geli§tirilmesi gerekmektedir.
bu noktada Yakm Dogu Oniversitesi Egitim Bilimleri EnstitOsO, Bilgisayar ve
irn Teknolojileri Egitimi Anabilim Dall, doktora cahsma proqrarrurun geregi
hazrrlanan bu arastrrrna, ogretmen ve ogr'?ncilerin mobil ogrenmeye yonelik
~uC1J

min ve mevcut mobil ogrenme yeterlilik alqilanru saptamak ve mobil ogrenme

er1ilikleri ile mobil ogrenme algllan arasmdaki ili§kiyi belirlemek arnacryla
ryekle§tirilmi§tir.
Cahsma, temel olarak bes bolurnden olusrnaktadrr. Birinci bolurnde cahsrnarun
lemi tartrsildiktan sonra, arnac, alt arnaclar, onern, srrurhlrklar ve krsaltmalara yer
ilmlstlr. ikinci bolurnde arastrrrna konusunun kuramsal temelleri ve literatOrde
uyla ilgili olduqu belirlenen arastrrrnalardan kisaca bahsedilrnistir. 09uncO bolurn,
arastrrrnarun ger9ekle§tirilmesinde kullarulan model, olceklerin qellstlrilme surecl,
b sitesinin geli§tirilmesi, uyqulanrnas: ve verilerin cozurnlenrnesi ile ilgili bilgiler
rtlrnistir. Dorduncu bolurn ise bulgulan ve yorumlan lcerrnektedir. Eide edilen
lgulara dayah olarak ulasilan sonuc ve oneriler besinci bolurnde acrklanrrustrr,
vii

Mobil ogrenmeye yonellk yapilan bu arastrrrnarun bulgulannm ve sonuclanrun,
lecekte

mobil

6grenme

uygulamalannm

gerg,ekle!?tirilmesinde

rol oynayacak

ilere yol qosterici olacaq: dO!?OnulmO!?tur.
Herkesten

once, arastrrrnarun

planlanmasmdan

sonuclandmlrnasma

kadar

en surec lcerisinde, aynca egitimim boyunca akademik anlamda yetismernde cok
- emli katkrlar saqlayan Prof.Dr. Huseyln Uzunboylu'ya tesekkur ediyorum.
,

'

Egitimim boyunca yardrrnlanm ve desteqini esirgemeyen degerli hocam Yard .
. Dr. Nadire Cavus'a, verilerin analizi ile ilgili her konuda beni sabrrla dinleyen ve
-nlendiren sayrn Yard.Doc.Dr, Murat Tezer'e, egitimim boyunca deneyimlerinden ve
·1gilerinden cok !?SY kazandrqrm Prof. Dr. Hafize Keser'e, Dog. Dr. Zehra Ozcmar'a
Prof. Dr. Gulsun Atanur Baskan'a sonsuz tesekkur ederim.
Doktora sureclm boyunca beni destekleyen anneme, babama, arkadaslanrna
her zaman

yarurnda

olan ozellikle

cahsmarrun

gergekle!?tirilmesinde

buyuk

tkilanru gordugum Mete lsik'a sonsuz tesekkur ederim.
Son olarak arastirma surecinde yardrrnlanru esirgemeyen 6grencilerime,
arastirmarun orneklernlnl olusturan 6gretmen ve ogrencilere tesekkur ederim.

Sayg1lar1mla,
Fezile OZDAMLI

viii

OZGE<;Mi$

~yisim:
· im:
Uyruk:
Yabanc1 Dil:

Ozdamh

Fezile
KKTC
ingilizce

Egitim:
Egitim
Kurumu
YOU
YDU
YOU

.

Derece
.

Tarih

Alan

19992004
20052007
2007 -

Bilgisayar Enformatik

Lisans

Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri
Eqitimi Anabilim Dali
Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri
Eqitimi Anabilim Dall

Yuksek Lisans
Doktora
Qqrencisi

·~ -ns Tezi
• Ozdarnh, F. (2004). Personnel and payroll information package
system. Lisans Tezi (B.Sc.), Bilgisayar Enformatik 8610m0, iktisadi ldari
Bilimler Fakultesi, Yakm Dogu Universitesi, t.etkosa, Kibns,
uksek Lisans Tezi
• Ozdarnh, F. (2007). Evaluation of Multimedia Based Project
Materials of Teacher Candidates. YtJksekLisans Tezi. (M. Sc.), Bilgisayar ve
Ogretim Teknolojileri Egitimi Anabilim Dali, Egitim Bilimleri Enstltusu,
Lefkosa, Kibns,
SSCI Kapsammdaki Dergilere Kabul Edilmil} Yaymlar:
• Ozdarnh, F., Uzunboylu, H. & Ozcrnar, Z. (2010). The Relationship
between Internet Addiction and Communication, Educational and Physical
Problems of Adolescent People in the North Cyprus. Australian Journal of
Guidance & Counselling, (Printing).
• Hursen, <;., · Ozcmar, Z., Ozdarnh, F. & Uzunboylu, H. (2010). The
Communicative Competences of Students and Teachers in Different Levels of
Education in North Cyprus. Asia Pacific Education Review, 1 (11 ). Doi:
0.1007/s12564-010-9120-2.
• Uzunboylu, H. & Ozdamh, F. (2011 ). Teacher perceptions for m-learning:
Scale development and teachers perceptions. Journal of Computer Assisted
Learning, (Printing).

ix

. ~~~·~ .-~~:~~~~?· ~~

lndeksli Dergilerde Yaymlar
• Ozdamli, F., Bicen, H., Ercag, E., Demirbilek, E., & Ceker, E. (2010).
Secondary Education Teachers' training needs towards web based collaborative
arning in TRNC. Procedia Social and Behavioral Sctences, 2 (2), 5780-5784.
• Bicen, H., Ozdamli, F., Ertac, D., Tavukcu, T., Teral1, M. & Arap, i. (2010).
eacher candidates' training needs towards web based collaborative learning in
RNC. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 5876-5880.
• Ozdarnh, F. (2009): A Cultural adaptation- study of multimedia course
aterials forum to Turkish. World Journal on Educational Technology, 1, 30-66.
• Ozdarnh, F., Hursen, C & Ozcmar Z. (2009). Teacher Candidates'
ttitudes towards the Instructional Technologies. Procedia Social and Behavioral
Sciences 1, 455-463, doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.082
• Hursen, C, Ozdarnh, F. & Ozcmar Z. (2009). Faculty of communication
students' evaluation of academicians in terms of communication skills. Procedia
Social
and
Behavioral
Sciences
1
(2009)
450-454,
doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.081
• Ozdarnh, F. (2007). An Evaluation of Open Source Learning Management
Systems, According to Administrator and Instructor Tools, ERIC DATABASE
ERIC ED500168
• Uzunboylu, H., Ozdarnh, F. & Ozcmar, Z. (2006). An Evaluation of Open
Source Learning Management Systems. According to Learners Tools, ERIC
DATABASE ERIC ED494265

Uluslararas1 Akademik Konferanslarda Sunulan ve Yaymlanan Cah~malar:
• Ozdamli, F., Bicen, H., Ercag, E., Demirbilek, E., & Ceker, E. (2010).
Secondary Education Teachers' training needs towards web based collaborative
learning in TRNC. World Conference on Educational Sciences. 4-8 Subat 2010,
Bah9esehir Oniversitesi, istanbul, Turkiye.
• Bicen, H., Ozdamli, F., Erta9, D., Tavukcu, T., Terall, M. & Arap, i. (2010).
Teacher candidates' training needs towards web based collaborative learning in
TRNC. World Conference on Educational Sciences. 4-8 Subat 2010, Bahcesehir
Oniversitesi, istanbul, Turkiye.
.
• Ozdarnh, F., & Uzunboylu, H. (2008). Teacher· Candidates' Attitudes
owards the Technology Supported Collaborative Learning Environment. 8h
International Educational Technology Conference, 6-9 Mayrs, Eskisehir, Turklye .
• Hursen, C, Ozdamh, F. & Uzunboylu H. (2008). Attitudes of teacher
candidates for instructional Technologies. 08' international Conferences on
Educational Sciences, Dogu Akdeniz Oniversitesi, 23-25 Haziran, Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti.
• Ozdarnh, F., & Uzunboylu, H. (2007). University students' perception of
educational uses of e-mail, discussion groups and chat programs. First
International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 16-18
May, Canakkals, Turkiye.
• Ozdarnh, F., (2007). An Evaluation of Open Source Learnin~ Management.
Systems, According to Administrator and Instructor Tools. 1 International
Educational Technology Conference, 3-5 Mayrs, Lefkosa, Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti.

•

IV. International
Conference
on Multimedia
and Information
and
munication Technology Technologies in Education (m-lCTE2006). Sevilla,
ya, 22-25 Kasun 2006.
• Ozdamli, F., Cavus, N. & Uzunboylu, H. (2006). Evaluation of Libraries as
ing Environments. ffh International Educational Technology Conference,
21 Nisan, Gazirnaqusa, Cyprus.
• Ozdarnh, F., & Uzunboylu, H. (2005). University students' perception of
euu\,(1tional uses of e-rnail, discussion· gro1:.1ps and chat programs.. 5th.
·emational Educational Technology Conference, 21-23 Ekim, Sakarya, Turkiye.
plar
zdarnll, F., Cavus, N., Ozcinar, Z., Etci, C. Hursen, <;., Er9ag, E., Ekizoglu,
.. Sakalli, M., & Tuncay, N. (2008). Ogretim Teknolojileri ve Materyal Tasanm, .
. Uzunboylu, H.). Pegem Akademi Yaymcrhk, Turkiye.
luslararasr Kitaplarda Bolumler
• Uzunboylu, H., Ozdamli, F. & Ozcinar, Z. (2006). Current Developments in
echnology-Assisted
Education (Chapter:An
Evaluation of Open Source
aming Management Systems According to Learners Tools). Editors: A.
ndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa Gonzales, J. A. Mesa Gonzalez. Vol.1,
.8-12. ISSB: 84-690-2471-X, Formatex Publishers, Spain. ERIC DATABASE:
ED494265.

Seminer
,
•
Ozdamh, F., Uzunboylu, H.,Hursen, <;., Bicen, H., & Ozqur, B. (2010).
lntemetin Dogru Kullamm,. Letkosa Turk Lisesi, Lefkosa, Kibns,
•
Ozdarnh, F., Uzunboylu, H., Bicen,H., & Ozgur, B. (2010). internet ve
Gencier. Kurtulus Lisesi, Guzelyurt, Krbns,
•
Ozdarnh, F., Uzunboylu, H., Bicen,H., & Ozqur, B. (2010). internet
Bag1ml1/1g1 ve Gender. Anafartalar Lisesi, Girne, Kibns.
•
Ozdarnh, F. (2008) Technology Supported Collaborative Learning in High
hoofs. 5. Philosophy - Science & Art Week. 19 Mayis Turk Maarit Koleji,
ime, Kibns .

.tolye <;a11,mas1
• Ortaoqretlrn Fen ve Teknoloji Ogretmenlerine Yonelik "Teknoloji destekli
· birfikli proje tebenlt ogrenme egitimi" 4-5 $ubat 2008, VDU, Kibns.
anagement Center).
Aktiviteler
• Mart 2010 -Kasim 2010. "Yeni Yuzyrl Anaokulu'ndaki Egitimin Kuresel
Egitim Trendleri Doqrultusunda Moderizasyonu" ternah projede 7 aylik egitmenlik
g6revi, (AB DESTEKLi).

"Xi..,a~ ~4;;..;.c-<··

· · r",

•·

Oeneyimler
Tarih

Kur um

Gorev

1999-2004

Krbns Gazetesi

Grafik ve Web
Tasanrru

2005-:2008
2008-

,Y.c;1~1n. Dogu UniversitesiBOTE
Yakm Dogu UniversitesiBOTE

Gorev

ro-o

Yanm gun

Arastirma G.6.r~vlisj Yartrn gun
Oqretirn Gorevlisi

Tam gun

Profesyonel kurum uyelikleri:
ibns Egitim Bilimleri Derneqi, uye
ango Kibns KultOr & Sanat Derneql, yonetirn kurulu uyesi
Diger Yetenekler:
Photoshop, fireworks vb. programlarla grafik tasanm
uthorware, Toolbook, vb. programlarla interaktif egitim yazrhrru qelistirme

evcut Pozisyon: Yakm Dogu Oniversitesi, Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri
Ogretmenligi Bolumu, Ogretim Gorevllsl

Kurumdaki c;ah~masuresl: 6 Y1I
Gorev Ald1a1 0 • ~-·
Organizasyon

··---

J -

• ··-·

7 Uluslararas, Egitim
Tekno/oji/eri Konterenst
1. DOnya Egitim Bilimleri
Konterenst
2. Diinya Egitim Bilimleri
Konterenst
3. Diinya Egitim Bilimleri
Konierenst

..

Tarih

Go rev

3-5 Mayis 2007

Organizasyon Komite Uyesi

4-8 $ubat 2009

Orqanizasyon Komite Uyesi

4-8 $ubat 2010

Organizasyon Komite Uyesi

3-7 Subat 2011

Konferans Sekreteri

i<;iNDEKiLER
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111

v

ACT

E«;:Mi$
DEKiLER

viii
·

xv

LOLAR LiSTESi

xix

"LLER LiSTESi ........•.....................................................................................xxi

BOLOM 1
IR1$

1

OBLEM

1

c

14

EM

·16

IRLILIKLAR

:

,

IMLAR

16
17

SAL TMALAR

18

xiii~_;-..,.,,a

..

BOLOM 2
KAVRAMSAL <;ER<;EVE VE iLGiLi ARA$TIRMALAR.:
Kavramsal Cerceve
Egitim ve Ogretim
Ogretme ve Ogrenme
,Teknoloji, Egitim Teknolojisi ve Ogretim Teknolojisi
Uzaktan Ogrenme
Elektronik Ogrenme (e-oqrenrne)
Mobil Teknolojiler

,

_

19
19
19
20
20
,.;··································· 22
30
33

Mobil Ogrenme (M-ogrenme) ···············································································
35
Mobil Ogrenmenin Yararlan ve Srrurlrhklan
41
Mobil Ogren me ve Etkilesirn
44
Esnek Bir Uzaktan Ogren me Mode Ii
53
Mobil TeknolojiAyqrtlan
55
Mobil Ayqrtlarla lletisirn Teknolojileri
64
M-ogrenmede Yaklasim ve Kuramlar
68
Mobil Ogrenme ve Davrarusci Ogrenme Kurarm
68
Mobil Ogrenme ve Bili§sel Ogrenme Kurarru
, .. 70
Mobil Ogrenme ve Yapuandrrrnaci Ogrenme Yaklastrru
72
Mobil Ogrenme ve <;oklu Ortam Ogrenme Kurarm
75
Mobil Ogrenme ve Yetiskin Egitimi Kurarru
76
Mobil Ogrenme ve lsbirhkli Ogrenme
77
Mobil Ogrenme ve Yasarn Boyu Ogrenme
78
obi I Ogrenme lie llgili Arastumalar
80
Mobil Ogrenmenin Etkilerini Belirleme Arnach Yaprlan Arastrrrnalar
80
Gelistirilen Mobil Ogrenme Ortamlanrun Tanrtrrm ile ilgili Arastrrrnalar
90

BOLOM 3
YONTEM
Arastrrrna Mode Ii
Arastirmarun Evreni ve Orneklemi
Ogretmen
Ogrenci
Veri Toplama Araclan ve Uygulama
Gec;:erlilik ve Guvenlrlllik Calrsmasi
Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonellk Alg1 Olc;:egi:
Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Olc;:egi:
Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1 Olc;:egi:
Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Olc;:egi:
Uygulama
Verilerin Cozurnu ve Yorumlanrnast

~

96
96
96
97
98

100
100
102
106
108

110
113
126

BOLOM 4
BULGULAR VE YORUMLAR

119
119

Katrnrncuann Demografik Ozellikleri
Cinsiyet

~·························································· 119

Yas
Uyruk
."
Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri
Ogretmenlerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri.
Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri
Mobil Araclan Kullanabilme Duzeylerinin Karsuastrnlrnas:
,
Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogreneme Alqrlan
Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Alqrlanna lllskln Bulgular
Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore Mobil Ogrenme Algllan
Ogretmenlerin Yaslanna Gore Mobil Ogrenme Alqrlanrun Karsuastmlmasi
Ogretmenlerin Mesleki Tecruoelerine Gore Mobil Ogrenme Alqrlan.
Ogretmenlerin Branslanna Gore Mobil Ogrenme Algilan
E-ogrenme Uygulamalanna Katthrnlanna Gore Mobil Ogrenme Alg1lar1.
Derslerinde Kullanma lstegi Durumlanna Gore Mobil Ogrenme Alqrlan
Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alqilanna lllskln Bulgular
Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore Mobil Ogrenme Alqilan
Ogrencilerin Yaslanna Gore Mobil Ogrenme Alg1lan
E-ogrenme Uygulamalanna Katrhrnlanna Gore M-Ogrenme Alqrlan
Derslerde Kullanma lsteklerine Gore M-Ogrenme Alg1lan
Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alqrlanrun Karsuastmlrnasr.
Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogreneme Yeterlilik Alg1lan
Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larma lliskin Bulgular
Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore Mobil Ogrenme YeterlilikAlqrlan.
Ogretmenlerin Yaslanna Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Ogretmenlerin Mesleki Tecrubelerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan,
Ogretmenlerin Branslarma Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
E-ogrenme Uygulamalanna Katrhrnlanna Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Derslerinde Kullanma istegi Durumlanna Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Ogrencilerin M-Ogrenme Yeterlilik Alqilanna lliskin Bulgular
Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqilan
Ogrencilerin Yaslanna Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqilan
E-ogrenme Uygulamalanna Katrhrnlanna Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alg1lan
Derslerde Kullanma lstegi Durumlanna ,Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1lan
Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogrenme Alg1lan ve M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Ogretmenlerin M-Ogrenme Alqilan ile Yeterlilik Alqtlan Arasmdaki lliski.
Ogrencilerin M-Ogrenme Alqilan ile Yeterlilik Alqtlan Arasindakl ili§ki

120
121
121
121
122
123
124
124
126
128
130
133
135
137
140
141
143
145
146
148
149
149
150
152
154
157
158
160
161
163
163
165
166
167
167
168
168

BOLOM 5

SONU<;: VE ONERiLER

169

SONUCLAR ··················································•·······················································
Ogretmenlerin Mobil Araclan Kullanabilme Di.izeyleri
Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Di.izeyleri
Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Di.izeyleri
Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Y6nelik Alqrlanna lllskin Sonuclar
;
Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Y6nelik Alg1lanna [liskin Sonuclar .'
Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogrenme Alqrlanrun Kar$1la$tmlmas1 Sonuclan
Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1lanna lliskin Sonuclar
Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1lanna lliskln Sonuclar
:
Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogrenme Yeterlilik AlqilanOgretmenlerin M-Ogrenmeye Yonellk Alqrlan ile Yeterlilik Alqilan
Ogrencilerin M-Ogrenmeye Y6nelik Alg1lan ile Yeterlilik Alqrlan
ONERILER

169
169
170
170
170
173
174
174
175
176
176
177
178

Kaynakc;a

1"81

EKLER
Ogretmen Ol9ekleri.

~::~

:

:

206

8. Og renci Olcekleri.

211

C. Genel Orta Ogretim lzin Formu

215

Mesleki Teknik Ogretim izin Formu

216

E. Mobil Ogrenme Uygulamalan lcln Faydall Web S'itesi Adresleri

xvi

217

~~·:::.:_.

~;~.,._.~-:.

TAB LOLAR LiSTESi

ablo 2. 1 Ogretmen ve Ogrenci Merkezli Egitimin Karstlastmlrnasi

48

ablo 2. 2 Ogrencinin M-Ogrenme ile Degi§en RolO
ablo 2. 1 Ogretmenin M-Ogrenme ile Degi§en Rol0

.49
'

51

ablo 3. 1 Olcekt Faktor ve Madde Analizi Sonuclan

104

ablo 3. 2 Ol9ek2 Faktor ve Madde Analizi Sonuclan
ablo 3. 3 Ol9ek3 Faktor ve Madde Analizi Sonuclari
ablo 3. 4 Ol9ek4 Faktor ve Madde Analizi Sonuclan
ablo 3. 5 Besli Derecelemeli Ol9egin Puan Suurlan
ablo 4. 1 Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Cinsiyet'e Gore Dag1l1mlan
ablo 4. 2 Ogretmenlerin ve ogrencilerin yaslara gore dag1l1m1
ablo 4. 3 Ogretmenlerin ve ogrencilerin uyruklanna gore dag1l1m1
ablo 4. 4 Ogretmenlerin Mobil Araclan Kullanabilme DOzeyleri
ablo 4. 5 Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme DOzeyleri
ablo 4. 6 Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme DOzeyleri
ablo 4. 7 Ogretmenlerin M-Ogrenmeye yonellk alqilan
ablo 4. 8 Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alglan
ablo 4. 9 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alqtlan
ablo 4. 10 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-Ogrenme Alg1 ANOVA Sonuclan
ablo 4. 11 Ogretmenlerin TecrObelerine Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alg1lan
ablo 4. 12 TecrObelerine Gore M-Ogrenme Alg1 ANOVA Sonuclan
ablo 4. 13 Ogretmenlerin Branslanna Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alg1lan
ablo 4. 14 Ogretmenlerin Branslarma Gore M-Ogrenme Alg1 ANOVA Sonuclan
ablo 4. 15 E-ogrenme Uygulamalanna Katrlrmlarma Gore M-Ogrenme Alqrlan
ablo 4. 16 Derslerinde Kullanma lstegi Durumlanna Gore M-Ogrenme Alqrlan
ablo 4. 17 Ogrencilerin M-Ogrenmeye yonelik alg1lan
ablo 4. 18 Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alqrlan
ablo 4. 19 Ogrencilerin Yaslanna Gore M-Ogrenmeye Yonelik Alglan
ablo 4. 20 Ogrencilerin Yaslarrna Gore M-Ogrenme Alg1 ANOVA sonuclan
ablo 4. 21 E-ogrenme Uygulamalanna Katrhrnlanna Gore M-Ogrenme Alg1lan
ablo 4. 22 Derslerde Kullanma lstegi Durumlanna Gore M-Ogrenme Alqrlan
ablo 4. 23 Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogrenme Alqrlanrun Karsuastmlmasi
ablo 4. 24 Ogretmenlerin m-oqrenrne yeterlilik alquan
ablo 4. 25 Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alg1lan
ablo 4. 26 Ogretmenlerin Yaslarma Gore M-Ogrenme Yeterlilik Puanlan
ablo 4. 27 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-Ogrenme Alg1 ANOVA Sonuclan
ablo 4. 28 Ogretmenlerin TecrObelerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik Alqrlan
Tablo 4. 29 TecrObelerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik ANOVA Sonuclan
Tablo 4. 30 Ogretmenlerin Branslanna Gore M-Ogrenme Yeterlilikleri
Tabla 4. 31 Branslarina Gore M-Ogrenme Yeterlilik ANOVA S0nu9lan
Tablo 4. 32 E-ogrenmeye Katrhrnlarma Gore M-Ogrenme Yeterlilikleri
Tabla 4. 33 Derslerinde Kullanma isteklerine Gore M-Ogrenme Yeterlilikleri
Tabla 4. 34 Ogrencilerin M-Ogrenme yeterlilikleri

xvii

107
109
t 12
116
119
120
121
122
123
123
124
127
128
130
131
132
134
135
136
138
140
142
143
144
145
147
148
149
151
152
153
154
156
157
158
159
160
162

~~-~~.;:_~~~~:~-~
'~--~

.
.
.
.
.

35
36
37
38
39
40

Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore M-Ogrenme Yeterlikleri
Ogrencilerin Yaslanna Gore M-Ogrenmeye Yonelik Yeterlilikleri
Ogrencilerin Yaslarina Gore M~Ogrenme Alg1 ANOVA sonuclan
E-ogrenmeye Katthmlanna Gore M-Ogrenme Yeterlilikleri
Derslerde Kullanma isteklerine Gore M-Ogrenme Yeterlilik Puanlan
Ogretmen ve Ogrencilerin M-Ogrenme Yeterlilikleri

xviii

163
164
164
165
166
167

~EKiLLER LiSTESi

2. 1. Egitim-Teknoloji Arasi lliskiler

21

2. 2 Uzaktan Egitimin Gelisimi ··u·································································· 25
2. 3 Uzaktan Egitimde Zaman
27
2. 4 internet Tabanh Uzaktan Egitim ve Mobil bgrenme
:
40
2. 5 Ogrenme -bgretme SOrecinde lletisirn
, ;
, •........... .45
2. 6 Uzaktan Egitimde Etkilesirn
.46
2. 7 Ogretmenlerin Teknoloji Kullarurn Asarnalan
51
2. 8 Esnek Bir Uzaktan bgrenme Modelinin bgeleri
53
2. 9 Cep Telefonu
55
2. 1 O DizOstO Bilgisayar
56
2. 11 Tablet Bilgisayar
_ 57
2. 12 Cep Bilgisayan (PDA)
,
58
2. 13 Ultra Mobil Bilgisayar
58
2. 14 Netbook
59
2. 15 Ak1III telefonlar
59
2. 16 MP3 <;alar
60
2. 17 iPod
61
·• 2. 18 Tasmabillr Medya Oynancrsi
61
2. 19 E-kitap okuyucu
61
2. 20 Flash USB bellek
62
2. 21 Dijital Fotoqrat Makinesi ····························································-··········62
2. 22 Dijital Video Karnera
63
2. 23 Tasmabilir Video Oynatrcis: .............................................................•...
63
2. 24 Wireless MOzik <;alar
63
2. 25 Tasinablllr Oyun Konsolu
64
2. 26 Bluetooth
71
2. 27 GPRS ile internet baqlantrs:
72
$ekil 3. 1 Tabakalama brnekleme Y6ntemi ile Belirlenen bgretmen brneklemi
98
$ekil 3. 2 Tabakalama brnekleme Y6ntemi ile Belirlenen Ogrenci brneklemi.
_99
$ekil 3. 3 Mobil bgrenmeye Y6nelik Bilgilendirme Sitesi
;
113
$ekil 3. 4 Mobil bgrenme Uygulamalannda Kultarulabltecek Araclari
114
$ekil 3. 5 Branslara Uygun m-c;grenmelcin Kuharulabllecek Web Siteleri
115
~ekil 4. 1 Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Y6nelik Alg1 DOzeyi.
125
~ekil 4. 2 bgrencilerin Mobil bgrenmeye Yonelik Alg1 DOzeyi
140
~ekil 4. 3 bgretmenlerin Mobil bgrenme Yeterlilikleri DOzeyi.
150
~ekil 4. 4 Ogrencilerin Mobil bgrenme Yeterlilikleri DOzeyi
162

xix

BOLOM I

GiRi~

Bu bolumde

arastrrrnarun problemi, arnaci, onerni ve strurhhklan

belirtilrnlstlr. Aynca arastrrrna kapsarnmda gec;en bazi kavramlann tarurnlanda
bu bolurnde sunulrnustur.

PROBLEM

"Egitim"

gOnlOk yasantirmzda cok srk kulland191m1z sozcuklerden
-

birisidir. Russell (1930) 'e gore yasarrurmzin en degerli anahtan egitimdir.
Hemen hemen herkes egitimin ne olduqu, nasu olmasi gerektigi konusunda
dO~OnmO~ ve fikir uretrnlsdir. Ancak, bircok kisi egitim kavrarrurun ne kadar
geni~ bir anlam lcerdlqlnln farkinda degildir.

Egitim, bireyin doqumundan

olurnune kadar devam eden bir surectlr, Bu surecte bireylere cesltll bilgi,
beceri, tutum ve degerler kazandmhr. John Dewey (1958)'e gore egitim
sadece yasarna hazrrlayici degil, yasarrun ta kendisidir.
ErtOrk (1979), egitimle toplumun diger alt sistemleri arasinda bir iliski
olduqunu, (orneqln, Ekonomi, aile, politik vb.) egitimin kalitesi arttikca diger
sistemlerinde kalitesinin arttiqrru belirtmektedir. Emile Durkheim (1963) ise
egitimin toplum norrnlanru ve degerlerini aktarmada uc temel lsleve sahip
olduqunu belirtmlstlr. Bu lslevler; 1. Sosyal Yardrrnlasma ve Dayarusrna:
orneqln, tarihin ogretilmesinde toplumsal devamlrhq: saqlar, 2. Sosyal kurallar:
Okulda yabanctlarla

i~birligi yapma ve disiplinli olma ogrenilir. 3. Mesleki

cahsrna: Gelisrnis sanayi toplumundaki en onernll kazanci ise bireylerin
gelecekteki meslekleri lcln gerekli becerileri kazanrnalanru saqlamasidrr.
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Keser (2004)'e gore dunya var olduqundan buqune kadar insanlar
surekli yeni bilgiler uretmektedir. Buna paralel olarak blrcok egitimci, egitimin
yasam boyu devam eden bir surec olduqunu savunmaktadir

(Kucukahmet,

2003; Wang, 2008; Bryce, 2004; Figel, 2006). Cahsmalar bireyin daha anne
karnmdayken egitim surecine basladrqtru qostarmektedlr

(Oktaylar, 2008;

Wang, 2008; Figel, 2006). Bireyler aile uyelerl, arkadaslar, kitaplar ve basrh
medya gibi tarkh kaynaklardan egitim almaktadirlar (Afro Global Alliance,
2007).
Egitim informal ve formal egitim olmak uzere ikiye aynlmaktadrr. Bir
plana bagl1 olmaksizm insan yasarm lcerlsinde kendiliqlnden olusan egitim
etkinliklerine informal egitim ad, verilir. Formal egitim ise planh ve kasith blr
bicirnde duzenlenrnls ogrenme ortarm lcertstnde gerc;ekle~tirilir (Tan, 2007).
Formal egitim, orgun egitim ve yayqrn egitim olmak uzere ikiye aynlmaktadrr,
Orgun egitim, belirli bir yas grubundaki bireylere Milli Egitimin arnaclan
doqrultusunda

hazrrlanrrus egitim programlanyla okul catrsi altmda duzenll

olarak verilen egitimdir (Tamyaz, 1992). Yayqm egitim, orgun egitim sistemine
hie; girmemi~, bu sistemin herhangi bir basamaqrnda bulunan ya da bu
basamaklann birinden sistemi terk etrnls olan bireylerin ilgi ve gereksinim
duyduklan alanda yapilan egitim olarak tarurnlanmaktadrr (Tamyaz, 1992).
Kibns Turk Milli Egitim Sistemi de Orgun Egitim ve Yayqrn Egitim olmak uzere

iki ana bolurnden olusmaktadrr,
Gunurnuzde teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yonetim kavramlan
tarkhlasmaktadrr. Buna bagll olarak "bilgi" kavrarru ve "bilim" anlayrsi da
degi~mektedir. Tum bu degi~imlere ayak uydurabilmek icin toplumlann
bireylerinden bekledigi beceriler de degi~mektedir. Dunyada yasanan h121J
degi~im, her alanda olduqu gibi egitim alarunda da degi~imi gerektirmektedir
(KKTC Egitim Sistemi, 2005).
Gelisrneler karsismda

ve

yeni

dunya

duzeninde,

Kibns

Turk

toplumunun hak ettigi yeri alabilmesi, ancak insan kaynaklanna yapilan
yatrnrn ve sosyal alt yap, hizmet sunurnlanrun lyllestirtlrnesl ile olabilmektedir.
Bu ise Krbns Turk toplumunun her bireyine, orgun ve yayqm egitim
kurumlannda "yasarn boyu 6grenmeyi" esas alan bir yaklasimla; uluslararasi
piyasalardaki rekabet ortamrna uyum saqtayablleceklert, zeka lslevlerini

3

listiren, arastrrmacrhqi ve yaratrcihq: on plana cikaran bir egitim vermesiyle
OmkOn olacaktir. Bunu saqlayacak en bOyOk unsurda hie; sOphesiz egitimdir.
Bilgi

toplumu

arnaclanndan

olma

yonunde

birisi bilgi teknolojilerini

ilerleyen

toplumlann

qelistirrnektir.

oncelikli

Bilgi teknolojilerinde

gerc;ekle$en ilerlemeler ve degi$iklikler egitim sistemlerini

de etkilemektedir

ezer ve Bicen, 2008). Bilgi miktanrun ve niteliqinin surekli degi$mesi egitim
eknolojilerinin

egitim ve ogretim

sOrecinde etkin bir sekllde

kullamlrnasi

gerekliligini ortaya crkarmaktadrr,
Geli$mi$ bilgi toplumlannda
olayca kullanabilen,

bilgiyi anlarnlandrrabilen,

birbirleriyle paylasabllen
Egitim Sisteminin

egitimin genel hedefleri bilgi teknolojilerini
yeni bilgiler yaratabilen

bireyler yetistirrnektir (Yurdakul,

de onceltkll hedeflerinden

ve

1998). Kibns Turk

birisi, dusunme,

alqilama

ve

problem cozrne yetenegi geli$mi$, demokratik degerlere baglr, yeni fikirlere
acik,

kistsel

sorumluluk

kOltOrleri yorumlayabilen

duygusuna

sahip,

kulturunu

c;agda$ uygarl1ga katkida

ozumsernls,

bulunabilen,

farklr

bilim ve

teknoloji Oretimine yatkm ve beceri dOzeyi yOksek, bilgisayar teknolojisini etkin
bir sekllde kullanabilen, degi$ime acik, bilgi c;ag1 lrisaru yetistlrmektlr.
Keser (2005)' e gore ise, 21. yuzyrhn en cok one cikan ozelligi,
bilgisayar ve iletisirn teknolojilerinde
bireyleri,

kurumlan,

degi$imlerle

toplumlan,

yasanan hizh degi$im ve qellsmelerln

krsaca

birlikte arastrrrnacrlar

tum

bilgisayar,

dunyayt
teknoloji

etkilemesidir.

Bu

ve bilgi teknolojileri

Ozerine cahsrnaya baslarmsdrrtar, Teknoloji, araclan kullanabilme yetenegi ve
bireylerin

fikirlerinin

kombine

edilmesinden

olusur,

Bir

baska

deyisle

teknolojinin baslanqrc noktas: lnsanlrk tarihi kadar eskidir. Varol (2002)'a gore
c;agda$1rgm genel

simgesi

olan

teknoloji,

insanlrk

yaranna,

mevcut

kaynaklann geli$tirilmesi ve yeni kaynaklann kesfedilmesi lcln uygulamalann
yapilmasidrr (Dogan, 1983). Toplumlar ve bireyler yasarnlanru sOrdOrebilmek
icin

teknolojiden

faydalarnrlar.

Varol

(2002)

cahsmasmda

teknolojik

geli~imlerini tamamlayan ve c;aga uyum saqlayan toplumlann yasarn ve kOltOr
dOzeylerinin diger toplumlara gore daha yOksek olduqunu belirtmektedir.
Bilgi toplumu olrnayt basarrrus toplumlar geli$mi$tirler. Keser (2000)'e
gore bilgi, toplumlar ve bireyler lcln en degerli varhktrr. Bilgi toplumlannda
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bilgiye ulasrnak icln en onemli unsur egitim teknolojileridir. Bilgi toplumu
bireyleri mevcut bilgilerinden yeni bilgiler Oretebilirler ve bu Orettikleri bilgileri
gerc;ek hayatta karsrlastrklan problemlerin cozurnunde kullanablllrler, Bireyler
cok geni~ bir bilgi birikimine sahiptir ve yeni teknolojileri gerc;ek yasarnlannda
kolayca kullanabilirler (Cavus, 2005). Teknolojinin ve bilginin bu kadar hizh
geli~mesiyle birlikte teknolojik araclarin, egitim. program Ian nm . ve ogretim
yontemlerinln de qellstlrllrnesi gerekmektedir. Bilim, teknoloji ve bilgi
teknolojileri egitime bilimsel ve profesyonel bir kimlik kazandrrmada onernll
birer konsepttirler. Bilgi toplumunda etkin olan bir bireyin egitimde teknolojileri
etkili bir sekilde kullanmasi beklenir (Eisele ve Eisele, 1994).
Egitimciler

yukanda

belirtilen

21.

YOzy1I

insan

profilni

gerc;ekle~tirebilme, egitimin kalitesini artrrrna ve ogrenme-ogretme sOrecinde
konsantrasyonu artrrrna ic;in cesitli cahsrnalarda bulunrnaktadrrlar, GOndOz ve
Odabast

(2002) bilgi c;ag1 · insarumn bilgiye nasrl erisebileceqlni

bilen,

gerektiginde bilgilerini kullanabilen, yeni bilgiler Oretebilen ozelllklere sahip
olmasi gerektigini belirtmektedirler. Ozellikle son on yildan beridir, egitim
kurumlannda hizlt degi~imler yasanrnaktadir (Boukas ve digerleri, 2009;
Wurst ve digerleri, 2008; Sharples, 2000) .. Dede (1993) ogrenmenin
gerc;ekle~mesi lcln

bireylerin

lhtlyaclan

dogrultusunda

yonlendirllmesl

gerektigini belirtmektedir. Dede aynca, gOnOmOzde "geleneksel ortamlardan",
"strut ortarnmdan", "disiplin-amachdan",
arunda

ogrenmeye", "lhtlyac

"dinleyerek ogrenmeden", "lhtiyac

doqrultusunda

ogrenmeye" ve

yasayarak ogrenmeye" gec;i~ olduqunu one sOrmektedir.

"yaparak

Kell (2006),

geleneksel yonternlerle yOrOtOlen derslerin ve yazrh degerlendirmelerin
ogrencinin geleceginde olumlu bir etkisi olrnadrqrm, ogrencilerin motive
olamadrqrru, ogrenemedigini ve boylece de yapilan degerlendirmelerin
gec;ersizolduqunu savunrnaktadrr,
Fiske (1998)'ye gore egitim teknolojileri ogrenmenin gerc;ekle~mesinde
etkin bir role sahiptir ve ogrencilerin Ost dOzey dusunebilrne ve yasarn boyu
ogrenme becerilerini geli~tirir. Alkan (1997), egitim teknolojisini "genelde
egitime, ozetde ogrenme durumuna egemen olabilmek lcln ilgili bilgi ve
becerilerin lse kosulrnasryla ogrenme ya da egitim sureclerinin islevsel olarak
yaprsallastmlmasi" olarak tarumlarmstrr. Bilgi ve lletlslrn teknolojilerinin
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qelisrneslyle birlikte farkh ogrenme yontemleri qunderne qelrnistir (Joyce ve
digerleri, 2003; Madeira ve digerleri, 2009; Lau ve Woods, 2009).
Farkh ogrenme yonternlerlnln gundeme gelmesiyle birlikte ogretmene
de buyuk sorumluluklar . dusmustur,

Becker (1932) 90k iyi bir ogretim

proqrarrurun kotO bir ogretmenle lse yaramayacaqiru ancak kotu bir ogretim
proqrarnmm iyi bir ogretmenle yurutOlebileceginden bahsetmlstlr, Alkan ··
(1997), bilgi teknolojilerinin onerni ne kadar buyuk olursa olsun egitime anlam
ve ruh verenin, onu i§levsel, etkili ve verimli krlan en temel unsurun ogretmen
olduqunu belirtrnistir. Gecmis yrllarda ogretmenler bilgi aktaran rolundeydiler.
Ancak, geli§en teknoloji ile ogretmenin rolu de degi§ime ugram1§ve ogrenciye
bilgiye ulasma yolunu ve bilginin yapilandrrrnasrru gosteren bir yardrmci
rolunu ustlenmistir. Akpmar (2003)'a gore, ogretmenlerin bu rolu etkili bir
sekilde yerine getirebilmeleri tcln teknoloji alarunda egitim almasi ve hizmet lei
egitim kurslanna katrlrnalan gerektigini beiirtmistir.
Bilgisayarlann

egitim

arnach

kullarurrurun

artmasiyla

birlikte

ogretmenler geleneksel yonternlerden uzaklasrrus, unlversltelerdeki bircok
ders web tabanh olarak yurutulrneye baslanrms, mobil teknolojiler ve kablosuz
teknolojilerin (or. Dizustu bilgisayarlar, cep telefonlan, kisisel dijital asistanlar
vb.) egitim arnach kullarurm denenmeye baslanrmsnr, (Cavus, 201 O;
Motivalla, 2008; Markett ve digerleri, 2006; Pei-Luen ve digerleri, 2008).
Cuhadar, Odabasi ve Kuzu (2009)'ya gore rnobil teknolojiler bilgi toplumu
ogrencileri ve egitimcileri lcln rnukemrnel ozellikler sunrnaktadrr. Bilginin taslar
ve kag1tlar uzerindeki yolculuqu,

radyo sinyalleri, uydu yayinlan ve ag

kablolan uzerinde devam etmekte, geli§en teknoloji her qecen gun daha fazla
bilginin daha fazla bireye ulasrnasim saqlarnaktadrr (Gulbahar, 2009).
6rnegin modern hayatrn vazqecllrnez bir ogesi olan internet, gunumuz
genglerinin buyuk bir 9ogunlugu taratmdan bilgiye ulasrna, lletisirn ve eglence .
arnach kullarulmaktadrr (Uzunboylu and Ozdamli 2006; Ko ve digerleri, 2008;
Bicen 2009; Jitgarun and Tongsakul 2009).
Uzunboylu, Ozdarnh ve Ozcrnar (2010) tarafmdan KKTC'de yapilan
cahsrnada oraoqretim ogrencilerinin %87'si interneti rutin olarak her gun
kuttanmaktadirlar.

internetin geni§ kitleler taratmdan kullanrnasryla birlikte
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egitimciler ve · arastrrmacilar, internet tabanh

yonternlerle, ogrenci ve

ogretmenler icln kaliteli uzaktan egitim arayrslan icerisine girmektedir.
Yukanda bellrtlldiql gibi teknoloji ve bilim dOnyasmdaki hrzh geli§meler,
bircok Olkeyi yans ic;erisine sokmustur, Bu yans . sayesinde teknolojik
cahsmalarm qellstlrllrnesi bir ayncallk olmaktan cikarak devamll qelistirilmest
gereken ·bir zorunluluk olmustur, Bu zorunluluqu ··gerc;ekle§tirebilmek icin
egitim etkinliklerine teknolojiyi verimli bir blctmde entegre ederek yararlanmak
gerekmektedir (Bicen, 2009).
Kulland191m1z bilgi, elektronik ortamlarda sOrekli yer degi§tirerek
yolculuquna ·devam etmektedir. Bu yolculuk egitim-ogretim sOreci icerlslnde
dusunulecek olunursa uzaktan egitim, e-ogrenme, m-oqrenrne gibi kavramlan
ortaya crkarrnaktadrr,
Uzaktan egitim geleneksel egitime gore zaman ve mekan acrsmdan
daha esnek bir yaprya sahip olan bir egitimdir. Uzaktan ogrenen birey tek
basma olduqu icin yasarn boyu ogrenme becerisi geli§tirmesi icln bilgilere
farkll yollardan ulasrna becerisinide geli§tirmelidir. Bu bilgileri kendi kendine
anlamlandrrarak ogrenmelidir.
E-ogrenme ise, en basit blclmde, ogrenme etkinliklerinin sanal
ortamlarda gerc;ekle§tirilmesi veya bilgi ve becerilerin elektronik teknolojiler
aracihqryla aktanlrnast olarak tarumlanabllir, Valin (2008) e-ogrenmeyi, video
diskler, web temelli ogrenme, bilgisayar temelli ogrenme, sanal smrtlar, dijital
i§birligi gibi cok geni§ uygulama ve surecleri kapsayan bir kavram olarak
actklamaktadrr.

Elektronik ortamlarda gerc;ekle§tirilen uygulamalardan bir digeri ise
mobil ogrenmedir. Mobil teknolojilerde ogrenene esnek bir ortam saqtayarak
ogrenenin

bilgiye

ulasrnasmda

zarnaruru daha

verimli

kullanrnasrru

saqlamaktadrr (Ozcan, 2008).
Son on yrlda "mobil billsim" alanmda onemll geli§meler yasanrrusnr,
Baslica geli§meler arasmda dizustu bilgisayar ve tablet bilgisayarlann
kullarurmnm artrnasi, cep bilgisayarlannm, cep telefonlannm ve akrlh
telefonlann yayqmlasmasi vardrr, Mobil cihazlarrn kendi baslanna ya da
birlikte kullanrlarak cevrimici baqlanti olanaqrna sahip olrnasi arnaciyla
-~"°'=~:
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kablosuz

baqlantr,

olanaklannm

GPRS

giderek

baqlantrsi,

artan oranda

bluetooth

kullaruldrq:

ve

k1z1I

otesi- baqlann

gozlemlenmektedir.

Aynca

mobil cihazlar arasmda bilgiyi kaydetme, tasima ve degi~ik formatlara cevlrrne
teknolojilerinde de onernli geli~meler gorulmektedir.
Mobil

ogrenme

degerlendirilmesi
ogrenme

"mobil

billslrn"

alanlanrun

birlikte

sonucunda ortaya crkan ve belirli bir yere baqh olmadan e-

ic;erigine erisirn saqlayan,

faydalanma

ile "e-ogrenme"

ve

dinamik

kisiierle

diger

olarak

iletisirn olanaq:

urettlen

hizmetlerden

saqlayan

6grenme

uyqulamalandrr (A91kogretim, 2006).
Cook, Pachler ve Bradley (2008)'e gore blrcok birey mobil teknolojilerin
ve

kablosuz

teknolojilerin

birbirine

benzer

dusunceye sahiptirler. Mobil teknolojiler,
tarkh olabilmektedir.
tletlsirn) ozelliqine

oldugu

seklinde

yanhs

bir

mobil veya kablosuz teknolojilerden

En basit sekliyle tum mobil teknolojiler Wi-Fi (kablosuz
sahip degilken tum kablosuz teknolojiler

mobil degildir.

Malladi ve Agrawal (2002)'a gore kablosuz mobil teknolojilerin tastnablllrlik ve
hesaplama olmak uzere bashca iki ozelligi vardrr. Mobil lslemler kullamcrlara
ag kaynaklanna
Mobil

mekan ve zaman srrurlamast olmadan ulasrnasrru saqlar,

ogrenme,

bireylerin

kablosuz

cihazlar

ve

kablosuz

aglar

aracrhqiyla istedikleri bilgilere ertsmelerlnl saqlayan ogrenme ortarm olarak
nitelendirilebilir
ogrenmeyi,
teknolojiler

"ogrencilere

ve digerleri,
rnekan

ve

ve internet aracrliqryla

tarurnlarmsnr.
internete

(Uzunboylu

qerceklestirtlmesi"

ogrenmenin

zaman

ogrenme

Haris ve Park (2008)

dayall

2008).

"her

Lan ve Sie (2010) mobil
srrurlamast

olmadan

materyallerine

ulasrrn" olarak

ise "mobil bilgisayar
zaman,

her

mobil

yerde"

teknolojileri

ile

olanaklan

ile

olarak tarnmlarmsnr. Odabasr, Quhadar ve Kuzu (2008)'ya

gore mobil 6grenme uygulamalan engelli ogrenciler lcln egitimde firsat e~itligi
saqlarnaktadrr.
Ogrenme

ve

ogretme

ile

ilgili

literatur

incelendigi

zaman

srrut

aktivitelerinin yetersiz kald1g1 ve etkili ogrenmenin yaratrlabllrnesi icln ogrenme
aktivitelerinin strut d1~1 etkinliklerle de desteklenmesi gerektigi belirtilmektedir
(Entwistle ve Hamsden, 1983; Zull 1998; Koren, 1999, Saran, 2009). Ancak,
bircok

ogretmen,

gostermedigini

ogrencilerin

belirtmektedir.

smrt

d1~1

etkinliklerde

yeterince

caba

Allessi ve Trollip (2001 ), bunun motivasyon

8

eksikliginden

olduqunu

belirtmektedirler.

Mobil

teknolojiler

sayesinde

ogrenciler bilgisayar basmda oturup cahsmadan motivasyonlannr artirarak
sirut dl$1 etkinlikler dOzenlenebilir. Saran (2009)'a gore egitimde sadece
bilgisayar teknolojilerinin kullarurru ogrencileri qorevlertm yerine getirmeleri
~in zaman ve rnekan srrurlamast yaratan bir bilgisayara rnuhtac eder.
Mobil teknolojilerin fiyatlannda d0$0$ olmasi ile birlikte bu yondeki
cihazlara yonelik taleplerde artrs gostermi$tir. Privitera ve Campbell (2009)
cahsrnalarmda son on yilda bilgi ve lletislrn teknolojileri alanrnda qerceklesen
degi$imlerle birlikte internet ve cep telefonu kullanan bireylerin sayrsirun
m0thi$ bir artrs gosterdigini bellrtrnlsttr.
Uluslar

arasi

TelekomOnikasyon

Birligi'nin

(International

Telecommunication Union) 201 O yrlmda yapt191 istatistiksel acrklarnalara gore
dOnya nOfusunun %86's1 cep telefonu kuilanmaktadrr. Kuzey Kibns'taki
duruma bakilacak olursa KKTCELL'in (2010) yapt191 aciklamalara gore
ortalama yetiskln her 100 kisiden 93'0 cep telefonu kullanmakta ve blrcok
Olkede olduqu gibi KKTC'de ki$i basma birden fazla mobil telefon hatti
bulunmaktadrr. Aynca, yapilan acrklarnalara gore cep telefonunu en yogun
kullanan yas grubu 18-34 yas . arasrdrr, Aynca, KADEM (2008)'in Kuzey
Krbns'taki ahsveris ahskanlrklanru · ve yasarn tutumlannr belirleme amach
yapt191 cahsmada en onernliler arasma 1. sirada cep telefonu ve 3. srrada ise
bilgisayar alirm yer almrsnr,
Liu (2007) cahsrnasmda, kablosuz mobil teknolojilere yonelik ogrenme
etkinliklerinin siruf ve okul duvarlannr a$t191 icin ya$ad191 memnuniyetini
bellrtmistlr. Tasinabilir cihazlarla yapilan mobil ogrenme uygulamalan coqraflk
smrrlan ortadan kaldrrarak kisiler ve gruplar arasmda etkilesirnli bir sekilde
isbirlikli ogrenme ortamlan saqlamaktadrr. Sariola ve digerleri (2001) mogrenmeyi egitim kuramlan acismdan tartrsmrs ve mobil ogrenmeyi teknoloji
tabanh egitim olarak acrklarnarun yeterli olmadrqrru 90nkO teknolojinin 90k
yonlO olduqunun, mobil ogrenmenin ise tasmabilirlik ve kablosuz tletislrn
saqlarna ozelligi olrnast gerektigini savunrnustur.
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-M-ogrenme ile ilgili henuz geni$ caph proieler bulunmarnasma raqrnen
yapilan cahsmalarda rn-oqrenrnenin blrcok avanta] olduqu ortaya crkrrustrr
(Attewel 2004; Nyiri, 2003; Uzunboylu ve digerleri, 2009; Kim, 2009).
Mobil cihazlar buqun rnekan ve zaman srmrlarnasi olmadan kablosuz
ileti$im saglad191 lcln ilkokul ogrencilerinden universite ogrencilerine kadar
tum ogrenci kesirnl taratmdan kullarulmaktadrr (Roach, 2002). Orneqin biyoloji
dersinde ogretmen, simt d1$1 etkinlikler lcln tasmablllr cihazlan bulunan
6grencilerden bu cihazlan kullanarak uzakta olan arkadaslan ile birlikte
fotosentez konulu projelerini yapmalan ve daha sonra ogretmenleri ve
arkadaslan

ile

paylasrnalanru

isteyebilir. , Aynca,

tasmabilir

cihazlar

ogrencilere coklu ortam uyqulamalanna erisirn saglad191 icin bir cok zengin
ozelllqe sahiptirler (Huang ve digerleri, 2010).
Gunurnuz sartlannda birbirinden · uzakta bulunan ogretmenler ve
ogrenciler tletlsirn kurmak istiyorsa mutlaka mobil teknolojileri kullanmalan
gerekmektedir (Sharples, 2000). Cihazlann tasmabilirlik ozelligi ile ogrenciler
srrut ortarrunda veya strut ortarm drsmda kablosuz aglar aracrliqryla lhtiyac
duyduklan

bilgiye

ulasabllmekte,

olusturduklan

bilgileri

birbirleri

ile

paylasabllrnektedtrler (Zurita ve Nussbaum, 2004). Modern ogrenciler, oglen
aralannda, aksarn uzerl, hafta sonu, otobuste, trende veya arabada
cahsabilmektedlrler. Mobil teknolojiler ogrencilere ogrenme materyallerine
istedikleri yerde ve zamanda ulasrna olanaq: sunduqu icln ogrenmelerini
kolaylastirmaktadrr. Mobil teknolojiler ile ogrenciler lhtiyac duyacaklan
materyale tahmin edemeyecekleri zamanda, lhtiyac duyduklan anda erlsrne
imkam saqlar (Evans, 2008).

Mobil ogrenme geleneksel ogrenmeyi

desteklemek arnacryla kullarulabileceql gibi (Wang ve digerleri, 2004),
uzaktan ogrenme arnaciyla da kullarulabilmektedir (Barbara ve digerleri,

2005).
Mobil

teknolojilerle

temelinde, yapnandrrmact

yurutulen

isbirlikli ogrenme

uyqulamalanrun

ogrenme yaklasimma dayah tasarlanan ortamlar

yer alrnaktadrr (Dede ve Sprague, 1999). Yaprlandtrrnacrhk, bireyin oncekl
bilgilerine dayall olarak kar$1la$t191 yeni bilgileri anlarnlandrrma surecini iceren
bir ogrenme yaklasrrrudrr (Wurst ve digerleri, 2008). Yaprlandrrrnact ogrenme,
ogretmenin ve ogrencinin rolunde degi$ikler yaprlrnasrru gerektirmektedir.
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Egitim sisteminin · -lnsan

gucu kaynaklanmn temeli

olan ogretmenler,

mesleklerini qelistlrrnede ve surekli degi~im gosteren toplumsal gereksinimler
dogrultusunda

bireyler

yetlstirrnede

6nemli

rol

ve

sorumluluklar

Ostlenmektedir. Mobil teknolojilerle yapilan ogrenme etkinliklerinde 6grenciler
kendi

6grenmelerinden

sorumludur.

Ogretmenler

ise

rehber

rolunu

ustlenrnekte (Madeira ve digerleri, 2009) ve ogrenme etkinlikleri ic;in en uygun
araclan,

en

etkin

sekilde

strut

ic;i

veya

siruf

d1~1

etkinlikler

tcln

planlamaktadtrlar.

Karagiorgi ve Symeou (2005)'da yaprlandrrmaci

6grenme siruflanrun

6grenme sorumluluklan ogrencide olan egitim aktiviteleriyle olusturulduqunu
belirtmektedirler. Yaprlandrrmaci 6grenme yaklasrrruna gore ogrenme isbirlik]
bir sekllde gerc;ekle~tirilir. Ogrenciler 6grenme surectnde

aktif bir rol

Problemlere alternatif cozurnler uretileblllr, farkll goru~ acilan

ustlenirler,

desteklenir,

ogrenci

goru~leri cnemlldir,

strut aktivitelerinin bircoqunu

6grenciler yonetir, ogretmen yardrmci roldedir, ogrenciye kilavuzluk yapar,
ogrencileri birbirleri ile yardtmlasmasi lcln cesaretlendirir, degerlendirmeler
portolfyolar, sunumlar vb. etkinlikler temele ahnarak yaprhr..
Yaprlandrrmaci

ogrenmenin qerceklesebilrnesi lcln yukanda belirtilen

uygulamalarda goruldugu gibi tumu mobil ogrenme teknolojileriyle kolay bir
sekllde gerc;ekle~tirilebilir. Ki~iselle~tirme, yerellestlrrne ve lletisirn 6zellikleri
olan

mobil

teknolojiler

yaprlandrrmact

yaklasrmm

temel

ozelliklerini

uygulamaya yardrrnct olmaktadir.
Teknolojinin 6gretim aract olarak kullamlmasi icin egitim surecl
lcerisinde bulunan 6gretmenlerin yeni bilgi ve yetenekler olusturmasi
gerekmektedir. Ogretmenlerin teknolojiyi yeterince etkili kullanamamasi
teknoloji ve egitimde olan bircok yenilige uyum saqlayamarnast egitim
sisteminin ana unsuru olan 6gretmenin etkililigini azaltrnaktadrr. Bu sebeple
6grenme-6gretme sureci

icerisinde kullandiklan

ogretim yaklasrmlanru

degi~tirmeleri ve teknolojiyi derslerinde etkin olarak kullanabilmeleri oldukca
zordur (Bicen, 2009).
Ogretmenlerin hizmet ic;i aldrklan egitimler mesleki qelislmlerine
yardrmci

olmaktadrr,

Ogretmenlerin

egitim

alarundaki

yeniliklerin

ve
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geli~imlerin gerektirdigi bilgi, beceri ve davraruslan kazanmalan ve mesleki
yeterlilik acrsmdan hizmet oncesl egitimdeki eksikliklerini tamamlamalannr
saglamak icln gerc;ekle~tirilen mesleki geli~im, ogretmen yetlstlrrnenln onemll
bir unsurudur (Odabasi ve Kabakci, 2008).
Bilgi ve lletlsirn teknolojileri ogretmenlerin mesleki qellslrnlerlni iki
yonden etkllernektedir. ill<" olarak ogretmenler, bilgi ve ileti~irti teknololilerinl
ogrenme-ogretme sOrecine entegre etmek lcin, ikinci olarak ise mesleki
geli~im gereksinimlerini karsrlarnaya yonelik etkinliklerin gerc;ekle~tirilmesinde
arac olarak kullarulrnasrdrr (Odabas: ve Kabakci, 2008).
Corbeil
6grencilerin

ve
ve

digerleri

(2007)

ogretmenlerin

mobil

mobil

cihazlann

ogrenme

srk

kullarurmrun,

uygulamalanna

hazrr

olduklannrn bir belirtisi olmadrqiru ifade etmektedirler. Teknoloji tek basina
pedagojiyi qerceklestiremez. Ogretmenler bu teknolojileri egitimde nasrl
kullanabilecekleri konusunda egitilmelidirler (Georgina ve Hosford, 2009).
Teknolojinin ogrenme - ogretme sOrecine etkili bir sekilde entegrasyonunun
gerc;ekle~tirilebilmesi

191n

pedagojik

kuramsal

cerceve

ic;erisinde

gerc;ekle~tirilmesiqerekrnektedlr. Mayes (2001) cahsmasmda yerii pedagojiye
ihtiyac olmadrqrru, ihtlyac olarun rnevcut pedagojik bilgilerin yeniliklere uygun
ve esnek bir sekllde kullarulmast gerektigini belirtrnistir.
Odabasi ve Kabakci (2008)'ya gore, ogretmenlerin bilgi ve lletlsirn
teknolojilerini

kullanrmrnda arnac, ogretmenlerin

en

yeni

teknolojileri

kullanmalannr saqlarnak olmadrqrru, ogretmenlerin gereksinimlerine ve
arnaclanna uygun teknolojileri kullanabilmeleri olduqunu belirtrnisdirler.
Son yrllarda egitimde teknoloji kullarurm ogretmen egitimi mOfredatlan
lcerisinde yer almaya baslarmstrr (Robson, 2004). Hizh qellsirn sOreci
ic;erisinde ortaya

crkan

bulgular

egitim

teknolojisinin

tum

alanlarla

ili~kilendirildigi yonundedlr. Mobil ogrenme uygulamalan ile ilgili henOz tum
alanlara uyqulanrms cahsmalar bulunmamaktadrr. Mobil ogrenme ile ilgili
yaprlan cahsmalarda daha cok matematik, fen ve yabanci dil egitimi konu
ahnrnaktadrr (Chen ve digerleri, 2008; Lu, 2008; Chen ve Hsu, 2008).
Akkoyunlu (2002) ise, ilkogretim ogretmenleriyle yapt1g1 cahsmada interneti
kullanan ogretmenlerin branslanna gore dagrlrmrna bakildtqmda en cok
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bilgisayar

ve fen

bilgisi

ogretmenleri

olduqunu

ve bunlan

matematik, sosyal bilgiler ve yabanci dil ogretmenlerinin
Bu sonuc
y6n0nde

bizlere
sinyaller

6gretme

mobil ogrenmenin
vermektedir.

sOrecindeki

gerekmektedir.

tom

alanlarda

Bircok arastirmacrya

branslarma

yonelik

teknoloji

eknolojinin

egitime

entegrasyonu

g6ri.i§On0 savunmaktadir

izlediqin: belirtmlstlr.

de tom branslarda

Mobil ogrenme

kullarulablleceql

uyqulamalanrun

uyqulanabllirllqlnln

gore, ogretmenlere

dersi

da sirasryla

verilmesi

ileriki

asarnasmda

6grenme-

arastmlmasi

egitimleri surecinde
meslek

daha

hayatlannda

basanh

olacaklan

(Koehler ve Mishra, 2008; Archambault ve Crippen,

2009).
LiteratOrde yer alan calrsmalarda

cinsiyet degi§keninin

bilgi iletisirn

teknolojileri icln farklr sonuclar elde edildigi gorOlmektedir (Jeong ve Davidson,
2006; Soderqvist ve digerleri, 2007). Erkek ogrenciler sanal ortamda daha 90k
ve daha uzun mesajlar qonderrnektedlr
ve digerleri

(2001) yaptiklan

(McConnell,

cahsmalannda

1997). Ancak Davidson

bayanlann

daha 90k mesaj

gonderdiklerini belirtrnlstlrler.
Rees ve Noyes (2007) ise yapitrklan cahsrnalannda
telefon

kullarurmnda

Iarklrhk yaratrnadrqmdan

digerleri (2009) mobil ogrenme uygulamalan
bayanlann

bu ortamdan

digerlerinin

(2010) yapt1g1 cahsrnada

bahsetmistlr.

cinslyetin mobil
Uzunboylu

ve

ile yaptrklan cevre egitiminde

daha 90k taydalandrklan

ortaya crkrrustrr. Liu ve

ise mobil ogrenme

uygulamalannda

cinsiyetin onemll bir tarkhhk yaratmadrqrm ortaya crkrmstrr.
KKTC

egitim

sisteminin

belirlenen . hedeflere

gOnOmOzdeki kullarurru en srk olan teknolojileri
entegrasyonun
teknoloji

ger9ekle§tirerek

araclannm

bilgisayarlar,

basanya

6grenme-6gretme

ulasrnasi

bulunduqu gOnOmOzde, cep

cep bilgisayarlan

ulasabllmesi

sOrecine

gerekmektedir.
telefonlan,

bircok bireyin aynlmaz

icln

Blrcok

diz

bir parcasi

OstO
haline

gelmi§tir.
Cep telefonlan bilgisayar teknolojisinden

daha yeni olrnasma ragmen

bilgisayar kullarurnmdan daha fazla kullarnm oraruna sahip olrnustur (Prensky,
2005). KKTC egitim sisteminde teknoloji kullarurnmrn hala istenildiqi dOzeyde
ger9ekle§medigi

bilinmektedir.

Bunun pekcok nedeni bulunmaktadrr,

Goktas

-
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(2004) teknoloji
nedeninin

kullarurrun istenilen duzeyde kullarulrnamasrmn

teknolojinin

gerekli

kaynaklara

Aynca

Goktas

beklentileri

derslerde

kullarummda

ulasrnalannda

(2004)

yasadrklan

6grencilerin

doqrultusunda

6gretmenlerin
zorluklar

bu teknolojilere

sekillendlrilmesl

lstekliliql

olarak

olan

gerekliligini

en 6nemli
ve

bellrtrnistir.

yatkrnlrklan

savumaktadrr.

ve

Krbns

Turk egitim sistemi bu anlamda dig er kururn. ve kuruluslara model ve itici gu9
olrnahdrr. Bu sonuclara paralel olarak mobil teknolojilerin

Krbns Turk egitim

sisteminde kullarulabilirliqinin arastmlmasi gerekmektedir.
Bu

uygulamalann

ogrencilerin

gelebilmesi

mobil ogrenme teknolojilerini

gerekmektedir.
hemde

gundeme

Teknolojilerin

ogrencilerin

yonlendirlci

rolleri

bu sekilde
degi~im

i9in

kullanmaya
degi~imiyle,

gostermek

6gretmenlerin

ve

hazir hale gelmeleri
hem

6gretmenlerin

zorundadrr.

Ogretmenler

bir rehber rolunu, 6grenci ise arastrran, kendi 6grenmesinden

sorumlu olan bir rol ustlenmesi gerekmektedir.
Teknoloji
teknolojiye
Mesleki

kullarurm soz konusu

olduqunda,

ilk adirn ogretmenlerin

iliskin alqnanrun olumlu olup olmadrqmm arastmlmasi
qelisirnin

bir

sonraki

asamasi

ise,

6gretmenlerin

olrnahdrr,
teknolojik

yeterliliklerinin belirlenmesi ve programrn bu doqrultuda geli~tirilmesi olmahdrr
(Odabasi ve Kabakci, 2007).
Mobil 6grenme teknolojilerinin
egitime entegrasyonun
ogretmenlerin

KKTC'de 6grenme- 6gretme surecine

basanh bir sekilde qerceklestirilrnesi

ve ogrencilerin

bu teknolojilere

yonelik

lcln 6ncelikle

algrlannrn,

mevcut

olanaklannrn ve yeterliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ogretmenler ve 6grenciler mobil 6grenmeye hazrr rm? 6g·retmenlerin
ve ogrencilerin bu konudaki alqnan ve yeterlikleri buyuk 6nem tasrrnaktadrr.
Bu

baqlarnda

arastrrmarun

problemini

oraoqretirn

kademesindeki

ogretmenlerin ve 6grencilerin mobil ogrenme araclanru kullanabile duzeyleri,
mobil 6grenmeye ycnelik algrlan ve mobil ogrenme uygulamalannr yurutrneye
yonelik yeterlilik algrlan olusturmaktadrr.
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AC
Bu
ogrencilerin,

cahsrnarun

amaci

mobil ogrenme

ortaoqretlm
araclanru

kademesindeki

kullanabilme

ogretmen

duzeylerilerini,

ve
mobil

ogrenmeye yonelik alqilanru ve mobil ogrenme yeterlilik alqrlanru saptamakla
bir1ikte, mobil ogrenme yeterlilik alqrlan ile mobil ogrenm·e algilan arasmdaki
Iliskinin belirlenmektir.

Belirlenen

genel

amaca

ulasabilrnek

lcln asaqrdaki

sorulara

yarut

aranrrustir:

1. Ogretmenlerin mobil araclan kullanabilme duzeylerine yonelik goru~leri
nasrldrr?
2. Ogrencilerin

mobil araclan kullanabilme

duzeylerine yonellk goru~leri

nasildrr?
3. Ogretmenlerin

ve ogrencilerin · mobil araclan

kullanabilme

duzeyleri

arasmda anlarnh bir tarklrlrk var rrudrr?
4. Ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alqilan nasrldir?
5. Ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonellk alqilan;
a) cinsiyete,

b) yasa,
c)

mesleki tecrubelerlne,

d) branslanna,
e) daha once e-ogrenme uygulamalanna katilma durumlanna,
f)

mobil ogrenme uyqularnalanru kullanma istegi durumlanna

gore anlamlJ bir farklJIJk gostermekte midir?
6. Ogrencilerin mobil ogrenmeye yonelik alg1lan nasrldrr?
7. Ogrencilerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlan;
a)

cinsiyete,

b) yasa,
c)

daha once e-ogrenme uygulamalanna katilma durumlarma,

d)

mobil ogrenme uyqutarnalanm kullanma istegi durumlanna,

gore anlamlJ farkhlik qostermskte midir?
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8.

Ogretmenlerin ve ogrencilerin mobil ogrenme alqrlan arasmda anlarnh

bir farkhlrk var rmdir?
9.

Ogretmenlerin mobil ogrenme yeterlilik alqrlan nasrldrr?

10. Ogretmenlerin mobil ogrenme yeterlilik alqilan:
a)

cinsiyete,

b) yasa,
c)

mesleki tecrObelerine,

d) branslanna,
e)

daha once e-oqrenrne uygulamalanna katilma durumlanna,

f)

mobil ogrenme uyqulamalanru kullanma istegi durumlarma,

gore anlamll farklihk qostermekte midir?
11. Ogrencilerin mobil ogrenme yeterlilik alqilan nasrldir?
12. Ogrencilerin mobil ogrenme yeterlilik alqrlan;
a)

cinsiyete,

b) yasa,
c)

daha once e-oqrenrne uygulamalanna katrlrna durumlanna,

d)

mobil ogrenme uygulamalanni kullanma istegi durumlanna,
gore anlamh farkllllk gostermekte midir?

13. Ogretmenlerin

ve ogrencilerin

mobil ogrenme yeterlilik alqilan arasinda

anlamll bir farkhhk var rmdrr?
14. Ogretmenle-rin mobil ogrenme yeterlilik alqilan ile mobil ogrenmeye yonelik
genel alqilan arasmdaki lllskl nasrldir?
15. Ogrencilerin mobil ogrenme yeterlilik alqrlan ile mobil ogrenmeye yonelik
genel alqrlan arasrndakt illskl nasildrr?
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ONEM

Blrcok teknoloji

araclanrun

bulunduqu

gunumuzde,

"dizustu bilgisayarlar'', "cep bilgisayarlan" gibi araclar

"cep telefonlan",

bireylerin aynlmaz bir

parcasi haline gelmi~tir. Cep telefonlan, bilgisayar teknolojisinden

daha yeni

olmasina raqrnen bilgisayar kullarurnmdan daha fazla kullarurn oraruna sahip
olrnustur. Tasmabtllr cihazlann

kablosuz iletlsirn aglanna baqlanabiltr olma

ozelligi ise etkili ogrenme icin rnukernrnel bir potansiyeldir.
Bircok . arastrrmaci

mobil teknolojilerin

egitimde

kullarurru arnacryla

yapilan cahsrnalann sayrsrrun az olduqunu ve bu yondel« calismalara ihtlyac
olduqunu belirtmektedir.
Bu arnacla, arastrrrna ile elde edilen verilerin, ozellikle;
1- Ogretmenlere,
mobil

ogrencilere,

ogrenme

egitim kurumlanna

uygulamalanna

illskin

ve arastrrrnacrlara gerekli

yapilacak

bundan

sonraki

calrsrnalara krlavuzluk edebilecegi,
2- Ogretmenlerin ve ogrencilerin mobil ogrenmeye yonellk mevcut alqrlan ve
yeterliklerine iliskin tarkmdalrk yaratacaqi,
3- Mobil ogrenme, uzaktan egitim konulan uzerlnde dusunrne, tarnsrna ve
yeni arasti rma olanaklan yaratacaq 1,
4- Mobil ogrenmenin

Kibns Turk Egitim Sistemi icerlne entegre edilebilirliqi

konusunda Milli Egitim Bakanhqma ve ilgili kurumlara yol g6stereci olacaqi
dusunulmektedlr.

SINIRLILIKLAR

Arastrrmarun smrrhlrklan a~ag1daki gibidir:
1- Kapsam acrsmdan; 6gretmen ve 6grenci mobil 6grenmeye y6nelik alg1 ve
yeterlik alg1lanyla,
2- Y6ntem acismdan, genel tarama modeliyle,
3- Veri

kaynag1 acismdan

Ortaoqretlrn

Kademesindeki

okullarda

yapmakta olan 6gretmenler ve egitim g6rmekte olan 6grenciler ile

g6rev
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4- Zaman acismdan 2009-201 O Bahar donerni ile srrurhdrr.

TANIMLAR

Geleneksel

Ogretim:

S1n1f

ortarrunda

bulunan

ogrencilerin

turnune

ger9ekle~tirilen· ogretmen merkezli ogretim surecidir.

Uzaktan Egitini: Geleneksel ogrenme-ogretme
klstlertn egitimini tamamlarnasi

surecinden yararlanarnarrus

icin veya srruf i9i etkinliklerin yurutOlemedigi

durumlarda egitim cahsrnalanru planlayanlar ve uygulayanlar

ile ogrenenler

arasmda lletislm ve etklleslrn icin ozel olarak hazirlanrrus bilgilerin uzaktan
sagland1g1 zaman ve mekan aynrru yapmayan bir yontern.

Mobil Ogrenme: Mobil teknolojiler aracrlrqryla zaman ve mekan srrurlamas:
olmadan yapilan ogrenme. etkinlikleri.

Ortaogretim: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti,

Milli Egitim, KultOr ve Spor

Bakanl1g1, Genel Oraoqretlrn dairesine ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesine
bagh okullar.

Ogretmen I Egitmen: Geleneksel egitimde egitimi veren ve degerlendiren
kisl, Mobil ogrenmede

ise; ogrencilerle

lletisirnin kurulrnasmdan,

ortamlarda yurutulecek etkinlik ve yonternlerin belirlenmesinden

etkilesimll

sorumlu olan

kisi.

Yeterlilik: Kisinin belli bir yerde, gerekli bir i~i, gerekli olduqu zamanda
yapabilmesi.

Cep Telefonu: Kablosuz telekornunikasyon aglanna baqlanabilen, ses, video
ve diger verilerin iletimini saqlayan tasmabllir cihazlar.
Klslsel Dijital Asistan (Perscmal Digital Asistan): internet baqlantrsi, ag
iletisimi, takvim, adres defteri, Word, Excel gibi bircok program kullanarak
istenilen lslemleri ger9ekle~tirebilen tasmabillr cihazlar.
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KISAL TMALAR

IEEE (Institute of. Electrical and Electronic Engineers): Elektirik ve
elektonik rnuhendislerl kurumu
KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
KTOS: Kibns Turk Ogretmenler Sendikas,
EKB: Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi

PDA: Kisisel Dijital Asistan
YD0: Yakm Dogu Oniversitesi

BOLOM II

KAVRAMSAL CERCEVE VE iLGiLi ARA$TIRMALAR

Bu

bolumde

arastrrmarun

kavramsal

cercevesi

ve

konuyla

ilgili

arastrrrnalar ozetlenerek acrklanrnaya cahsrlrmstrr.

Kavramsal Cerc;eve

Bu bashk altmda arasturnarun problemine lliskln kavramsal cercevesi
verilmeye

cahstlmrstrr.

Bu arnacla

egitim,

teknoloji, egitim teknolojileri, uzaktan egitim,

ogretim,

es zarnanh

ogrenme,

ogretme,

(senkron) lletlslrn, e~

zarnansrz (asenkron) iletisim, e-ogrenme, mobil ogrenme, ve mobil teknoloji
kavramlan acrklanrrus ve mobil ogrenmenin

dayand191 egitim kuramlan alt

bashklarda incelenmlsnr.

I

Egitim ve Ogretim

Egitim en krsa tarurmyla davrarus degi~tirme surecldir,

Egitim, bireyin

doqumundan olurnune kadar devam eden bir surectir, Bu surecte bireylere
cesltll bilgi, beceri, tutum ve degerler kazandmhr, Gurkan ve Gokce (1999)
egitim kavrarmru bireyin icinde ya~ad191 toplumda davrarus btclrnlerl edindiqi
sureclerin toplam, olarak acrklarrustrrlar, Bireyin egitiminde esas olan kendi
yasantrlandir,
Bircok egitimci, egitimin yasarn boyu devam eden bir surec olduqunu
savunmaktadrrlar (Kucukahrnet, 1997; Wang, 2008; Bryce, 2004; Figel, 2006).
Egitimin kavrarnma acrkhk kazandrrdrktan sonra ise ogretimin ne anlam ifade
<,
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ettiqlne bakacak olursak ogretim, egitime hizmet veren bir alt basamak olarak
ifade edilebilir. Romizowski (1984) ogretimi srmrlan onceden belirlenmls bir
yolda hedeflere ulasrnak olarak acrklarnaktadrr.

Ogretme ve Ogrenme

Davrarus degi§ikliklerini saqlarnak ve ycnlendirrnek ogretim ile rnurnkun
olrnaktadrr.

Ogretim

sureci

ogrenme

ve ogretme

olarak

iki boyutta

ele

ahnmaktadrr. Leach ve Moon (2006) ogretim sureclni "ogretmen ogrencilerin
bilmediklerini bildigini ve bildiklerini pedagojik yollarla ogrencilere sunduqunu,
aktardiqiru" belirtmektedir.
Bu surece

acismdan baktrqtrruzda

ogrenci

devreye girmektedir.
crkan olqunlasrna

kavrarru

Klein (2002) ogrenmeyi, deneyimler sonucunda ortaya
veya doqustan

Bacanll (2002) ise ogrenmeyi,
davraruslannda

ise ogrenme

meydana

gelen tepki egilimi olarak acrklarrustrr.

tekrar ya da yasanti yoluyla orqanizrnanm

gelen

oldukca

kallc1/surekli degi§iklikler

olarak

acrklarmstrr,

Teknoloji, Egitim Teknolojisi ve Ogretim Teknolojisi

Teknoloji,

araclan

kullanabilme

yeteneqi ve bireylerin

fikirlerinin

kombine edilrneslnden olusur, Galbraith (1967) ise teknolojiyi, bilimsel ya da
diger sistematik

bilgilerin

pratik alanlara

sistemli bir sekllde uyqulanmast
/

olarak tarumlarnaktadir.
Egitim

teknolojisi

kavramsal

olarak

incelendiqinde

egitim,

bireyin

doqustan kazandrqr guc;lerin ve yeteneklerin a91ga crkanlrnasrna, yaratrci ve
yaprct olarak qelisme ve buyumeslne hizmet etmektedir. Teknoloji ise egitim
yoluyla kazarulan bilgi ve becerilerden
yararlanabilmesinde,
yardrmci

olrnaktadrr.

mukemmellestlrllmesl,

onlan

daha

Boylelikle
kulturlenmesi

daha etken, daha verimli · biclmde

sistemli
egitim

bir blctrnde
ve

uygulayabilmesine

teknolo]

ve geli§tirilmesi,

insanoqlunun

doqaya ve c;evresine
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kars: etken ve nufuzlu egemen bir unsur haline gelmesinde etken olmustur
(Alkan, 1997).
$ekil 2.1 'de goruldugu gibi bilgi toplumunda egitim ve teknoloji illskilerl
kulturel, ekonomik ve egitsel olarak dusunulrnelidir.

$ekil 2. 1. Egitim-Teknoloji Arasi lliskiler (Alkan, 1997)

Seels ve Richey (1994) "Egitim teknolojisi

nedir?" sorusuna verilen

yarutlann zarnanla degi~im gosterdigini ifade e.tmektedirler.
Egitim

teknolojisi

uygulanmasmda

genel

kullarulan

olarak

yontern

ogrenme-ogretme

ve teknikleri

kurarnlannm

kapsamaktadir

(Cleary,

1976). Keser (2000) egitim teknolojisi ile ilgili yapt191 aciklamada egitim icin
ogrenme-ogretme

ile ilgili sorunlara

disiplin alaru olduqundan,
cozurnunde

yeni

bilimsel cozurn secenekleri

ureten bir

egitim uygulama alarunda karsrlasilan sorunlann

teknolojilerin

suoduqu

olanaklardan

yararlandrqrru

bellrtrnlstir.
Egitsel lletlslm ve Teknoloji Birligi (Mishra, 2009) egitim teknolojisini
teknolojik surec ve kaynaklann olusturulmasr, kullamlmasi ve yonetilmesiyle
performansm

geli~tirilmesi,

egitimin

saqlanmasi

cahsrnalan

ve

etik

uygulamalar olarak acrklarmstrr.
Odabasi

(2005) ise egitim teknolojisini

analizi ve cozurnunde

insanlan,

yontemlerl,

ogrenme
dusuncelerl,

ile ilgili sorunlann
arac-qereclerl

organizasyonu lceren karmasik ve turnlesik bir surec olarak belirtmektedir.

'~\~~-~-:f~~---~_{·~. • -

ve

•
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Ogretim teknolojisi
kavramdrr,

Ogretim

saqlamak

arnacryla

sureclndekl

ise egitim teknolojileri

teknolojisi

genelde

kullarulrnaktadrr,

tum etkinliklerin

daha

ile srk srk kanstrnlan
etkili

bir ogrenme

Egitim

teknolojisi

gerc;ekle§mesini

saqlayan

bir

ortarru

6grenme-6gretme
bir disiplin

olarak

vurqularurken ogretim teknolojisi surec iclnde bilginin daha kolay ogretilmesi
ile ilgilenen ogretimin krlavuzianmasi

i§i olarak belirtilmektedir (Uzunboylu ve

digerleri, 2008). Seferoqlu (2006) ogretim teknolojisini, egitim teknolojisinin bir
alt boyutu olarak ele almakta ve ozel .arnaclann qerceklestirilmeslnde
ogrenmeler

saqlarnak

lcln

uyqulanmasr, yurutulrnesi

6grenme-6gretme

sureclnln,

ve degerlendirilmesinde

etkili

tasarlanrnasi,

sistematik

bir yaklasim

olarak belirtmektedir.
Valin

(2004)

kullarulan

ogretim

materyaller

teknolojisinin
yeterliklerve

ogrenen

teknolojisinin

olarak

alorlanmasmm

uzerlnde,

ozellikle

yanhs

olduqunu,

ogrenme

sonucu

surecinde
ogretim
kazarulan

davraruslar uzerinde odaklarulmast gerektigini belirtmektedir.

Ogretim

materyalleri

6grenme-6gretme
Materyaller

(kitap,

ortamlannda-

ogrenme

kullarulabildiqi

egitim
farkll

ortamlannda

yazrhrru,
arnaclar

modeller,
lcln

ogrenmeyi

posterler)

kullarulrnaktadrr,

destekleyici

arnacla

gibi bazen de ic;erigi aktarma arnach kullarulmaktadrr.

(1969) bireylerin hangi yas grubunda
ogrenme

6grenme-6gretme

ic;eriginin sunulus

olursa olsun yasanti

blclrn ve strasi

arasmda

Dale

alanlan ile bir

ogrenme

acismdan

doqrudan bir iliskl olduqunu belirtmekte ve ogrenme sureclnin somuttan soyuta
dogru gerc;ekle§tirilmesi gerektigini onermektedir.

Uzaktan Ogrenme

Gunurnuzde ozallikle bilimsel, sosyal ve bireysel olgularda yasanan
bas dondurucu

degi§ime,

degi§imin

hrzryla uyum saqlayabilme

yonellrnl,

egitime verilen degeri ve egitim istemini giderek artrrmaktadir. Ancak egitim
sistemleri,

egitimi doqrudan

blcirnlendiren

degi§imlere

gerekli yapisal

ve

islevsel donusurnu yaratarak uyum saqlarnada gosterdigi yetersizlik ve dtrenc
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nedeniyle bircok sorunla karsrlasrnakta ve daha 90k bu acilardan geleneksel
olmakla elestirilrnektedir. Evrensel duzeydeki bu qelisrne ve ulusal duzeyde
karsilasrlan bu sorunlar uzaktan ogrenme yonternlne ihtiyac duyulan
gereksinimi artrrrnaktadrr (Alkan, 1997).
Yasanan egitim sorunlanru gidermek ve bireylerin artan egitim
gereksinimlerini karsilarnak uzere geli~tirilen onernli geli~imlerden biri, egitim
teknolojisinin etkili ve verimli bir bicirnde uygulamaya konulrnasrdrr (Demirel,
2005). Aynca, gunumuzde uydu, mobil teknolojiler, kablosuz iletisim aglan,
fiber optik ve diger tletlslm teknolojilerinde gerc;ekle~en geli~imler egitimcileri
yeni egitim programlan ve ogrenme-ogretme yaklasimlan geli~tirmeye
zorlamaktadtr.

Demirel (2005)'e gore uzaktan egitim sisteminin ise, egitim

teknolojisinin soz konusu geli~im yonuyle paralel ilerleyen bir uygulama
boyutu olarak degerlendirilmektedir.
Uzaktan ogretim

kavrarru, ogrencilere,

belirli

ogrenme-ogretme

hizmetlerinin egitici ve ogrencinin birbirlerinden uzakta olduklan bir ortamda
sunulmasi blclrnl olarak tammlanabillr (Teker, 1995). Teker (1995)'e gore
uzaktan ogretimin belirgln ozelllklert, ogretim sureclnln c;ogunda ogrenci ve
ogretmenin ayru ortamda bulunrnarnasr, ogrencilerin degerlendirilmesinde
farkll

organizasyonlann

paylasilacak

yasanti

ogrenci ve

haztrlanmasr,

deneyiminin

bir

egitim

ogretmen
medyasi

arasinda
aracrliqryla

gerc;ekle~tirilmesidir.
Uzaktan ogrenme kavrarru: bireylerin artan egitim istekleri ve yasarn
boyu ogrenme istekleri ile onernini her gec;en gun artrrmakta, dunyada ve
Turkiye'de

uzaktan

ogrenme

uygulayan

kurumlann

sayrsrnda

artrs

gorulmektedir (Cuhadar ve K1y1c1, 2007).
ilk olarak 1728 yilmda gazetede mektup ile stenografi dersleri verilerek
uzaktan egitim kavrarm gundeme qelrnlstir. Baslanqrcta yazrsrnah olarak
baslayan uzaktan egitim uygulamalan radyo, televizyon, telefon ve bilgisayar
gibi reknolojilerle surdurulmustur (Uzunboylu ve digerleri, 2008). Gunumuzde
ise internet ve
baslanmrstrr.

mobil teknolojiler de

uzaktan egitimde kullarulrnaya
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-, Uzaktan egitim kavrarm icin bircok tarurnlarna yaprlrmstrr. S6z konusu
tarurnlann bazilan sunlardrr:
Uzaktan
rehberlesrnesl,
6gretimde

qerceklesen

6grenme

baska bir deyisle

olduqu

gibi, 6grenci

sOrecinin

6gretmen

taratmdan

ve 6gretmenlerin

sistematik
yapilan

gruplar,

olarak
yOz yOze

smiflar

ya da

sernlnerler biciminde bir arada bulunduklan egitim sistemidir (Hizal, 1983).
Ogrenci
gerekliligi

ve

6gretmenlerin

olmadan

qerceklestlrilmesiolr
Birbirinden
etkilesirnin

fiziksel

olarak

6grenme-6gretme

ayru alanda

etkinliklerinin

bulunrnasi
dOzenlenip

(G6kdag, 1986).
uzakta

teknolojik

bulunan

araclar

6grenci . ve

6gretmenler

arac1llg1yla ger9ekle§tigi

arasmdaki

6grenme-6gretme

sistemidir (Valin, 2008).
Holmberg (1989) uzaktan egitimin g6ze carpan ilkelerini a§ag1daki gibi
bellrtmlstir;
•

Ogrenme - 6gretme surecindekl gruplar arasmda etkili bir klslsel
iliski ortarm yaranlmahdrr.

•

Gerceklestlrilecek

deneylerde zihinsel lslernlere yer verilmelidir.

•

Etkilesimli bir ortam saqlanmahdrr,

•

Kaliteli organizasyon lcln planlama ve rehberlik iyi saqlanrnahdrr.

•

Ogrencinin

kendi

kendine

6grenebilecegi

materyaller

saqlanmahdtr,
•

Ogrencilerle

ger9ekle§tirilen

iletlslrn

arkadasca

g6rO§melerle

yaprlmahdrr,
•

Ogrencilere g6nderilen mesajlar etkilesimli, kolay anlasrsablllr ve
hatrrlanabilir olmahdrr,

Alkan (1997)' a gore uzaktan egitimin qelislrnl sekiz asarnadan olusur,
Bu geli§meler a§ag1daki gibidir;
1- Disandan smava alma uyqulamasi,
2- Yaz1II iletrsimi esas alma,
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3- Radyo ve TV'yi esas alma,
4- Kitle iletlslrnl esas alma,
5- Bilgisayar ve coklu ortamlan esas alma,
6- Bireysel ve kitlesel surecten butunlestirme,
7- Orgun ve yayqm egitim kururnlanru

butunlestlrmeyi

esas alan

ogrgutlenme ve .
8- Uzaktan egitim sistemini kuresellestirrne,
Gufbahar (2005) ise uzaktan egitimi dort evrede lncelernlstlr:
1- Mektupla ogrenim
2- Radyo ve Televizyon yayrnlan
3- A91k Ogretim kurumlan
4- internet ve Web
Yukanda verilen uzaktan egitim evrelerini guncelleyerek
olursak

gunumuze

kadar

gelen

sureclerin

6

asarnada

toparlayacak
gerc;ekle~tigini

gorebiliriz ($ekil 2.4).

$ekil 2. 2 Uzaktan Egitimin Gelisimi

Uzaktan ogrenmenin egitimcilere ve ogrencilere saglad191 bircok olanak
ve getirdigi bircok srrurhlrklar vardrr. Cesitli kaynaklara (Valin, 2008; Demirel,
2005;) gore uzaktan egitimin yararlan ve srrurhhklan asaqrdaki gibidir;
• Egitime cesitlilik saqlar,
• Firsat esitsizliqini ortadan kaldmr ya da en aza indirir,
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• Kitle egitimini kolaylastmr,
• Egitim programlannda standart saqlar,
• Maliyeti dusurur,
• Zengin ogrenme ortarm saqlar,
• Ogretim elemanlanrun

degi§ik kaynaklardan yetlsmis olrnasi, arac-

gere9 yeterslzllql vb. nedenlerle, egitim proqramlanrun uyqulanrnasmda kars:
karsiya kahnan standart dO§OklOgOnO yOkseltir ve standart bOtOnlOgO saqlar,
• Bireysel ogrenmeyi saqlar,
• Birincil kaynaktan bilgi saqlar,
• Uzmanlardan daha fazla klslnln yararlanrnasiru saqlar,
• Basanrnn ayru kosullarda belirlenmesini saqlar,
• Calisanlar,

farklJ

Olkelerde

yasayanlar,

geleneksel

egitime

katrlarnayanlar icin mOkemmel bir secenektlr,
• Geleneksel egitim uyqularnalanrun yetersizllqlnl giderici daha geni§
ve etkin egitim olanaklan olusturabilmektedir,
• Bazi ogrenciler
sosyal

etkileslrn

icln okul lcinde veya arkadas

ortamlanndan

bireyin

drslanrna

gruplan

arasmda

engelini

ortadan

kaldrrmaktadrr,
• Bireylerin cahsrna hayatim, sosyal yasarruru ve ogrenimini birlikte
yOrOtme gereksinimleri eszarnanh karstlanabilmektedlr,
• Esnek ve objektif olcme degerlendirme saqlar,
• Egitim istegi artar,
• Bireye ogrenme sorumluluqu saqlar,
• Egitimde niteligi artmr,
Yukanda belirtildigi gibi uzaktan egitimin saglad191 blrcok olanak vardrr.
Uzaktan

egitimin

olanaklanrun

yarunda

getirdigi

bazt

strurhltklarda

bulunmaktadrr;
• Cahsan ogrencilerin dinlenme zarnaruru alma,
• Uygulamaya yonellk derslerden yeterince yararlanamama,
• Ulasrrn olanaklanna ve tletlslm teknolojilerine baqrrnh olma,
• Yardrmsrz

ve

kendi

kendine

ogrencilere yeterince yardrrn saqlayamama,

ogrenme

al1§kan1Jg1

olmayan
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• Ogrenci sayrsmdaki fazlallk nedeni ile iletisirndeki srrurlrhklar.
Uzaktan egitim zaman acismdan e~ zarnanh (senkron), e~ zarnansiz
(asenkron)

ve harrnanlanrrus

(hybird/blended)

olmak

uzere

uc srrufta

incelenebilir (sekil 2.3).

$ekil 2. 3 Uzaktan Egitimde Zaman

E, zamanh (Senkron): Egitmen ve ogrencilerin Iarkh mekanlardan iletislrn
teknolojilerini kullanarak ayru anda etklleslrnde bulunmasrdrr .
•.-. . <.

E, Zamans~z(Asenkr~n): Egitmen ve ogreocilerin farkll rnekanlardan lletisirn
teknolojilerini kullanarak farkll zamanlarda etkilesirnde bulunrnasrdrr.
Harmanlarrrms

(Karma/Blended/Hybird): Asenkron

ve senkron

iletisirn

yonternlerlnln ikisini de kullanarak yapilan egitim ve/veya geleneksel egitim ile
uzaktan egitim modellerini birlestiren egitim yaklasrrrudrr.
Uzaktan egitimin belirlenen
gorev alacak olan personelin
gerekmektedir.

hedeflere basanh bir sekilde ulasabllmesl

i~birligi lcerlslnde bir takirn olarak cahsmast

Cuhadar ve K1y1c1 (2007)'ye/gore

uzaktan egitimde ogrenci

drsmda gorev alacak olan kisller su sekilde srralanabilir;
•

Yonetlcl

•

Ogretici

•

Ogretim tasanmcrs:

•

Teknoloji uzrnaru

•

Destek personeli

•

Kutuphanecl

•

Teknisyen

•

Degerlendirme uzrnaru

icln
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•

Grafik tasanrncrsi

•

Medya vaymcrsi
Uzaktan egitim, yeni teknolojilerin alana girmesi ile surekli bir degi~im

gostermektedir.

Uzaktan egitim yeni teknolojilerin qelislmine, ogrenme ve bilgi

elde etme yonternlertndekl

ve telekornunlkasyon

politikalannda

bagl1 olarak

geli~im gostermektedir.
_ Uzaktan egitim materyallerinin
kullarnlabilmektedir.
farkll ihtlyaclanm
farkll

TV/radyo

bilgisayar,

CD,

iletilmesinde

Iarkh sekillerdedlr.

icin materyaller

daqmlabllmektedlr.

olarak,

aracrhqryla,

lhtlyaclan

karsrlayabilrnek

biclrnlerde

materyal

Ogrencilerin

ogrenciye

DVD,

olarak,

egitim

Ogrencilerin

farkll kanallar uzerinden

Ders materyalleri

proqrarru

9e~itli araclar

video

yazrhrru

ogrencilere
konferans

olarak

veya

basrh
sistemi
internet

uzerinden daqrtrlabllmektedlr.
Internet; International Network kelimelerinin krsaltilrp birlesmeslyle elde
edllrnlstir (Halis, 2002). Gunurnuzde yayqrn olarak kullarnlan yonternlerden
birisi

genelde

kullarulrnasrdtr
olusturulacak

bilgisayar

(Seferoqlu,
sekilde

kullarucrlanna:

aglannin,
2006).

baqlanmasi

ozelde

de

Bilgisayarlann
sonucunda

9ag1m1zda, yayinlanan

internet
bir

servislerinin

birlerine

bir

ag

ortaya 91km1~ olan internet

butun veritabanlanna

arunda erisirn

lrnkaru saqlamakta, e-posta, sohbet, video konferans vb. gibi 9ift yonlu veya
web sayfalan gibi tek yonlu iletisirn irnkaru vermektedir.

ilk olarak askeri ve

akademik alanlarda kullarnlmaya baslayan internet, artrk kurumlar ve bireysel
kullarucrlar taratmdan

ticaret, iletisirn, tarntrrn ve egitim gibi bircok alanda

kullarulmaktadrr. internet, dunyadaki bilgi, materyal ve kisilere erlslrn trnkaruru
geli~mi~ arama ozellikleriyle

en Ost seviyede sunar ve lletlslrn becerilerini

artrrrnaya yardrmci olur. Bireyler internet sayesinde mevcut bilgiler uzerinde
kritik dusunrne

uygulamalan

baska topluluklarla

yapabllecegl

gibi kendi fikir ve dusuncelerinl

paylastp tartrsabilirter (Karaman,

2009).

internet diger

alanlarda olduqu gibi egitim alaru lcln de buyuk bir potansiyel tasimaktadrr.
Halis (2002)'e gore internetin okullarda kullarulmasmm ogrencilere asaqrdak'
kazarurnlan saglayacag1 belirtilmektedir;
•

internet, bireylere bilgileri karsilikh paylasrna ortarm yaratrr ve

diger kullarucrlar ile fikirlerini tartrsrna imkaru sunar.
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•

internet, belli bir ogrenci ve ogretmen grubuna, ortak ilgi alanlan

cerceveslnde farkll bolqelerdeki insanlara erisirn imkarn saqlar,
•

internet, ogrencilere, kendi kendilerine, dunya capmdaki bu ag

uzerinde arama ve arastrrrna yapma becerileri kazandmr, Uygun tekniklerle
bu

kazarnmlar

erlsllen

bilgileri

etkili

kullanma

davraruslanna

da

donusturulebilir.
internet ortarru, ogrenci ve ogretmenler icin simrsrz bir bilgi kaynaq:
sunrnaktadir. Aynca, ogrencilerin uzaktaki diger ogrencilerle ortak projeler
ger9ekle§tirmeleri, uzaktaki uzmanlann desteqlyle sunumlar hazrrlama,
ogretmen taratmdan duzenlenen srruf d1§1 tartrsrnalan qerceklestlrmesi, ders
materyallerinin yaymlanmasi, projelerin, onernli etkinliklerin duyurulmas,,
ornek projelerin ve etkinlik takvimin yaymlanrnasi, degerlendirmelerin
ger9ekle§tirilmesi gibi bircok etkinliqe olanak saqlar, Karaman (2008)'a gore
internet ogretim ortamlannda "bilgi kaynaqr', "iletisim-paylastm ortarm" ve
"ogrenme ortarm" rollerini ustlenmektedir.
internetin bilgi kaynag, olarak kullarulrnast en basit anlamda, bireyin
gOnluk haberleri internet Ozerinden takip etmesi, ogretmenin kendi alarn ile
ilgili arastrrrna yapmas,, ders materyali hazrrlarnasr, ogrencilerin projelerini
hazirlarken arastrrrna yapmas, seklinde belirtilebilir.
internetin ileti§im-payla§1mortarru olarak kullarulmast internet destekli
ogretim, karma ogrenme, harmanlanrms ogrenme gibi isimler verilen strut i9i
egitimlerin internet ile g09lendirilmesi sekli one crkrnaktadrr, Ozellikle
yaprlandrrmact ogrenme yaklasrrruyla iliskili olarak internet Ozerinde ogrenciler
arasi tartrsrna platformlanrnn olusturulrnasr, ogrencilerin arastrrrna konulan ile
ilgili bloglar, web sayfalan, wikiler olusturmast gibi olanaklar sunmaktadrr,
Sohbet (Chat), video konferans, forumlar, wikiler, sosyal ag siteleri lletisirnpaylasrrn ortarm olarak

kullarnlabilmektedir.

Bilginin uretilrnesl

kadar

paylasilmasr ve kullarulrnasi da onemlldir. Bu yOzden Oretilen bilginin geni§
kitleler taratmdan paylasrrm ve kullarurm lcln zaman ve masraftan tasarruf
saqlayan

bilgi

yayma

sistemlerine

olan

lhtiyac

internet

ortarrunda

giderilmektedir. Oral (2005)'a gore internet, ayru ilgi alanrna sahip bireylerin
sanal ortamda bulustuqu, bilgilerini payla§t191 ve yeni gruplar olusturduqu
ortarnlardrr.
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internet,

iletisirn

ve

paylasrrmn

yarn

sira

ogretimin

sunulduqu,

yayrrnlandrqt bir ortamdrr. Ogretimin internet Ozerinden sunulduqu ortamlar
web tabanh egitim, e-ogrenme olarak isimlendirilir. E-ogrenme asaqrda detayll
bir sekilde aciklanmaktadir.

Elektronik Ogrenme (e-ogrenme)

Televizyon,

radyo,

rnektup

gibi araclann

yerini

artrk coklu

ortam

destekli, d0$0k maliyetli, zaman ve mekandan bag1ms1z, etkilesimli internet
tabanh uzaktan egitim (e-oqrenrne)

uygulamalan

alrnaktadrr

(Cuhadar

ve

K1y1c1, 2007).
Ogut (2009)'e gore e-ogrenme
pek 90k "e" destekli

kavramlardan

ogrenmenin

kisaltrlrmstdtr.

etkinliklerinin

sanal ortamlarda

elektronik

teknolojiler

(2009) e-ogrenmeyi

kavrarru gOnOmOzde karsirruza crkan
bir tanesidir.

E-ogrenme

basit

qerceklestlrilmesi

aracihqryla
ogrenmenin

en

aktanlrnasi

e-ogrenme,

elektronik

biclmde,

6grenme

veya bilgi ve becerilerin

olarak tarnmlanabilir.

elektroniklesmesi

Ogut

(ya da yenllesrnesi),

var

olarun daha farkll bir sekilde ortaya konulmasi olarak acrklarmstrr.
Valin (2008) ise e-oqrenmeyi ogrencilerin bir beceri ya da bir konuyu
ogrenmek

lcln elektronik

ortamda etkilesirnde

bulunrnasr, i9erigin internet,

intranet/extranet (LAt;J/WAN), ses ve video kasetleri, uydu yayinlan, etkilesimll
televizyon, CD/DVD-Rom ve daha fazlasiyla sunulmasi olarak acrklarnaktadrr.
LiteratOrde sanal egitim, internete dayall egitim, web tabanh egitim, eegitim, sanal ogrenme, online ogrenme, internet temelli ogrenme/egitim,

gibi

kavramlar e-ogrenme ile 8$ anlarnh olarak kullarulrnaktadrrlar. Bu kavramlann
ortak

ozelligi

uzaktan

egitim

kavrarm

altmda

toplanan

farkll

uyqularus

sekillerldir.
$enel

ve Gencoqlu

internet/intranet

(2003)

elektronik. ogrenmeyi,

uzaktan

egitim;

veya bir bilgisayar ag1 bulunan platform Ozerinde sunulan,

web tabanli bir egitim sistemi olarak tarurnlarmstrr.
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E-6grenme, uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, coklu ortam teknolojileri
gibi

elektronik

ortamlar

yardrrruyla,

egitimin

uzaktaki

6grencilere

ulastmlrnasidrr (USDLA, 2005).
Drucker (2000) ise e- 6grenmeyi bireysellestlrllmis,
ve ger9ek zarnanh iceriklertn

sunulduqu

yOksek hrzda degerler

ihtiyac anrnda egitim olarak tarurnlanrnaktadir.
6grenenlerin

e-6grenme

uygulamalan

kapsarnh, dinamik
zinciriyle

Uzunboylu ve Tuncay (2009),

lcerlslnde

internetin

e-TV, e-radyo,

arastrrrna, tartisma gruplan, video konferans, cevrlmlci ders, egitsel ahsveris
vb. gibi bircok 6zelliklerden yararlanablleceklertnt'beltrtmlsdlrler.
Yukanda
Ozerinden

verilen

tarurnlardan

qerceklestlrilen,

sesli,

yola

cikarak

e-6grenme,

g6r0nt010 ve etkilesirn!i,

internet

senkron

veya

asenkron egitim ve 6gretim aktiviteleridir denilebilir.
E-6grenmenin, geleneksel egitim anlayismdan

en bOyOk farki i9erdigi

teknoloji boyutu gibi g6r0nse de ger9ekte k6kl0 bir degi~imi 6ng6rmesidir. Bu
yaklasirn; bireyi merkeze alan, onu bilgiye ulasrna y6n0nde motive eden ve
ona 6ncelik veren bir modeldir. E-6grenme ile 6gretmen ve 6grencinin ayru
.

ortamda

ve _ ayru . anda

;

bulunmalanna

gerek kalmadan

egitim etkinlikleri

ger9ekle~tirilir ($enel ve Gencoqlu, 2003). Mekan, zaman ve sosyo-ekonomik
engelleri

ortadan

kaldiran

e-6grenme

uygulamalan

bireylere yasarn boyu

6grenme olanaqr saqlarnaktadrr (Oral, 2005).
E-6grenmeyle

ilgili farkll tanrrnlarnalar

yapilsa

da bu tarurnlarda e-

6grenme lcln sikhkla vurgulanan baz: 6zellikler 6ne/91kmaktad1r. Bu 6zellikleri
su sekilde siralamak mOmkOndOr (F1rat, 2009; Woodall, 2001 );
• E-6grenme

ger9ek

iceriklerin

olusturulduqu

dinamik

bir surectir.

Ogretim arunda ve baglant1II olrnahdrr,
• SOrekli icerik

ve uzman

6nerisi

gerekli

olduqundan

dolayr,

e-

6grenmenin en iyi teknoloji kullarurruyla qercek zamanda olusrnast gerekir.
• E-6grenmenin

gorevi icten ve drstan Iarkh kaynaklan

.

getirmektir.
• E-6grenmenin
yaklasimmdan gelir.

gOcO

internetle

saqlanan

bir araya

bireysellestlrme
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E-ogrenme, -metln,

grafik,

ses, animasyon,

video

klipleri vb. gibi

elementleri lctnde banndiran coklu ortam uygulamalan icln uygun bir ortarndrr.
Coklu

ortam

uygulamalan

sayesinde

kavramlar

daha

etkili

bir sekilde

verilebilir. Buses ve goruntu araclanrun yanmda "e-posta, tartrsrna araclan ve
haber gruplan gibi haberlesrne araclan ve "sohbet odalan, video konferans"
vb.

etklleslmll

gibi

sunulabilmektedir.
etkinliklerine

araclar

egitime

Etkilesimli ortamlar

•

katilan

bireylerin.

kullamrnrna

yaratilarak ogrenenlerin

ogrenme

bizzat katrlmalan saqlanabilir ve boytece etkinlikler daha zevkli

ve kaliteli bir §ekle sokulrnus olur, boylece ogrenmelerde

daha Ost duzeyde

gerc;ekle§ir (Seferoqlu, 2006)
E-ogrenme uyqularnalanru
(Learning Management

daha kolay bir sekilde yurutmek lcln LMS

Systems) ad, verilen sistemler de kullarnlrnaktadrr.

Ogrenme etkinliklerinin yurutulecegi

butun aktiviteler LMS uzerinde hazir bir

sekilde bulunrnaktadrr. Ogrencinin sayfaya giri§ istatistikleri, forumlara katrhrn
oranlan,

cevrirnlci deqertendlrme

sonuclan

gibi bilgiler LMS'ler tarafmdan

otomatik olarak tutulur. Uzaktan egitime yeni acrhrnlar kazandrran e-ogrenme
ortamlan etkili ve surekli lletlslm sunrnasr, senkron ve asenkron iletislrnlerlnln
ikisine de olanak sunrnasr, yaygml1g1 nedeniyle daha buyuk hedef kitleye
ulasabllmesl

gibi ozellikler

sunar.

tasarlanrrus olmasi ve ogrencilerin

Ancak e-ogrenme

ortarnlanrun

ogrenme sorumluluqunu

cok iyi

ustlenrnelerinin

saqlanrnasr, dikkat edilmesi gereken hususlardandir (Oral, 2005).
Pehlivan (2006), e-oqrenrne uyqulamalanrun bu kadar popular bir hale
gelmesinin nedenlerini a§ag,daki gibi belirtrnistir;
• Egitimin bilgisayar teknolojilerine dayah olarak surdurulrnesl,
• Cok yonlu etkllesirne sahip olrnasr,
• Bireylere kendi hrzma uygun 6grenme imkaru saqlarnasr,
• istenildigi zaman 6grenme olanaq: sunmasi,
• Bilgiyi, ses, renk, fotoqrat, goruntu gibi zengin bir sekilde sunrnasr,
• Guncellenebilir olrnasr,
• Arunda donut saqlarnasr,
• Bireysel 6grenme sorurnluluqunu qelistirrnesi,
• Cok yonlu lletislm kurma olanaq: sunrnasr,
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,

• Ders, seminer, vb. aktanmrnda en fazla verime, en az maliyetle
ulasrlabilmesi,
• Zamandan tasarruf saqlamasi.
E-ogrenmenin bu kadar olanaqa sahip olrnasmm yarunda tamamen
mekan ve zaman bag1ms1zllllg1 saqlayarnadrq: icin bireylerin ogrenmesini
strurlandnmaktadrr. Buna ragmen mobil teknolojilerle bu- srrurhlrk ortadan
kaldmlabilir.
Tasmabilir bilgisayarlar, kisisel dijital asistanlar, bOtOn sesli, gorOntOIO,
metinli materyalleri nereye gidilirse oraya tasrrnaya yardunci olrnaktadrr.
GOnOmOzde tasmabilir mobil teknolojiler sayesinde dOnyadaki bilgilerin
c;oguna arunda

ve

istenen

yerde

kablosuz

olarak

ulasrna

imkam

bulunrnaktadrr, Bu teknolojilerin ogrenme-ogretme ortarruna entegre edilmesi
ile birlikte mobil ogrenme kavrarm gOndeme gelmi§tir.
internet tabanh uzaktan egitim alan bir ogrenci rnasaustu veya dizOstO
bllqlsayanru

kullanarak

.

zamandan

baqrrnsrz bir

bicirnde

derslerine,

ogretmenine veya diger ogrenenlere ulasabllmekte iken kablosuz lletisirn
'

'

ozelligine sahip mobil cihazryla, seyahat ettigi yerlerde kablosuz iletisimle
mekandan baqrmsiz lletislm olanaqr elde etrnis olacaktir. Oran ve Karadeniz
(2007) mekandan baqrmsiz ogrenme icln internet tabanli uzaktan egitim
ortamlannda
olacaqrru

mobil ogrenme

one

uyqularnalanrun entegrasyonunun yararll

sOrmektedirler. M-ogrenmeye

gec;meden once

mobil

teknolojilere deginmekte fayda vardrr,

Mobil Teknolojiler

Saran (2009)'a gore "mobil nedir?" sorusuna yarut vermek kolay
degildir. "mobil" kategorisine giren bircok teknoloji bulunrnaktadrr. Trifanova,
Knapp, Ronchetti ve Gamper (2004)'e gore bir mobil arac her an bize eslik
edebilecek kucuk, goze carprnayan cihazlardrr. Low ve O'Connel (2006) mobil
cihazlan farkll bir sekilde grupland1rarakkucuk ekran, klavye sin1rl1llg1 ve cebe
s1gabilecek olan cihazlar olarak acrklamrsnr, O'Connel ve Smith'e gore cep
telefonlan, klsisel dijital asistanlar, iPodlar mobil cihaz olarak sayrlabillrken
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dizustu

bilgisayarlar,

masa

ustu-

bilqisayarlar

rn-oqrenrnede

kuliarulabllmelertne ragmen mobil cihaz olarak sayrlamarnaktadrrlar.
Teknik bir terim olarak mobil teknoloji kavrarm, cep telefonlan, kisisel
dijital

asistanlar

gibi

bllql-lletisim

ayqrt

standartlan

ifade

etmekte

kullarulmaktadir. Genis bir urun yelpazesine sahip olan mobil teknolojiler
ilerleyen surec icerisinde geni§ kitlelere ulasrnakta ve teknik kapasiteleri de
surekli qelisrnektedir (Cuhadar ve Odabasr, 2004).
Mobil cihazlar kucuk ekran ve standart bir klavyeye sahip olrnarnasma
raqrnen bir bilgisayann yapabllecegi bircok islerni gercekle§tirebilmektedir.
Ornegin,

bircok

mobil

arac

randevulann

olabilmekte, coklu ortam mesajlan

duzenlenmesine

yardrrncr

(MMS) olusturrnayi saqlarna ve kelime

tslerncl proqrarnlanru kullanmayi desteklemektedir (Saran, 2009).
O'Connel ve Smith (2007)'e gore ucuncu nesil mobil iletisim servisleri
(3G) kullarularak bir cep telefonu ile bilqilersaklanabilir ve paylastlablllr.
Saran (2009)'a gore gunumOzdeki mobil teknolojiler arasmda en
populer olan teknoloji cep teletonlandrr, Cep telefonlan ozelllkls genclerin
yasamlannda buyuk bir onerne sahiptir (Moura ve Carvalho, 2008). Prensky
(2006) Kanada harlc tum dunyada cep telefonu sayismm bilgisayar sayrsiru 510

kat

katladrqrru belirtmektedir.

Privtera ve. Campbell

(2009)

ise

cahsrnalannda son on yrlda bilgi ve iletisim teknolojileri alarunda gercekle§en
degi§imlerle birlikte internet ve cep telefonu kullanan bireylerin sayismrn
muthis bir artrs gosterdigini belirtmisdirler, Uluslar arasi Telekomunikasyon
Birligi'nin 201 O (International Telecommunication Union) yrhnda yapt191
istatistiksel aciklarnalara gore dunya nufusunun %86's1

cep telefonu

kullanmakta ve 2015 yrhna kadar bu orarun % 100 olmast hedeflenmektedir.
Aynca, birligin yapt191 acrklamaya gore geli§mekte olan Olkelerde yansindan
tazlasmm cep telefonuna sahip olduklanm ancak, internet baqlann orarurun
cusuk olduqu bellrtllrnlsttr.

Kuzey K1bns'taki duruma bakilacak olursa

KKTCELL'in (201 O) yapt191 aciklamalara gore ortalama yetiskin her 100
kislden 93'0 cep telefonu kullaruyor ve bircok Olkede olduqu gibi KKTC'de kisi
basma birden fazla mobil telefon hattt bulunuyor. Aynca, yapilan acrklarnalara
gore KKTC'de cep telefonu yayginl191 % 150 gibi yuksek bir orana sahip ve
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cep teletonunu en yogun kullanan yas grubu 18-34 yas arasrdrr. Aynca, Kibns
Toplumsal ve Ekohomik Arastrrmalar Merkezinin

(2008)'in Kuzey Krbns'taki

ahsveris

belirleme

ahskanhklanru

ve yasam tuturnlanru

cahsrnada en 6nemliler

arasma

1. sirada cep telefonu

amach

yapt1g1

ve 3. sirada

ise

bilgisayar ahrm yer alrmstrr.

Mobil Ogrenme (M-ogrenme)

Son on yrlda "mobil blllslrn" alarunda 6nemli qelisrneler yasanrmstir.
Baslica

geli~meler

kullarurrurun
telefonlann
birlikte

arasmda

artrnasr,

yayqmlasrnasi

kullarularak

kablosuz

cep

GPRS

giderek

bilgisayar

bilgisayarlannin,

ve tablet

cep

bilgisayarlann

teletonlannrn

vardrr. Mobil cihazlann

cevrlmlci

baqlantr,

olanaklannm

dizustu

ve

kendi baslanna

baqlann

olanaqrna

sahip · olmasi

baqlantist,

bluetooth

ve

artan oranda

k121I

ya da

arnaciyla

6tesi

baqlanti

kullanild1g1 g6zlemlenmektedir.

~ ...:~:

i"

akilh

Aynca

•.. ~

mobil cihazlar arasmda bilgi kaydetme, tasrrna ve degi~ik formatlara cevirrne
'"'.,

•-,I'

·:.,;..

·>·'

~

teknolojilerinde

de 6nemli geli~meler gorulmektedir.

bu geli~meler

bu teknolojilerin

Kablosuz aglara baglant1 6zelliglolan
icin rnukernrnel

bir potansiyele

amach

egitim

Mobil teknolojilerindeki

kullarulrnasmt

saqlarmstrr,

mobil cihazlar formal ve informal egitim

sahiptir.

Bircok 6grenme

aktivitesi

mobil

cihazlar ile ger9ekle~tirilebilir.
M-6grenme

geleneksel

6grenmeyi

desteklemek

amaciyla

kullamlablleceql gibi (Wang ve digerleri, 2004), uzaktan 6grenme amacryla da
kullamlabllmektedlr

(Barbara ve digerleri, 2005). Cuhadar ve Odabasi (2004)

ise mobil teknolojiler
tarkh

uygulama

ile qerceklestirilen

ile

ger9ekle~tigini

egitim etkinliklerinin genel olarak iki
belirtmektedir:

i9erigin

tasmabillr

bilgisayarlar ve kablosuz aglar yoluyla 6grencilere ulastrnlarak, e-oqrenrnede
zaman

ve

yerden

ger9ekle~tirilmesi

veya

baqimsrz

bir

blclmde

geleneksel

6gretim

6gretim

ortamlannda

etkinliklerinin
elektronik

ders

materyallerinin daqmrm, 6grenciler .arasmda iletlslrn ve i~birligini saqlarna gibi
etkinliklerin
belirtrnistirler.

ger9ekle~tirilmesinde

mobil teknolojilerin

kullarulmasi

olduqunu
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Ogrenme

ve ogretme

ile ilgili alanyazm

incelendiql

zaman

siruf

aktivitelerinin yetersiz kald191 ve etkili ogrenmenin yaratilabilrnesi lcln ogrenme
aktivitelerinin strut dl!?I etkinliklerle de desteklenmesi gerektigi belirtilmektedir
(Entwistle ve Ramsden, 1983; Zull 1998; Koren, 1999, Saran, 2009). Ancak,
bircok

ogretmen,

gostermedigini
eksikliqinden

ogrencilerin

belirtmektedir.
olduqunu

srruf

dl!?I

etkihliklerde

yeterince

caba

Allessi ve Trollip (2001) bunun motivasyon

belirtmektedirler.

Mobil

teknolojiler

sayesinde

ogrenciler

bilgisayar

basrnda oturup cahsrnadan motlvasyonlanru

artirarak

smrt d1!?1

etkinlikler

duzenleneblllr,

gore m-

6grenme,

ogrenme

alarundakl

Low ve O'Connel

esnekligi

artmr

ve

(2006)'e
m-oqrenrne

araclan

ogrencilere srrut ortarmna gore daha fazla ozqurluk hissi verir.
Saran

(2009)'a

kullarurru ogrencileri
smrrlarnast

gore

gorevlerini

yaratan

fiyatlannda

egitimde

bir

sadece

yerine

bilgisayara

bilgisayar

getirmeleri
muhtac

teknolojilerinin

icin zaman

eder.

Mobil

ve mekan
teknolojilerin

dU!?LI!? olmasi ile birlikte bu yondeki cihazlara yonelik taleplerde

artrs gostermi!?tir.
M-ogrenme, farkll ogrenme-ogretme
qerceklestlrllebtlmektedlr.

Coldeway

ortamlannda farkll uygulamalarla

(1986, Akt. Gulbahar),

tum 6gretim

uygulamalan ic;in zaman ve mekan kavramlanrun bileslmini goz onune alarak
dort sekilde lncelendlq! bir yapi sunrnustur:
-

E!? zarnanh, ayru yer: Geleneksel ortamlarda ayru zamanda ve ayrn

yerde qercekestirllen

uygulamalar. Srruf ortarrunda ogretmen merkezli olarak

qerceklestlrllmektedlr.
bireyin

E!? zarnansiz, ayru yer: Farkli zamanlarda
bir

ogrenciye

6grenme

merkezinde

ayru ogrenme

ogrendigi

ayru yerde 6grenmek,

durumlardrr,

imkaru farkll zaman dilimlerinde

Bu ortamlarda
tekrar edilerek

sunulur. Boylece ogrenci kendi tercihi dogrultusunda derse katrhr.
-

E!? zamanlr, farkll yer: Ayru zamanda farkll yerlerde ogretim lcln

televizyon, uydu veya internet kullarulabilmektedlr.

Bu yaklasim 8!? zamanh

uzaktan ogretim olarak adlandrnlmaktadrr.
-

E!? zamansiz,

yerlerde

ogrenimlerini

tarkl: yer: Ogrenciler
gerc;ekle!?tirebilirler.

farkh zamanlarda
Ogrenciler

istedikleri zamanda ogrenme materyallerine ertsebillrler.

ve tarkli

lstedlklert

yerde
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M-ogrenme, ogrencinin onceden belirlenen, sabit bir mekanda olmadrqt
veya mobil teknolojilerin

sunmus olduqu trrsatlardan

yararlandrqi

ogrenme

biclrnidir (O'Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples ve Lefrere, 2003).
Fagerberg,

Rekkaedal

ve Russell! (2002) ise, m-ogrenmeyi,

mobil

teknolojilerin ogrenme etkinliklerinde kullarurru olarak tarumlarmstrr.
M-ogrenme,

teknolojinin

qelisirni. ile birlikte ogrencilere

yeni nrsatlar ....

sunmaktadrr, Ogrencilerin herhangi bir yere bagl1 kalmadan mobil cihazlardan
faydalanarak ogrenmeleri qerceklestirilebilmektedir

(Kizrlay ve Hayran, 2010).

Seppala ve Alamaki (2003) rn-oqrenrneyl, ogrenenlere
srruta baqrmh kalmadan cep bilgisayan

srruf dismda,

- klslsel dijital asistan veya cep

telefonu ile qerceklestirilen ogrenme olanaq: olarak tarurnlanrmsnr.
M-ogrenme
degerlendirilmesi
6grenme

"mobil

bilisirn"

"e-ogrenme"

alanlartrun

birlikte

sonucunda ortaya crkan ve belirli bir yere bagll olmadan e-

i<;erigine erisim saqlayan,

faydalanma

ile

ve

diger

kisilerle

dinamik
lletlslrn

olarak
olanaq:

uretilen

hizmetlerden

saqlayan

ogrenme

uyqulamalandrr (A<;1k6gretim, 2006).
Quinn (2000) rn-oqrenrneyl tasmabilir cihazlar uzerinden ger<;ekle~en
e-ogrenme olarak tamrnlamtstrr.
Georgieva (2005)'da buna benzer olarak m-ogrenmenin, e-ogrenme ve
uzaktan egitimde yeni bir kavram olmadrqm: daha cok bu uygulamalann yeni
bir blciml olduqunu savunrnaktadrr.
Jason ve Caudill (2007) m-oqrenrnede

iki anahtar bilesen olduqunu

belirtmistir, Bunlardan biri mobil araclar, digeri ise bilgisayar aglandir.
M-ogrenme, bireylerin kablosuz cihazlar ve kablosuz aglar aracrhqiyla
istedikleri

bllqllere

erlsmelerlni

saqlayan

ogrenme

ortarm

olarak

nitelendirilebilir (Uzunboylu ve digerleri, 2008).
Lan ve Sie
srrurlamast

olmadan

(2010),
mobil

rn-oqrenmeyi
teknolojiler

ogrencilere
ve internet

rnekan
aracihqryla

ve zaman
ogrenme

materyallerine ulasrm olarak tarumlarrustrr.
Haris

(2008)

ise mobil

bilgisayar

teknolojileri

ile internete · dayall

6grenmenin "her zaman, her yerde" olanaklan ile qerceklestlrilme sekli olarak
acrklarmsnr,
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Buna benzer olarak Kukulska ve Shileld (2008) rn-oqrenmeyl tasmabilir
cihazlarla

her

yerde

her

zaman

gen;ekle§tirilebilen

ogrenme

olarak

tarurnlamrstrr.
Moura ve Carvalho (2008)

m-oqrenrneyl,

uzaktan egitimin kablosuz

mobil teknolojilerle saqlanan dogal bir uzantrsi olarak tarumlarrustrr .
.. Yukanda yapilan tammlardan da anlastlabileceql gibi m-6grenmenin en
6nemli 6zelligi "istenilen yerde ve istenilen zamanda" gen;ekle~tirilebilmesidir.
JISC (2005) m-6grenmeyi

tammlamada

6 6zellikten bahsetmektedir.

Bu 6zellikler: "tasmabllirllk", "istenilen yer ve zamanda baqlanti", "esneklik ve
zamamnda

kaynaklara

eri§im","dogrudan

iletisim",

"ogrencileri

cesaretlendirme ve gOc;lendirme" ve "aktif ogrenme"dir.
Liu (2007) cahsrnasmda kablosuz mobil teknolojilere yonelik ogrenme
etkinliklerinin

strut ve okul duvarlanm

betirtmistir.

Tasmabillr

srrurlan ortadan

cihazlarla

kaldrrarak

a§t1g1 ic;in ya§ad1g1

yapilan

rn-oqrenme

kisiler ve gruplar

memnuniyetini

teknolojileri

arasinda

coqrafik

etkilesirnli

sekilde

i§birlikli ogrenme ortamlan saqlanmaktadir,
Sariola ve digerleri (2001) m-ogrenmeyi
tartrsrrus

ve

m-ogrenmeyi

olrnadrqrru,

c;OnkO

tasmabilirlik

ve

teknoloji

teknolojinin
kablosuz

tabanh

cok yonlu

iletisirn

egitim kuramlan
olarak

olduqunun,

saqlarna

ozelligi

acrsmdan

acrklamarun

yeterli

m-ogrenmenin
olmast

ise

qerektiqini

/

savunmustur.
M-ogrenme ile ilgili henOz geni§ caph projeler bulunrnarnasma raqrnen
yaptlan cahsrnalarda

m-oqrenmenln

bircok avanta]

olduqu ortaya crkrnrsnr

(Attewel, 2004; Kim, 2009; Nyiri, 2003; Uzunboylu ve digerleri, 2009).
Mobil cihazlar bugOn mekan ve zaman suurlarnasi olmadan kablosuz
tletlsim saglad1g1 lcin ilkokul 6grencilerinden

Oniversite ogrencilerine

kadar

tom ogrenci kesimi tarafmdan kullarulrnaktadrr (Roach, 2002). Ornegin biyoloji
dersinde

6gretmen

strut d1§1 etkinlikler

lcln tasmabllir

cihazlan

bulunan

ogrenciler bu cihazlan kullanarak istedikleri rnekanda birbirinden uzakta olan
arkadaslan

ile birlikte fotosentez konulu projelerini yaparak ogretmenleri ve

arkadaslan

ile paylasabillrler.

ortam uygulamalanna

Aynca, tasmabilir

cihazlar ogrencilere

coklu

erisirn saglad1g1 lcln bir eek zengin ozellige sahiptirler

(Huang ve digerleri, 2010).
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Gunurnuz sartlannda birbirinden uzakta bulunan ogretmenler ve
6grenciler lletislm kurmak istiyorsa mutlaka mobil teknolojilerini kullanmalan
gerekmektedir (Sharples, 2008). Cihazlann tasmabilirlik 6zelligi ile 6grenciler
siruf ortarrunda veya strut ortarru drsrnda kablosuz aglar aracihqryla ihtiyac
duyduklan

bilgiye

ulasabilrnekte,

olusturduklan

bilgileri

birbirleri

ile

paylasabilmektedirier (Zurita ve Nussbaum, 2004) ..
Modern og'renciler, oglen aralannda, aksam uzeri, hafta sonu,
otobusts,

trende veya

arabada cahsabilmektedlrler. Mobil teknolojiler

ogrencilere ogrenme materyallerine istedikleri yerde ve zamanda ulasrna
olanaq: sunduqu icin ogrenmelerini kolaylastrrmaktadrr.

Mobil teknolojiler ile

6grenciler ihtiyac duyacaklan materyale tahmin edemeyecekleri zamanda,
ihtlyac duyduklan anda erisme imkaru saqlar (Evans, 2008).
Daha 6nceden de bahsedildigi gibi rn-oqrenrne geleneksel 6grenmeyi
desteklemek arnaciyla kullarulabileceqi gibi, uzaktan ogrenme amacryla da
kullarnlabilmektedir.
internet tabanh uzaktan egitimde rn-oqrenmenln nasrl kullarulabileceql
ile ilgili 6rnek sekil 2.4'de_verilmektedir.
Oran ve Karadeniz (2007)'ye gore model 6grenene, zaman ve mekan
bag1ms1zllg1 saqlayarak bilgiye ulasrna imkaru sunmakta, aynca egitimde
firsat e~itligi yaratmaktadrr.

Bu modelde 6grenen derslerine masaustu

bilgisayar, dlzustu bilgisayar,
PDA, mobil telefonu, vb.
araclar ile ulasabilir, bu
.
I
dersler ile ilgili bilgileri edinebilir ve degerlendirebilir, smav alabilir ve bu
yapt1g1 lslernler veritabanmda saklandrq: lcln 6grenen ile ilgili degerlendirme
raporlan almabilir.
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$ekil 2. 4 Internet Tabanli Uzaktan Egitim ve M-ogrenme (Wang, Liu, Horng ve Chen, 2006)

Yukanda

verilen yaprrun olusturulmasi

ile ogrenenin

istedigi yer ve

zamanda ogrenme sureclni baslatip, istedigi anda kendi ogrenme sureclne
mudahale edebilmesi 6grenene buyuk bir ozqurluk kazandiracaqt
yatmmlann

gelecek zamanlarda

dusunulen egitim modellerine

belirtilmektedir (Oran ve Karadeniz, 2007).

ve bu tur

1~1k tutacaqi

\

Mobil teknolojilerin 6grenme amach kullamlmasi ile:
• Ogrenme materyallerine ve kaynaklara ulasim geli~tirilebilir,
• Ogrenme esnekliql artmlabilir,
• Ogrenme-ogretmedeki

yenilikler takip edllrnis olur,

• Ogrenci ihtiyaclanru arunda karsilar,
• Pahah donarurnlar

almadan

mobil, kablosuz

etkilesirnli

ogrenme

gerc;ekle~tirilebilir,
• E-ogrenmeye

veya geleneksel

ogrenmeye entegre edildigi zaman

etklleslrn artar,
• Birey lhtiyac duyduqu mekanda ogrenebilir,
• Ogrenenin

ogrenme

stiline

ve

yeteneklerine

ogrenmeye uygundur,
• Bilgi duzeyine uyarlanabilir,
• Ogrenme ile ilgili lletlslme olanak saqlar,

gore

bireysel
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• Bilgi kaynaklanna surekli ulasrlabilir,
• Ogretmenler,

6grenciler

ve uzmanlar

arasmda

iletisime

olanak

saqlar,
• Teknoloji deneyimi olmayanlar dahil herkes taratmdan kullarnlabilir.

Mobil Ogrenmenin Yararlan ve Srmrlrhklan

M-6grenme

Yapilan

bircok

uygulamalan
cahsrnada

gunden

gune

m-oqrenrne

tum dunyada

uygulamalanrnn

artmaktadrr,

ilerleyen

zaman

icerisinde daha da artrs g6sterecegi belirtilmektedir. Gerek geleneksel egitime
destek arnach gerekse uzaktan egitim y6ntemi olarak uygulanmakta olan mogrenmenin bireylere saglad191 blrcok yaran vardrr. ilgili alan yazinda bulunan
m-6grenmenin yararlan asaqrdakl gibi ozetlenmistir,
•

Mekan ve zamandan bag1ms1zhk: M-6grenmenin saglad191 en 6nemli

ozellik olarak kabul edllmektedir.
sOrecini

baslatip,

acrsindan

buyuk

istedigi'
bir

Bireyin istedigi yer ve zamanda 6grenme

anda

surece

6zgurluktur.

Birkac

mudahale _ edebilmesi
y1I

6ncesine

bilgisayarlarla, sabit telefon hatlanyla gercekle$ebilen

kadar

6grenen
rnasaustu

internet baqlantrsr, bir

anlamda yer ve zaman bag1ms1zl191 acismdan tam bir 6zgurluk sunarmyordu,
M-6grenme,

geleneksel

6grenme

y6ntemlerinin

ve

e-6grenmenin

smrrhhklanru ortadan kaldirarak bireylere istedikleri anda, istedikleri mekanda
bilgiye erisim olanaqt sunrnaktadir.
olsunlar

mobil

erlsebllmektedlrler.

clhazlanrun

Bireyler lhtlyac arunda nerede olurlarsa

yarunda

olmasiyla

istedikleri

bilgiye

Kablosuz lletisirn olanaqryla bireylere 6grenme esnasmda

hareket ozgurlugu saqlanmaktadrr. Bulun, Gulnar ve Goran (2004), her gecen
y1I bilginin olaqanustu
6grenilmesinin

miktarda

artmasi

sebebiyle,

tamarmrun

bireylerce

imkansrz hale geldigini, bu sebeple qerektiqi yer ve zamanda

bilgiye erlsebilmenln 6neminin arttrqrru belirtrnisdirler.
•
yuksek

Maliyetinin du!}uk olmase Alt yapiya yonelik gereken yatrnrnm eek
olmasi

bulunmamast

veya

durumlan

yapilan
harlc,

yatrnrm
diger

karsrlayacak

uzaktan

egitim

sayrda

sistemleri

6grenci
arasmda
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maliyeti en du~Ok olan uyqularnadir. Bulun, Gulnar ve Guran (2004)' e gore §LI
an icin kislsel bir bilgisayarla

kryaslandrqinda,

ortalama bir el bilgisayan,

yaklasrk yan yanya daha ucuzdur.
•

Hizh geri ·- donut olanag1: Ogrenenler yaptrklan cahsrnalar sureslnce

gerek ogretmenlerinden

gerekse

diger ogrenci

arkadaslanndan

yaptrklan

calismalar hakkmda arunda geri donut alma lrnkanma sahiptirler.

•

F1rsat E~itligi: Uzaktan egitim, dunya 9agmda her yrl milyonlarca kisi

taranndan

tercih edilen bir egitim sistemidir.

kurumlanndaki

ders

saatlerine

yer,

Bununla beraber ilgili egitim

zaman

acrsmdan

katrlma

lrnkaru

olmayanlar (tam zarnanh cahsanlar, farkll sehir veya Olkede yasayanlar) lcln
beklenilen bir secirndir (Gulbahar, 2009). Aynca engelli veya suclu bireyler

lcinde egitimde nrsat e§itligi yaratrnaktadrr.
•

Yuz yuze lletlslm olanaq]: Mobil clhazlanrun bir9ogu lcerlslne entegre

edilmls web kameralar

aracrliqryla

bireyler

tletlsirn saqlayarak bircok arastrrrnacmm
sistemlerinin

istedikleri

•

zamanda

ve egitimcinin

goruntulu

uzaktan

egitim

s1nirlll191 olarak gorulen yuz, yuze iletislrn srrurhhquu ortadan

kaldirmaktadtr.
•

Kureselle~me: lclnde bulunduqumuz

lcerlstnde

bulunduklan

dunyarun

bir vatandast

saqlayan

rn-oqrenrne

cevrenln,

kendi

toplurnlanrun

haline qelrnistirler.
uygulamalan

bilgi 9agmda bireyler sadece

Uluslararas,

toplumlara

vatandasi

degil,

ogrenme

irnkam

olanaq:

kursellesrne

saqlarnaktadrr.

•

Ogrenci merkezlilik: Geleneksel

egitim uygulamalannm

en buyuk

smirllllg1 ogretmen merkezli olmasrdrr. Her bireyin ogrenme ihtiyac,, ogrenme
stilleri birbirinden farklrdrr, Srruf ortarmnda her ogrenciye bireysel ogrenme
aktivitesi ger9ekle§tirme zor olurken, m-ogrenme uygulamalan ile bu zorluklar
ortadan kalkmaya baslarrustrr.

•
90k

ihtiya~ arunda ogrenme: Bircok bilgiye lhtiyac duyulmadrq: zaman
kolay

ogrenilmez.

Oysa

bilgilere

lhtlyac

arunda

ulasrhrsa,

ogrenilmesi daha kolay ve kahci olur (Bulun, Gulnar ve Goran, 2004).

bilginin
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•

Farkmda · olmadan ogrenme: Surekii ogretim cabalan

bunaltabilmektedir.

ogrencileri

Bireye gerc;ek yasam lcertsmde, gerekli mesajlan ileterek

hem yasarn boyu ogrenmenin

gerekleri yerine getirilmekte,

formal

srkrct yonlerlnln

bir ogrenme

ortarmrun

bilgileri ogrenebilmektedir.

tarkmda

hem de birey

olmadan

Bulun, Gulnar ve Guran, (2004)'e

gerekli

gore ortaya

crkan mobil teknolojiler bu lhtlyaclan karsrlayabilir ozelliklere sahiptir.

•

Ogrenenleri motive eder: Mobil teknolojiler ogrencilerin konuya olan

motlvasyonlanru
Kibns

artmr, 6rnegin,

coqrafyasi

coqrafya dersine ilgisi olmayan ogrencilere

ile ilgili videolar

mobil

ayqitlan

aracihqryla

izletilerek

motivasyonlan artmlabilir.

•

Dikkat c;ekicidir: Geleneksel

egitim

ortamlanna

gore ogrencilerin

dikkatini konuya yogunla~tirmas1nda daha etkilidir.

•

<;e§itlilik saglar: Mobil ayqrtlann coklu ortam ozellikleri sagland191

zaman sadece yazih veya sozlu verilen bilgiden elde edecekleri

basanya

oranla daha etkili bir ogrenme etkinliqi yaratir.

•

Gi.ivenU-ogrenme_crtarm yarat1r: Ogrenenlerin

herhangi bir tehlike

riskini goze almadan cahsrnalanna ·olanak saglar. 6rnegin kimyasal deneyler
mobil ayqitlar ile sirnule edilrnis sekilde denenerek sonuclanrun

ne olacag1

ogrenilebilir.
•

Yasam boyu ogrenme olanag1 saglar: Mobil cihazlar kullarucrlanna

ogrenmek istedikleri her anda yanlannda olduqu icln kolayhk saqlamaktadir.
Boylece bireyler istedikleri anda bilgiye ulasrna becerisini kazanarak yasarn
boyu ogrenenler olurlar.
M-ogrenme uygulamalann yarattiq: smutikler ise a~ag1daki gibidir:
•

Kullarulan mobil clhazrn boyutunun kucuk olmasi ile ekran boyutunun
kucuk olmast aktiviteleri takip etmede zorluklar yasanabillr,

•

Mobil

cihazlarda

bulunmamasmdan

henuz

standartlasrrus

klavye

ozelligi

dolayi yasanan srkmtrlar,

•

Ogrencilerin ogrenmeden eek teknoloji uzerlne yogunla~mas1,

•

Ogrencilerin

hrz, performans

bakrrnmdan

benzer

olmayan mobil cihazlar trrsat e~itsizligi yaratabilir,

ozelliklere

sahip

44

•

SOrekli yenilenen

teknolojik

geli~melerden

dolayi

teknik

altyapmm

gOncellenmesinin zor olmasi,
•

Ogrenenlerin

mobil teknolojileri

kullarurn yeterlillqlnln

belirli bir dOzey

Ozerinde alma qerekliliqi,
•

Beceri

ve

tutuma

y6nelik

davraruslann

gen;ekle~mesinde

etkili

olarnarnasr, ·
•

Kendi kendine cahsrna al1~kanllg1 olmayan 6grencilerin 6grenmesinin

zorlasmast,
•

Uygulamaya d6n0k derslerden yeterince yararlarularnamasr,

•

Ogrencilerin sosyallesrneiennl srrurlandrrrnasr,

•

Gerekli teknik altyaprrun baz: zamanlarda

maliyet acismdan

pahah

olmasi,
•

Ogrencilerin, okul ve strut atmosferinden yararianamamalan,

•

Teknik rehberlik gerektirmesi,

•

lnternet/baqlantrda

olusabllecek

anzalardan

dolayt

ihtiyac

anrnda

6grenmenin gerc;ekle~tirilememesi.
Wang; Wu ve Wang (2009) m-6grenmenin
olusabllecek

problemler,

kOc;Ok ekran boyutlan,

birimleri olarak bellrlernistirler.

srrurhhklanru, baglant1dan
islern gOcO ve smrrh giri~

Siau, Lim ve Shen (2001) ise srrurhhklan 9

kategoride bellrtrnlstirler: (1) k090k ekran boyutlan ve k090k klavye; (2) srrurh
hanza ve daha az islem gOcO; (3) krsith pil ornru: (4) giri~ birimlerinin
karma~1kllg1; (5) veri saklama ve islemlerlnde yOksek hata oraru: (6) dO~Ok
g6r0nt0 9620nOrlOgO; (7) internette gezinmesi zor; (8) kullaruci dostu olmayan
arayOzler; ve (9) grafiksel simrhhklar.

Mobil Ogrenme ve Etkile~im

Egitim, sadece yasarna haztrlayrci degil, yasamrn ta kendisidir. Bireyin
egitimi sahip olduqu kOltOr ve ya~ad191 toplumdaki diger bireylerle karsihkh bir
iletisim sOreci tcerlslnde qerceklestirilmektedir.

Bireyler arasmdaki anlamlan

ortak krlrna sOreci olan lletlslrn kavrarru, 6gretme-6grenme

sOreci acrsmdan
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ele ahndiqrnda

duygu,

dusunce,

bilgi ve becerileri

paylasarak

davrarus

degi~ikligi olusturrnasrdrr (Valin, 2004).

$ekil 2. 5 Ogrenme -ogretme sOrecinde iletisim (Ergin ve Birol, 2000)

lletislrn surecinin temel ogeleri kaynak, mesaj, kanal, ahci ve donut
kavramlanndan
surecinde
anci

olusturmaktadrr,

ger9ekle~en

rolunde

Ergin ve Birol (2000)

etkinliklerde

ogrencinin;

genellikle

ogretmenin

ogrenme-ogretme

kaynak rolunde ogretmenin;

ogrencileri

ile

paylasrnak

istedigi

<,

dusunce,

duygu ve becerilerin

yer ald1g1 lcerlk rnesah; ogretim

arac ve

yontemleri kanah: ogrencin verdigi tepkilerin ise donut olduqunu bellrtrnistirler.
""'

Ancak,

~'

-

bu ~ekilde

ger9ekle~en

ogrenci ise bilgiyi alan roldededir.

surecte,

ogretmen

bilgiyi aktaran,

Bu da, davrarusci ogrenme kuramlan ile

benzer yapiya sahiptir. Ergin ve Birol (2000) bu sekilde qerceklesen iletisirnin
tek yonlu bir lletlslm olduqunu, tek yonlu tletlslmln ise, ogrencileri ogretmenler
tarafmdan doldurulacak "kaplara", "depolara" benzetildiqinl, bilginin kendilerini
bilgili sayan kisilerln, hicbir sey bilmez saydrklan kisllere armaqan ettiklerini
belirmislerdir.

Ancak,

bilgi icat etme yoluyla

insanlann

dunyayla

birlikte,

birbirleriyle, yetinmezlik ve sabrrsrzhk lclnde, kesintisiz ve umut dolu arayrslan
yoluyla ortaya 91kt1g1n1 dikkate aldiqrrruz zaman iletisimin gift yonlu olduqunu
anlanz.

Ogrenci

ogrenme

merkezli

kurarnlanru

Yaprlandrrmact

egitimin

temele

qerceklesttrilmes!

alarak

lletlslrn

tcln yaprlandrrmaci

surecl

ger9ekle~tirilmelidir.

Ogrenme ortamlan lcerlslnde istenilen mesajm tletislmlnden

90k ogrenciyle birlikte ger9ekle~tirilen

etklleslm onemlidir. lletlsirn gift yonlu

olduqu zaman kaynak ve ahci yer degi~tirmektedir.
Moore
olmak

uzere

(1989), ogrenci-ogrenci,
09 tip etkilesimden

ogrenci-ogretmen

bahsetmektedir.

ve ogrenci-i9erik

Anderson

(2008)

ise
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yaprlandirrnacr

6grenme

yaklasrrrum

temele

alarak ·

gerc;ekle§tirilen

6grenmenin 6grenci-6gretmen, 6grenci-6grenci ve 6grenci-materyal arasmda
yasanan surecl ele almaktadir. Cuhadar ve K1y1c1 (2007) ise yaprlandrrmact
6grenmeyi temele alan uzaktan egitimde 6grenme surecinde etklleslmlerin
6grenci- icerik, 6grenci-6grenci, 6grenci-6gretmen ve 6grenci-ortam arasinda
yasandrqm: belirtmektedirler ($ekil 2.6).

lcertk

bgrenc

Ortam

~ekil 2. 6 Uzaktan Egitimde Etkllesim

"

Ogrencilerin edindikleri bilgiyi kullanabilmeleri ve kendilerine 6zgu
bakis acrlanru ortaya koyabilmelerine uygun olan yol 6grenciler arasinda
zengin bir etkllesirn ortarn yaratnmasiyla gen;ekle§tirilir (Cuhadar · ve K1y1c1,
2007). Gulbahar (2009) bunlardan farkll olarak 6gretmen-6gretmen tletlslmlnl
de etkileslrn turlerine eklernistir. Oloruntoba (2006)'ya gore m-6grenme

.

6grencilere ve 6gretmenlere etkileslm icin daha esnek ftrsatlar yaratmaktadir.
Ogretmenler surec

icerlsinde diger

6gretmenlerle

de

etkilesim

icerisinde olarak kendi aralannda bilgi ve deneyimlerini paylasmahdrrlar,
Ogretmenler teknik konulardaki farkll yasannlanru da birbirleri ile paylasarak
farkll 6nerilerde bulunabilirler. Farkll bakis acrlanru denemek, her zaman
yararll olacaqmdan uygulamalannda basansrru artiracaktrr. Yukarda belirtilen
tum etkileslrn turlerinde merkezde 6grencinin olduqu g6rulmektedir.
M-6grenme uygulamalannda sistemin temel bileseni durumundaki
6grencilere geleneksel 6grenme ortamlanndan farkh olarak daha fazla
sorumluluk gerektirmektedir.

Mobil cihazlann

kullanild1g1 m-6grenme

uygulamalannda 6grenciler 6gretmenleriyle, arkadaslanyla ve ders lcerlklerl
ile istedikleri zamanda, istedikleri yerde etkileslrnde bulunabilmektedirler. M6grenme uygulamalan sayesinde 6grenciler blog, sohbet, forum ve wikiler gibi

-

ortamlarda strut d1i}1 etkinliklere katilarak iletisimlerini surdurebllmektedirler.
.,-·-

·;;.."!""'~-';;_·~
-

.:.o,;,;,;:.:.c.-.:::.:-..:..!'.'.:....._
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ogrenme

Yaprlandrrmaci

temele

ahruyorsa ogrenc1rnn

kendi

bilgisini

kendisinin anlarnlandrrmasr ve ogrenme surecin etkin bir sekilde katrlmasi
gerekmektedir. Mobil cihazlar kullarnlarak ger9ekle~tirilen ogrenme sureclnde
ogrenciler

ger9ekle~tirdikleri

etklnllkler,

ogrenmeler

i9in

arunda

ogretmenlerinden ve diger arkadaslanndan geri donut alma lrnkaruna
sahiptirler. Arunda . geri-donut alan ogre.ncilerin ogrenmeleri .daha hrzh .
ger9ekle~ebilmektedir.
Yukanda yaprlan aciklamalara gore rn-oqrenrne uygulamalan icin temel
ogeler merkezde olmak Ozere ogrenci, ogretmen, ortam ve icerikten
olusmaktadir. M-ogrenmenin temel ogeleri asaqrda acrklanmaktadrr,

Ogrenci: Egitimdeki yeni yaklasimlara gore ogrenci ogrenme-ogretme
aktivitelerinin merkezindedir. Diger tum ogeler ogrenciye hizmet etmektedirler.
Planlama ve m-oqrenrne uygulamalanrn hayata qecirrneden once ogrenci
Ozerine odaklarulrnalrdrr. M-ogrenme uygulamalan ogrenci merkezli egitim
anlayrs: ile ogrencilerin ilgi alanlanna, onceki deneyimlerine ve lhtiyaclanna
yonelik surourulmektedlr,

"

M-ogrenme kavrammdan da anlasilablleceql

gibi

"ogrenme" olayt one crkartrlarak ogrenci merkeze almrnaktadrr (Makoe,
~-w

.

•

.

-

2010). Alexander (2004) ise rn-oqrenmede ogrencilerin -pasif tuketiciler degil,
yaratrci ve iletislm becerileri yuksek katrhrncrlar olduklanrn belirtmektedir.

•

Surece aktif katrlan ogrenen, mekan, zaman ve ogrenme surest acrsmdan
diger

ogrencilerden

baqrmsrzdrr.

Ogrenci

hedeflerin

belirlenmesinden

degerlendirme asarnasma kadar aktif bir rol Ostlenmektedir. M-ogrenmede,
ogrenci; kendi lhtlyaclan ve ilgi alarn doqrultusunda,

kendi ogrenme hrzma

uygun olarak, ogrenmesinden sorumlu olan, kendi ogrenme stillerini kesteden
ve

kullanabilen,

yapilandrrabllen

.htlyact

arnnda

bilgiye

ulasabllen,

ogrendigi

bilgiyi

ve yeni bir bilgi/Orun uretip paylasabilen, gerektiginde

kendinden uzakta olan arkadaslan ile birlikte isbirlikli bir sekilde calisabilen
bireydir.
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Tablo 2. 1 Ogretmen ve Ogrenci Merkezli Egitimin Karsrlasnnlmast (Sandholtz, Ringstaff ve Dwyer,
1996

Stmfta etkinlik
Ogretmenin rolii
Ogrencinin rolii
Ders ag,r/tgt
Bilgi kezerutm
Ba$art gostergesi

0/fme
Teknoloji kullerumt

Ogrencilerin

Ogretmen merkezli

Ogrenci merkezli

Ogretici

Etkile!;iim Ii

Bilgi verici, daima uzman
Dinleyici, daima ogrenci
Bilgi
Hatrrlarna ve ezber bilginin
birikmesi
Puan
No.rm Iara gore
Tekrar ve uygulama amach

Katrlrmcr, bazen ogrenci
Katrlrmcr, bazen uzman
lliskiler
Sorqulama ve bulus, bilgilerin
yeni bilgilere donO!;iOmu
Eide edilen kalite
Olcutlere gore
lletlsim, kat1llm, bilgiye erlsim

dersten,

ortamdan,

katrhmlanru

da etkilemektedir.

ogrencilerin

ogrenim

Bu nedenle

tercihlerini

ogrenme uygulamalan

yontemden

memnun

yasanan

de etkilemektedir

olmalan

olumlu

deneyimler

(Gulbahar,

2009).

icertslnde yer alan ogrencilerin deneyimlerinin

yonde olabilmesi icin uygun ortamlar duzenlenmelidir.
sahip olduklan ogrenme stilleri etkilemektedir.

ozetllklerinibelirlernek
-

ogrenme
lcerisinde

6ncelikle

6grencilerden
Aynca,

beklenilenler

derslere

etkinliklere
kanlmasr,

kendi

mobil

uygun

teknolojilere

sekilde
sahip

sorumludurlar.

6ncesinde

aktif katrlrrn qostermesl,

kurallara

derslerin

geleneksel

veya

uygulamalan
Bu

6grencilere

nedenle

belirtilmelidir.

e~ zarnanh veya es zamansiz

belirlenen
olmasi

zaman · dilimi

ve bunlan

kullanarak kendisine verilen gorevleri tamamlamasi
(2009)

ogrencilere

I

Ogrenciler~ rn-oqrenrne

basanlanndan
uygulama

Ogrencilerin

icln uygulama onceslnde
-

uygulanabilir.

olumlu

Orneqln, bazt 6grenciler ses,

C

stili envanteri

M-

Bir bireyin ogrenmesini,

video gorsellik kattlan ortamlarda daha iyi ogrenebilmektedirler.
bu yonlerdeki

aktif

elektronik

etkin

gerekmektedir.

ortamda

icerisinde
bir sekilde
Gulbahar

ger9ekle~mesinin

6grencinin derslerini takip etme ve aktif katrhrruru etkilernediqlni,

ikisinde de

bu sorumluluklan yerine getirmesi qerektiqinden bahsetmektedir.
Howell

ve Lee (2007)

ogrencinin

asaqtdakl tablodaki gibi belirtmistirler:

m-oqrenrne

ile degi~en

rolunu

49

Tablo 2. 2 bgrencinin m-ogrenme ile degi§en rolu

Once

M-ogrenmede

Bilgiyi pasif bir sekilde alan
Bilgi ureten
Ogrenme bireyseldir

Aktif katrhrnct
Bilgiyi Oreten,paylasan, uzman gibi kantan
l§birlikli olarak ogrenilir

Ogretmen: Geleneksel 6grenme ortarnlannda, kitaplar ve diger medya
araclan bilgiyi saklayabilme islni buyuk oranda artinrken; 6gretmen bunlan

ogrencilere aktaracak tek arac olarak g6r01mektedir. Ancak, gOnumOzde
bilgiyi depolama ve teknolojiyi kullanmadaki geli§meler; 6grenciler acismdan,
hem miktar hem de tur olarak doqrudan

ulastlabilir

bilgi kaynaklanru

artrrrrustrr. Bu durum, bilgiyi arama ve kullanma konusunda geleneksel
ogretmen rolleriyle hi9 de benzesrneyen yeni bir boyut olusturrnustur (Halis,
2002). Keser ve Cakir (2009)'a gore yeni y6nelimlerde 6grenci etkin rolde ve
ogretmen doqrudan bilgi aktaran rolde degil, rehberlik eden bir uzman
rotundedir, M-6grenme uygulamalan kapsarnmda da 6gretmenin rolu degi§im

gostermektedir. Bilgi aktaran bir 6gretmen yerine ogretmenin rehber,
yonlendirich ve birlikte ogrenen ozelllkleri on plana cikmaktadrr. Rehber
rotunds bulunan 6gretmen ogrencilerin bilgiyi yap1landirma sureclne yardrmci
olur. Mobil teknolojiler ogretmene farkh imkanlar sunrnaktadir. M-ogrenme
uygulamalanni ger9ekle§tirecek 6gretmenler gerekli mobil cihazlan ve
teknolojileri kullanabilme yeterliligine sahip olrnah, kutlarulan y6ntemlerin zayrt
ve gu9lu yonlerini bilerek zayrf noktalanm farkh y6ntemlerle gidermeye
cahsmali, kendinden emin olarak ogrenme-ogretme surecini yurutrnell,
ogrencilerle birlikte ogrenmeye acrk olmahdrr.

M-ogrenme uygulamalan

geleneksel 6grenme yonternlerlne gore ogretmene daha az bag1mll olma
imkaru saglamaktad1r.Ogretmene verilen yeni roller a§a91dakigibidir;
• Ogrencilerin kendilerini tarumalanna yardrrnci olmak ve boylece
yeteneklerinin

tarkma

varan

6grencilerin

tercihler

yapabilmelerl

lcin

alternatifler sunmak,
• Grup

etkilesiml

icin

duzonlerneler

yapmak

ve

surecln

degerlendirilmesi icin aktiviteler hazirlarnak,
• Ogrenmeyi

ogrencilerin

ilgi

ve

ogrenme

stilleri

atraftnda

yogunla§tirmak,
.~.~~~

so
• Ogrenmenin sorurnluluqunu ogrencilere daqrtrrken yonlendlrrne ve
darusrnanhk yapmak,
• Fikirlerin tohurnlanru atan, engelleri ortadan kaldrran ve motive eden
bir darusrnan olarak davranmak,
• Ogrenme surecini ipuclan ile desteklemek (Halis, 2002).
Gulbahar (2009)'a gore ogretmenin rolleri, ders encesinde, ders
sirasmda ve ders sonrasmda olmak uzere farkll sureclere gore degi~im
qostermektedlr. Ders oncesinde surecin planlanmasi yapilmasr, hangi hafta
hangi konunun lsleneceql, ne tur etkinlikler yaprlacaqr, hangi teknolojilerin
kullarulacaqr, ic;erigin hangi ortarnlarda hangi formatta sunulacaqr, isblrllkll
ortarnm nasil saglanacag1, odev ve projelerin hangi konularla ilgili olacaqi,
degerlendirme yapihrken hangi olcutlerin kullanrlacaqi ve ogrencilerin nasil
cahsrnalarda bulunmalan gerektiginin belirlenmesi gereklidir. Ogrenme ve
degerlendirme sureclerinin ne kadar zaman alacaqi ogrencilere belirtilmelidir.
Smav, proje teslim tarihleri, e~ zarnanh iletisim zamanlan ve yuz yuze toplann
tarihleri gibi zaman planlamasi ders oncesinde yaprlrnahdrr,
Ders esnasmda yaprlrnast gerekenler ise ogretmenin surekll aktif rolde
olmasi gerekmektedir. Surecl surekli gozlemeli, olusabilecek sorunlan
gidermeli, ogrencilerin gerc;ekle~tirdigi aktivitelere donut vermelidir. E~
zarnanh egitim

icin

aynlan

sureyi

en

etkin

seknde

kullanabilmesi

gerekmektedir. Surece iliskin surekli degerlendirme yaparak ogrencilere donut
saqlarnahdrr. Aynca ogretmenler surec icerisinde ogrencilerin ilgilerini, en cok
ilgi gosterdikleri noktalan, motivasyonlanrn belirleyerek farkll etkinlikler
sunmasi

gerekmektedir. Ogr~ncilerin sorulanru yarutlamalr, kuramsal ve

uygulama boyutlannda destek saqtarnaldrr. Ogretmenler surec icerlsinde
diger ogretmenlerle de etkileslrn lcerlslnde olarak kendi aralannda bilgi ve
deneyimlerini paylasmahdrr,
Ders

sonrasinda

ise

ders

esnasinda

ogretmen

tarafmdan

bic;imlendirmeyeyonelik yapilan degerlendirmelerden yola cikarak ogrencinin
akademik basansi belirlenir. Aynca ogretmen, ogrenci degerlendirmesi
drsmda dersin etkililigi, mobil teknolojiler, lcerik, ogretim yontern-teknlkleri ve
degerlendirme yaklasrrnlanru da degerlendirerek gelecek donernler lcln
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duzenlerneler yapar. Bu tur degerlendirmelerde 6grenci goru~lerinden ve
surecteki kendi gozlemlerinden taydalamlabilir.
Howell ve Lee (2007) 6gretmenin m-oqrenrne ile degi~en rohl tablo
2.3'teki gibi bellrtmisttrler.

Table 2. 3 6gretmenin m-ogrenme ile degi~en rolu

Once

M-ogrenmede

Bilgiyi aktaran
Bilgi kaynag1
Alan uzrnaru
Tum sorulann cevap kaynag1
Ogrenme aktivitelerinin kontrolcusu
Ogrenme aktivitelerinin yonlendiricisi

Oqrenmeyi kolaylastmci
lsbirlikci
Yonlendlrici rehber
Birlikte ogrenen
Ko9
Ogrencilere kendi ogrenmelerini
saglayabilmeleri i9in ortarru duzenlerne

Odabasi ve Kabakci (2007)'ya gore 6gretmenlerin bilgi ve iletisirn
teknolojilerini

kullarurrunda arnac,

6gretmenlerin

en

yeni

teknolojileri

kullanmalanru saqlamak degil, 6gretmenlerin gereksinimlerine ve amaclanna
. ..
.;.·

uygun teknolojileri kullanabilmeleridir.
Teknoloji kullarurru soz konusu olduqunda, ilk adrrn 6gretmenlerin
teknolojiye iliskin tuturnlanrun olumlu olup olmadrqrrun arastmlmasi olrnahdrr.
Bir sonraki asarna ise, 6gretmenlerin teknolojik yeterliljklerinin belirlenmesi ve
programm bu doqrultuda geli~tirilmesi olmahdrr.
Ogretmenlerin teknoloji kullarurnlan dart asarnadan olusmaktadrr
(Mandinach ve Cline, 1992; Odabasi ve Kabakci, 2007). Bu asamalar
sirasivla; tutunma asarnasr, kavrama asarnasr, etkileme asamast ve yenileme
asamasidrr.
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ilk asarna olan tutunma esemest, ogretmenlerin teknolojiyi alanlanna
yonelik ogretme-ogrenme sureclnde kullarurnlannda uygulamaya yonelik
problemler ve uyum sorunlan yasadrklan asamadrr, Kavrama esemesmde
ogretmenler, teknoloji kullarurmnda yasadrklan sikmtrlara yonelik basa crkrna
stratejileri qelistirerek, bu yeni duruma uyum saqlarnaya baslarlar. Etkileme

esemesinde, ogretme-ogrenme sureclnde .. teknoloji kullarumrna yonelik
edindikleri deneyimleri rneslektaslanyla paylasrrlar, Boylece, hem etkili ve
verimli bir ogrenme ortarru olusturarak ogrencilerini, hem de deneyimleriyle
rneslektaslanm etkilerler.

Yenileme esemest

olan son asarnada ise,

ogretmenler 6grenme-6gretme sureclndeki etkinliklerine teknolojiyle tarkh
yenilikler katrp, kendilerini yenileyerek uzrnanlasmaya doqru ilerleyebilirler
(Mandinach ve Cline, 1992; Odabas: ve Kabakci, 2007).
Ortam: Ogrencilerin materyallere erisirken bulunduklan mekanlar ve
kullandrklan mobil teknolojilerdir. Ogrenciler trende yolculuk yaparken iPod'la
ders i9erigini dinleyebilirler veya dizustu bilgisayarlan ile herhangi bir kafede
diger 6grencilerle iletisirne ge9ebilirler. M-ogrenme uyqularnalanru tasarlayan
bireyler ogrencilerin birbirleri ve ogretmenleri ile etklleslml artiracak sekllde
etkinlikler duzenlemelerl gerekmektedir. Ogrenciler arasmda sosyal etkilesimi
artrrmak i9in zengin bir ortam olarak wikiler, sosyal aglar veya bloglar gibi
etkllesirnli siteler kullarulabllir. Yaprlandrrmaci

ogrenme yaklasrrru ogrenci

tarafmdan bilginin olusturulrnasmda sosyal cevrenin ve etklleslrnln onernlni
vurqulamaktadir, Vygotsky sosyal geli§im teorisinde, bihsse] qelislrnde sosyal
cevrenin onernli bir rol oynadrqrm belirtmekte (Vygotsky, 1978), bilissel
geli§imciler ise zihinsel geli§imi etkileyen taktorlerden birisinin, entelektuel
geli§im i9in de bir on kosul olan sosyal etktlesim olduqunu ifade etmektedir
(Charles, 2003).
M-ogrenme teknolojileri de ogrencilerin surekli etkilesirn tcerlslnde
bulunarak sosyal geli§imlerinin saqlanmasrru murnkun krlrnaktadrr.
lcerlk: Ogrenilm~si beklenen konulan kapsamaktadtr. Ogrencilerin ve
ogretmenlerin gereksinimlerini dikkate alarak belirlenmekle birlikte kurum d1§1
talepler

goz

onune

alinarak

karar

verilmekte,

kurum

d1§1

talepler

dogrultusunda da spesifik beklentileri karstlamak arnacryla belirlenmektedir.
Yapuandrrmacr yaklasrrn temele ahruyorsa tum paydaslann gorO§leri ahnarak
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karar verilmelidir.

Aksi takdirde harcanan erneqln kar~1llg1 ahnarnayacaktrr

(Gulbahar, 2009).

Esnek Bir Uzaktan Ogrenme Modeli

Uzaktan

egitim,

6gretme

paradlqrnasrruda

etkileyerek

6grenciyi

merkeze alrmstrr, Literaturde uzaktan egitim yerine uzaktan 6grenme terimi
kullarulmaktadrr.

Uzaktan 6grenme

kavrarru 6grenci ve 6grenme

lslernleri

uzerinde durmaktadrr, CD/DVD, radyo, TV, telekonferans, internet, benzetim,
es zarnanlr, e~ zarnansiz iletlslm araclan gibi tum yeni cikan araclar uzaktan
6grenme tasanrrunda kullamlabilir. Karedeniz (2009)'e gore cevaplandmlrnast
gereken baslica soru "etkili ve uygun 6grenme ortamrru yaratrrken hangileri
kullarulacak ve nasrl butunlestirilecektir?"

$ekil 2. 2 Esnek bir uzaktan ogrehme modelinin 6geleri (Karadeniz, 2009)

Keegan
6grenmeden,

(2002),

uzaktan

m-6grenmeye

6grenmeden
ge9i~

elektronik

olduqunu

ve

6grenmeye
karma

ve e-

6grenme

54

uyqulamalanru,

uzaktan

gerektigini belirtmektedir.
Ogrenenler

ortamlan

icerisinde

kullanrlmast

de

Uzaktan 6grenmeye olan talep qittikce artmaktadrr.

Oniversiteye

qelistireblllrler

6grenme

gitmeden

mezun

olabilir

veya

kariyerlerini

(Harper ve digerleri, 2004; Khan, 2005). Buna paralel olarak

Oniversitelerde uzaktan egitim merkezlerinin

sayis: da artrs gostermektedir.

Bu merkezler 6grenci, 6grenme ve etkilesirn Ozerine odaklanarak

interaktif

medyalar, kablosuz mobil araclar ve sanal ortamlarla 6grencilere

ogrenme

deneyimleri

yasarnalanru

saqlamaktadir.

E-6grenme, m-oqrenrne ve karma

6grenme gibi bircok kavram acikca gostermektedir
boyutu her zaman daha ileridedir.
egitim tasanrncismm
uzaktan

6grenmede

ki uzaktan egitimin bir

Degi~en teknolojide

hangi 6grenme

medyalanru

6nemli olan nokta

kullanarak

esnek bir ortam yaratacaqrdrr,

6grenci

icin

S0nu9 olarak uygun

teknolojilerin g09IO ve zayif yonleri belirlenerek uygun ortamlann kullanrlmast
gerekmektedir.

Orneqin, Motiwalla (2008) cahsrnasmda rn-oqrenmenin

ogrenme aktivitelerine

tum

uygun olrnadtqiru bellrtmistir. Aynca, tek bir medya

araci kullarularak tasarlanan 6grenme ortarru maliyet acismdan

iyi olabilir

ancak bu medya turu 6grencinin 6grenme stiline, zarnaruna rnekaruna veya
~,

;~

belirlenen amaca uygun olmayabilir. Esnek uzaktan 6grenme modeli 9e~itli -ve
uygun 6grenme- 6gretme kuramlan, stratejiler, medya, teknoloji ve etkllesirn
araclanru birlikte kullanmayi gerektirir. GOnOmOzde bircok uzaktan 6grenme
teknolojileri geleneksel strut ortamlannda
2003).

Hurs (2001)

kullarulmaktadrr

kampOs drsmda

cahsrnasmda

(Dillon ve Grene,

6grenme

lslernlerlnln

saqlanabtlmesl lcln cesitll araclara ve yonternlere lhtiyac olduqunu belirtmistir.
Ogrenme kendi 6grenme stiline uygun, sosyal etkilesirn irnkaru saqlayabilen
akademik destekle saqlanabilmektedir.
Bircok

uzaktan

blctrnde sunarak
ekleyerek

6grenme

sistemi

buna sosyal

6grenmeyi

etkilesirn

saqlarnaya

ders

notlanru,

i9in sohbet

cahsmaktadrr.

materyallerini

forum,

tek

gibi araclan

Bork (2001) 21. yuzyilda

dijital ve bilgi toplumu bireylerinin kendini yonetebilrne ve motive edebilme
becerilerine sahip olduqunu bellrtrnektedtr. Karadeniz (2009) "Hangi medya ve
teknolojiler

kullarularak

6grenciler

bu becerileri

cevabi esnek uzaktan ogrenme sistemleridir.
sistemleri

6grenenlere

kendi

6grenme

kazanabilir?"

Bu sorunun

COnkO, gelecekteki

i~lemlerini

6grenme

kontrol etmede nrsat

-· ~ .•,
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yaratacaktrr.

i9erigin de farkh formatlarda sunulrnasi gerekecektir,

lslernler 90k emek, zaman, maliyet ve uzmanhk gerektirmektedir

ancak bu
(Karadeniz,

2009).

Mobil Teknoloji Ayg1tlan

Gunurnuz
ortamlardan

sartlanna

baktrqirmz

zaman

tum

alanlarda

geleneksel

hrzh .bir ge9i~ qorulmektedir.

9agda~ dijital ortamlara

Banka

islemlertnl yapmak icin internet baqlantrsi olan kisisel dijital yardrrncrlar (PDA)
sayesinde
ahsverls

bes dakika
maqazasma

sitelerinden

ayirrnak

yeterli

gitmeye

gerek

olrnaktadir.
yoktur,

Ahsveris

quvenilir

yapmak

internet

lcin

ahsveris

se9ilen urunler krsa bir sure icerislnde temin edilebilmektedir.

Gunumuz mobil araclan ile uzakta bulunan bir grup insana ve kaynaqa arunda
ulasrna irnkaru verirken,

verileri

hlc olmad1g1

kadar lslerne

kapasitesine

sahiptirler. Tum alanlarda olduqu gibi egitim ortarrunda da gun ge9tik9e mobil
teknolojilerin kullarurru artmaktadrr.
Baslica

mobil

teknolojileri

\

ayqrtlan,

dizustu

bilgisayarlar,

tablet

bilgisayarlar, ve akrlh telefonlar olarak sayrlabillr.

Mobil Telefonlar (Cep Telefonlan): Cep telefonlan
ilk 91kt1g1 zamanlarda bireyler arasmda sozel lletlslrn
saqlarnak

arnach kullarulrnakta

ve srrurh karakter

sayrsi ile kisa mesaj (SMS) gonderme

ozelligine

sahiptiler.

Egitsel kulierurm: Ozellikle yabanci dil egitiminde
kelimeler veya etkinliklerle ilgili duyurular ogrencilere

~ekil 2. 9 Cep Telefonu

SMS aracihq: ile qonderilebilir. Uzaktan egitimde cep telefonlanmn
m-ogrenmeye

mahsus

calrsrnalannda

uzaktan

telefon

kullandrlar,

ogretim

gorevlileri,

degildir.
ogrencilere

Twarog

geribildirim

1996'da Hawaii'deki
Hawaii'den

ve

Tonga'ya

kullarurru

Pereszlenyi-Pinter
ve yardrm

(1988)

saqlarnak

lcln

Brigham Young Oniversitesi'ndeki
telefon ve bilgisayar

aracihqryla
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(Green, Collier, ve Evans, 2001) ingilizce dersi verrnisdirler. Dickey (2001) ise
Guney Kore'de ingilizce dersinde lletislm araci olarak sohbet proqrarnlanru
kullanrmstrr,

Gunumuzde

ogrenciler

degi§iklikleri, quncellernelen RSS

I

ders

sisteminde

qerceklesen

arac11tg1 ile cep telefonundan takip

edebilmektedirler.

Dizi.isti.i

Bilgisayarlar (Laptop): Dizustu

bilgisayar

veya

tasmablllr

bilgisayarlar olarak gruplandmlan bu bilgisayarlar
laptop, notebook gibi isimler ahr, Turkce olan
dizustu bilgisayar ifadesini kullanmak en uygunu
olacaktrr,
halinde

Dizustu
olan

ve

bilgisayar,
bu

surekli

hareketi

hareket

esnasmda

bilgisayara lhtlyac duyan, daha 90k i§ insanlan

···+'-fh-il!ilil¢l1

$ekil 2.10 Dizustu Bilgisayar

ve ogrenciler icln uretilrnis bir bilgisayar turudur, Mobil teknolojilerin onculert
arasmda yer almaktadrr. Fiyat olarak eskiye oranla oldukca uygun seviyelerde
olmasi, aynca yer ve zaman bag1ms1zl191 ozelligi ile bireylere ozqurhik
saqlamaktadrr (Bulun, Gulnar ve Guran, 2004). Gunurnuzda genellikle 1.5-4
kilo ag1rltginda ve sar] edilebilen pilleri sayesinde 2-9 saat arasi kadar elektrik
baqlannsi olmadan da cahsabilmektedlrler, En dusuk bellek boyutu 20 GB'd1r.
Dlzustu

bilgisayarlar

PC'nin

sahip

olduqu

butun

ozelliklere

sahip

olabilmektedirler. (A91k6gretimrn-oqrenrne kilavuzu, 2006). Otis proqrarnlanru
problemsiz olarak cahstrrabllrnektedlrler. Ancak, diger mobil cihazlara gore
kryaslandrqrnda yururken kullarnlarnayan tek mobil clhazdrr (Corbeil ve
Corbeil, 2007).
Egitsel kullerumt: Bir ogrencinin en yakrn dostu olabilecek cihazlardan biri
olan diz ustu bilgisayarlar USB, kablosuz, wi-fi, bluetooth ve kizilotesl gibi
baqlantt sekllleri ile yerden ve zamandan baqrrnsrz bilgiye erlsrne olanaq:
saqlar, Dlzustu bilgisayarlar ile bilginin arunda bulunrnasi ve erisilebilir olrnasi
gerek egitim, gerek arastrrrna acrsmdan sonsuz olanaklar saqlarnaktacu.
Dlzustu bilgisayarlan kablosuz, bluetooth, k1z1I otesi gibi teknolojilerle
kullanarak mekandan ve zamandan baqrrnsrz olarak e-ogrenme uygulamalan
olan

e-kitap,

e-ahstrrrna,

e-sinav,

e-sesli

kitap

gibi

hizmetlerden

taydalarulabillr. Ogrenciler dersle ilgili ses ve video podcastlan yukleyerek
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dinleyebilir,

projeleri ile ilgili arastrrrna yapabilir, e-posta gonderebilir, evden

veya diledigi baska bir ortamda ders sitesine eriserek ders takibini yapabilir.
DizOstu bilgisayarlar

yOksek dOzeyde etkllesirn

olanaqi

sunarak

isbirlikli

ogrenme ortamlan yaratir,

Tablet Bilgisayarlar: Tablet bilgisayarlar
bilgisayarlarla
kalem

benzerliqi

kullarularak

dosyalara

drsrnda ek olarak

tutulan

el

donusturerek

erlsllrnesinl saqlar,
sistemleri

ile

acismdan

dizOstO

yazrst

dijital

notlanru

istenildiqi

zaman

Tablet bilgisayarlar ozel lsletlrn

cansmaktadrrlar.

Teknik

ozellikler

g09IO, hafif ve k090k boyuttadrrlar. Aym

zamanda,

ses

kullarucrrun

tarurna

ozelllklerl

soyledigi

metini

cevirebilmektedirler.

Toplam

sayesinde
,

yaziya

pil sOresi yaklasik

3

$ekil 2.11 Tablet Bilgisayar

saattir. Tablet PC kablosuz, krzrlotesi ve bluetooth gibi iletisirn teknolojilerine
sahiptir.

BugOnlerde Apple. firrnasmm geli§tirmi§ olduqu iPad'lar tum kesim

tarafmdan merakla incelenmektedir.

Egitsel kultenum: Ogrenciler strut ortarrunda veya diledikleri farkll bir ortamda
tutmak istedikleri notlan klavye kullanrrmru bilmeden dahi el yazrsryla not
tutabilmektedir.

Uzmanlarla veya ogretmenlerle

kaydrru yaparak

metine cevireblllrler.

Ancak,

yaptiklan

gorO§melerin ses

diger mobil cihazlara

gore

fiyatlan daha yOksektir.

Cep Bilgisayarlari (PDA): Genel olarak avuc lcl
bilgisayarlar,
(Personal

Klsisel

Dijital

Digital Assistant)

bilgisayarlan

olarak

Yardrrncrlar,

PDA

gibi teknolojiler

cep

isimlendirilmektedirler.

Bu

ayqrtlar kendileri icin ozel olarak geli§tirilmi§ olan
iOS,
isletirn

PalmOs,

Symbian,

sistemleri

Dokunmatik

ozellikll

ile

Windows

CE

gibi

cahsmaktadrrlar,

ekranlara

$ekil 2.12 Cep Bilgisayan
(PDA)

sahiptirler.

EDGE, 3G, Bluetooth, Wi-Fi gibi mobil iletislm teknolojilerini

kullanarak diger
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cihazlar ile kablosuz iletislrn kurabilirler. Internet baglant1s1, ag ileti~imi,
takvim, adres defteri, Word, Excel gibi bircok program kullanarak istenilen
lslermer gen;ekle~tirilebilir. Agirl1klan yaklasik olarak 100-150 gr. arasmdadir.
Diger cep telefonlanna gore daha buyuk ekrana sahip olduklan lcin okuma
daha kolay gerc;ekle~mektedir. En cok tercih edilen cep bilgisayarlan Apple
ftrrnasirun geli~tirmi~ . olduqu iPhone'dur. Ancak, harici bir giri~ birimi
kullanmadan uzun metinler yazmak oldukca zordur. Veriler kolayca klstsel
bilgisayarlara yedeklenebilir. Hatta yeni 6zelliklere sahip olan PDA'larda el
yazrsi kaydedilebilmektedir. Beatty (2003) PDA'lann gelecekteki basansmm
ses taruma yeteneklerine bagll olacaqiru bellrtrnistlr.
Egitsel

kuuentrm:

M-6grenme

uygulamalannda

yaygm

olarak

kultanurnaktadrrlar. Ki~isel dijital yardrmcrlar (PDA) rn-oqrenmeds cep
telefonuna oranla daha cok tercih edilmektedir. PDA'lann kullarurm liseler,
Oniversite, sagllk okullan gibi farkh disiplinlere yayrlrmstrr (Carlson,2002).
PDA'lar blrcok arnacla kullarulabllmektedlr. PDA'lar internet baqlantisr,
kablosuz baqlantr, 6gretmen-6grenci, 6grenci-6grenci dosya paylasrrm icinde
kullarulabllmektedlr. E-TV, e-sesli kitap dosyalan PDA'lara/ aktanlabilir.
B6ylece 6grenciler nerede isterlerse olsunlar e-kitaplanru okuyabilirler veya
dinleyebilirler. Ders lcerlkleri PDA'lar aracrhq: ile kolayca paylasrlabilir veya
tasmabilir. Ogrenciler proje konulan ile ilgili qoruntulerl kaydedebilir daha
sonra duzenleyebilirler. Masaustu bilgisayarlann ula~t1g1 web sitelerine
kolayca utasablllr. Tasmmasi

kolay olduqundan diger mobil ayqitlan

tasimaruza gerek kalmadan istenilen bilgilere ulasilabilir.

Ultra Mobil Bilgisayar: Tablet bilgisayarlann tum
6zelliklerine sahip olmakta birlikte daha kuc;uk bir
boyuttadrr, iki elle kullamlrneya rnusalt video, ses,
oyun, internette serf ve diger tletlsirn ag1 6zelliklerin
turnune sahiptir. Blutooth, Wi-Fi ve Ethernet 6zellikleri
mevcuttur. Ultra mobil bilgisayar 7 inclik hassas

$ekil 2. 13 Ultra Mobil Bilgisayar

ekraru ile birlikte internette tarama yapma ve coklu
ortam kullamrn arnach mukernrnel bir cihazdrr. Kuc;uk boyutta olmasi istenilen
yere tasmrnada kolayuk saqlarnaktadrr. Ancak, fiyatlan yuksek guce sahip bir
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bilgisayardan daha tazladrr. Aynca, normal standart buyuklukte bir klavyesi
bulunmamasmdan dolayi uzun sure kullanmak zortasmaktadtr.
Egitsel

kullerurm:

ogrenciler

birbirlerine

uzaktan

ders

materyallerini

gonderebilmekte, isbirlikli bir sekilde cahsabilmektedirler. Ders materyallerine
web

siteleri,

podcast,

yazrl:

mesaj

ve

e-postalar

aracrhqiyla

ulasabllmektedlrler. Ultra mobil bilqlsayarlar · · Oluslararasi bilimsel alanda
i~birligini ve etkilesirnli ogrenmeyi desteklemektedir.

NetBook Bilgisayarlar: Kucuk, hafif,
kolay tasmabilir, internet, genel ofis ve
gunluk

uygulamalar

performansa

sahip

lcln
mini

yeterli
dizustu

bilqisayarlardrr. Kablosuz ag baqlantis:
ozelligi bulunmaktadrr. Optik surucusu
bulunmamakta

bunun

yerine

bilgi

$ekil 2. 14 Netbook

aktanrm USB uzerlnden yaptlmaktadrr.
NeetBoook bireylerin yanmda her yere rahatllkla goturulebilir ve her ortamda
kullarulabilir. Internet uygulamalan ve e-postalar icln
kablosuz aglara
/
baglanilabilir. Ancak, bazi modelleri cok lslern gerektiren uygulamalarda
zorlanabilmektedirler.
Egitsel kunemmt: Ders videolan ve uygulamalan istenilen yerden takip etme
olanaq: mevcuttur.

Ak1lh telefonlar: Ak1ll1 telefonlar MP3, MP4, WMA,
WMV, JPG, kamera, video, MP3 calar forrnatlanru
oynatma ozelliklerine sahiptirler. WAP, GPRS gibi
online erlslrn olanaq: saqlamaktadrrlar. Ancak, kucuk bir
ekrana sahip olmalanndan dolayi web de arama ve
okuma ozelllkleri zorlasmakta, kuc;uk tuslara veya

$ekil 2. 15 Ak1ll1 telefonlar

sanal klavyeye sahip olmasmdan dolayi uzun metin
yazma vakit almakta ve kullarncryi yorrnaktadrr. Aynca fiyatlannm neredeyse
bilgisayar fiyati kadar olrnas: diger bir s1nirl1l191d1r.
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Egitsel kuuernm: Ogrenciler ders konulanru sesli, video veya podcast olarak
akrlh telefonlanna
dokumanlan

yukleyerek

uzerinde

daha sonra dinleyebilirler/izleyebilirler.

degi~iklikler

yapabilirler.

E-postalanna

veya

Metin
web

icerlklerine erlsebilirler. Akuh telefon lcerlslndekt bilgileri payiasablllrler.

Mp3 Calar: Ses dosyalan Mp3 calara aktaruabiltr. 3·
dakikada
kadar

hizh sar] ozelliklerine
haf rza,

butunrnaktadrr.

24-32

saate

USB yuvasi

sahiptirler.
kadar

sayesinde

40 GB'a
pil

ornnl

bilgisayardan

kolayca dosyalar aktanlabilir. Bazi modellerin ses kayrt
ozelligi bulunmaktadir.
kolay

bir aractrr,

MP3 calarlar ucuz ve kullarurru

Ancak

MP3

calarlar

online

$ekil 2. 1 s MP3 Calar

erisim

ozelliqine sahip degildir. Tek yonlu iletlsirn atklleslrnl engellemektedir.

Egitsel kulletum): Online olarak e-ogrenme

hizmetlerinden

yararlanilamaz

ama ogrenme konulan ile ilgili cevrlrndrs: e-Sesli Kitap, rnuzik dosyalan ayqrta
aktanlarak, ogre~ci diledigi ortamda dinleyebilir.

iPod: Apple firmasmm uretmls olduqu iPod medya
calar

muzik,

videolan

sesli

hafizasma

kitap,

podcast,

kaydedip

totoqraf

calrna

ve

ozelliqine

sahiptirler. Adres defteri, takvim gibi ozelllkleri ile
diger

MP3

calarlardan

farkh

ozellikler

sunrnaktadrrlar. %87 gibi buyuk bir oranda pazar

$ekil 2.17 iPod

payma sahip olan iPodlar ogrenciler arasmda 90k
populer bir teknoloji olarak kullarulrnaktadrr. Oniversitelerdeki bircok protesor
ders esnasmda iPodlarla ses kaydrna izin vermektedir. Ancak, dosya yuklerne
icin Apple iTunes kullarurruru gerekli krlmakta, ses kaydt ozelligi olmasma
ragmen tek yonlu iletisim saqlarnakta ve ekran boyutlan okuma lcin 90k ku9uk
kalrnaktadrr. Gelecek modellerinin daha buyuk ekranlara sahip olacaqt tahmin
edilmektedir. (Corbeil ve Corbeil, 2007).

Egitsel kunenm»: Ogrenciler iPod kullanarak video, ses, podcast gibi egitsel
materyallerini surekli yanlannda ta~1yabilmektedirler. Ku9uk ekran ozelliklerine
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ragmen video gosterme ozelligi ·ile ders videolan izlenebilmektedir. Ogrenciler
iPodlan aracrhqryla isbirlikli projeleri icin dosyalanru paylasabllirier. Aynca
ogretmenler veya ogrenciler iPodlanna mikrofon takarak dersleri kaydedip
daha sonra dinleyebilirler.

Ta~mabilir medya oynancrlar: lsletirn sistemi
olarak genellikle

Microsoft Windows

Media

Center Edition ve Mac iPod kullarulmaktadrr, 40
GB'a kadar bellek ozelligi ve 22 saate kadar

$ekil 2. 18 Tasmabilir Medya
Oynatrcrst

devamh sesli cahsrna surest ya da 7 saate kadar
devamh video oynatma surest bulunrnaktadrr, MPEG-4, AVI, MP3, WMA ve
WAV, JPEG torrnatlanru desteklemekte ve formatlan donusturebilmektedlr.
Aynca, birc;ogu radyo ozelliqine de sahiptir. Ancak, tasmabillr medya
oynatrcilar online erlsim saqlernamaktadrrlar.
Egitsel kutterutm: Medya oynatrcrlan ile e-TV ve e-Sesli Kitap dosyalan
istenilen yerde seyredilebilir veya dinlenebilir. Ogrenci onceden yapilan bir
deneyi tasmablllr medya oynaticrsma yukleyerek izleyebilir.
.
\
e-Kitap okuyucu: e-kitap okuyucularla metin
tabanh materyaller yuklenebilir, Yuzlerce ekitap,

gazete

ve

magazin

saklama

kapasitesine sahiptirler. Yakrnlastrrma ve
aydmlatrna ozellikleri ile metinleri okurnayi
kolaylastrrrnakta,

keltme-curnle

arama

ozellikleri ile belirli noktalara cahsrna kolayl191

$ekil 2. 19 E-kitap okuyucu

saglamaktad1r. Buyuk ve aydmlatrlrms ekran ozellikleri ile karanlikta dahi
kolayca okuma saqlamaktadrr. Aynca kullamci altiru clzrnek istedigi noktalan
farkh renklerle cizebilmekte,

kald191

yeri

lsaretleyebllmektedtr. Ancak,

ulkernizde henuz yeterli sayrda Turkce e-kitap yayrru yapan olmadrq: icin
kullarurm pek fazla gorulmemektedir. Tek amach kullanild191 lcln geni~ bir
kesim taranndan kullarulrnarnaktadrr.
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Egitsel kulientrm: Ogrenciler e-kitap okuyucusunu kullanarak metin tabanh

egitsel rnateryallerlnl, elektronik kitaplanru ve okuma kaynaklanru saklayabilir
ve diledikleri zaman kullanabilirler.

Flash USB bellek: Krsaca flash bellek dedlqirniz ayqrt diger
blrcok teknololllerle uyumlu olarak veri aktanrruna olanak saqlar,
Flash bellek sayesinde tum dosyalanrruzi gittigimiz yerde
cebimizde tasiyablllrlz. K090k ve tasmabillr olmasi yanmda yeni
crkan tum bilgisayarlara uyum saqlamaktadrr.

Ancak, flash

$ekil 2. 20
Flash USB bellek

bellekler tek arnach kullarulrnakta ve halihaztrda bircok diger
cihazda bu gorevi yerine getirmektedirler.
Egitsel

kultentmt:

lcerisinde ses, video vb. turdeki dosyalar kaydedilip

ogrenc1rnn her gittigi yere tasinarak istenilen bir yerde uygun bir cihaza ·
takrlarak bilgiye ulasilablllr. Ogrenciler evde yaptiklan projelerini aktararak
okulda ogretmenleri ve arkadaslan ile paylasabillrler.

Dijital Fotograf Makineleri: Git, JPEG gibi
formatlan ve wmv, mov gibi video forrnatlanru
kaydetme,
goruntuleme

hatizada

olanlan

ozelligine

ekranmda

sahiptirler ~

Dijital

makinelerinin filime, fotoqratlann ise banyoya
lhtlyaci yoktur; 90nkO doqrudan hafrza kartma

$ekil 2.21 Dijital
Fotoqraf Makinesi

kayrt edilirler. Dijital resimler bilgisayara, daha hrzl: aktanhr,
Egitsel kuilemmt:

videolara

thtlyac

Ogrenciler geli~tirecekleri projelerinde fotoqratlara veya
duyabilirler.

Fotoqrat

makinelerini

kullanarak

olurnsuzlestirdiklerl qoruntulert daha sonra projeleri lcln kullanabilirler.
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Dijital Video· Kamera: Kayrt yapma 6zellikleri yarunda
ekraru Ozerinden video izleme lmkaru da saqlarnaktadrr.
Avuc; lei boyutlan sayesinde

kolayca uzun sOreli kayrt

yapma imkaru saqlanmaktadtrlar. Egitsel kulterum): Dijital

,r ·.
-·:::··B

video kameralar sayesinde 6grenciler proje konulan ile
·11 g1·1·1 k isa f'II m I er c;e kere k proje
· I enne
·
somut I u k ka t a bill1 1r: I er.. .

Tasmabillr

DVD Oynat1c1lar: DVD

. $ekil
- . 2.22
KarnDijital
era. Video

oynatrcrlar

sayesinde istenilen yer ve zaman da yuksek kalite
ve yuksek kapasite hizmeti saqlar. izlenilecek ders
videolanrn DVD'lere kaydederek
zamanda

izleme

olanaq:

istenilen yerde ve

sunrnaktadrr.

Bireylere

hareket 6zg0rl0g0 saqlar.
Egitsel

kullenutu:

yapacaklan

Ogretmen

6grencilerle

$ekil 2.23 Tasrnabllir Video
Oynatrcrst

birlikte

mOze gezisi lcln 6nceden konu ile ilgili

DVD'leri toparlayarak

6grencilere

yolda giderken

izlettirebilmekte

ve mOze

hakkmda 6nceden bilgi edinme olanaq: saqlarnaktadrr,

Wireless Muzik <;alar: Wireless teknolojisi ile diger
ayqitlarda

bulunan mOzik arslvlerlne

saqlamaktadrr.

WMA,

MP3,

erlslm imkaru

MPS

ve

WAV

formatlannda kaydedilrnls ses dosyalanrn dinleme
olanag I sunar.

\·~-

$ekil 2.24 Wireless Muzik
Calar

Egitsel kuiternnu: Bir grup 6grenci lsbtrllkli bir sekilde cahsrrken dinlemeleri
gereken

konulan

bahcede

otururken

wireless

6zelligi

ile simfta

dlzustu bilgisayann ders arslvlne eriserek dinlemelerini mOmkOn krlar,

bulunan
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Tasmablllr Oyun Konsollan: Oyun konsollanrun WiFi ve internet tarayrci icerrnesi rn-oqrenrne lcln en
onernll ozelllklerl

olusturmaktadrr.

Gelisrnls

ses ve
$ekil 2. 25 Tasrnabilir
Oyun Konsolu

goruntu ozelllkleri ile istenilen videolar, filmler DVD
kalitesinde

rahathkla izlenebilmektedir.

En 90k tercih

edilen oyun konsollan Portable Sony Plastation (PSP), Nintendo ve X~Box'tur.

Egitsel kullentmt: Ogrenciler kablosuz internet baqlantrsrmn bulunduqu her
ortamda web tarayicilan

ile ders materyallerine

erisebllmektedlrler.

Coklu

ortam ozelliklerl olan oyun konsollan ile ogrenciler konulan ile ilgili videolan ve
ses dosyalanru izleyebilirler/dinleyebilirler.

Mobil Ayg1tlarlalletlslrn Teknolojileri

Mobil ayqrtlann tek basma ya da diger ayqrtlarla birlikte kullarularak
cevrlrnlci

lletislrn

olanaqma

kavusrnalan

Wireless

(Wi-Fi),

Bluetooth

ve

arnacryla

Krzrlotesl

WAP,

gibi farkll

GPRS,

lletislm

MMS,

teknolojileri

kullarulrnaktadrr,

Wireless (Wi-Fi): Wi-Fi olarak bilinen standart, IEEE tarafmdan kablosuz
yerel aglar lcln geli~tirilmi~ bir radyo transmisyon
yancap

menzilindeki

tum Wi-Fi

alrsverlsl qerceklestlrrnektedir.
mekanlarda

uyumlu

standardrdrr,

cihazlarla

yuksek

100 metre

tuzlarda

veri

Boylece Wi-Fi kullarulan evlerde, ofislerde ve

kablo karrnasasmdan

kurtulup,

kullarucilara

ozqurce

hareket

imkarn verilmektedir (A91k6gretim, 2006).

Egitsel kuilentmt: Ogrenciler dizustu bilqisayarlanru

alarak Wi-Fi baqlannsi

bulunan

bulunduklan

bir

kafeye

ger9ekle~tirebilirler.

giderek

cahsmalanrn

ortamda

Wi-Fi baqlantrst bulunan bir kampus icerislnde 6grenciler

ozgur bir sekilde istedikleri mekanda cahsabilirler.
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Bluetooth: Kisa mesafeler icerislnde Radyo Frekanslanrn
(RF) kullanan geli$mi$ bir kablosuz ag teknolojisidir.
Gunumuzde

bu

teknolo]i

cep

telefonlan,

dizustu

$ekil 2.26
Bluetooth

bilgisayarlar, klsisel dijital yardrrncilar (PDA), yazicrlar, fare,
ve diger cevre birimleri Ozerinde kullarnlabilmektedir.

Bluetooth uyumlu

cihazlar,

zaman, . tletislmln

birbirlerinin

kapsam . alanlanna

girdikleri

baslatrlabtlmesi lcln birbirlerinin ad res bilgilerini alarak aralannda kucuk bir ag
kurarlar. Sekiz farklt bluetooth uyumlu cihaz ayru anda birbirine baqlanarak
"piconet'' ag1n1 oiusturabillrler. "Piconet" aglan ise bir araya gelerek
"Scatternet" isimli ag gruplannt olustururlar. Bluetooth 1 O metreye kadar
etkilidir ancak gu9lendirici arnoliflkatorler yardrrruyla 100 metreye kadar
artrnlabilir. Diger kablosuz iletisirn ortamlanna gore oldukca cusuk maliyetlidir
(Kert, 2009).

Bluetooth ozelligi olan cihazlar birbirleri ile tletlslrn kurduklan

zaman herhangi bir maliyeti bulunrnarnaktadrr. Bluetooth ozelligi olmayan
mobil cihaza USB, Compact Flash Kart veya PCMCIA Kart blclrninde
bluetooth adaptoru takilarak bluetooth ozelligi kullarnlabilir.
Egitsel kuiteruttu: Ogrenciler ayru ortamda olduklan zamanlarda bluetooth

ozelligi bulunan ayqrtlan

ile lsblrlikli cahsrnalannda cektlklerl fotoqraflan,

hazrrladrklan raporlan birbirlerine gondererek paylasim saqlarrus olurlar.

K1z1lotesi: E$ duzeyde ag olusturrnaya yonelik baska bir yontern olmasi
acismdan Bluetooth'a benzemektedir. Bu yonternde veriler krsa mesafelerdeki
(maksimum 1

metre) mobil araclar arasmda radyo dalgalanyla iletilir

(A91kogretim, 2006).

Baglant, sagland,ginda

iki cihaz arasmda engel

bulunmamas, gerekir. lki cihazm ktzilotesi baglant, noktalan karsrlikh
olmaltdtr. Krzilotesl ozelliqine sahip olmayan bir mobil cihaza USB baqlantrh
bir krzilotesl adaptor takilarak kiztlotesl ozelligi kazandmlabilir.
Egitsel kullamm,: Ogrenci krzrlotesl ozelligine sahip PDA's, ile hazrrladiqt bir

metin belgesini arkadasmm dizustu bilgisayarlanna yaklastmp her ikisinin
krztlotesl baqlant: noktasiru kullanarak paylasabilir.
WAP (Wireless Application Protocol): WAP kablosuz iletlslrn sureclerinde
kullarulan, temel anlamda mobil iletlslm ve internet arasinda bir bag kurmak
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amaciyla geli§tirilmi§tir. Bu protokol sayesinde, cep telefonlan, ki;isel 6iJ~i!lARy ~·
yardrmcilar (PDA) gibi mobil araclar uzerinden internet sayfalann
rnurnkundur,

Blrcok

web

sitesi

cep

telefonlanndan

Cll8!$mak

duzgun

o'

,~~'.?'

g6runtulenememektedir. WAP ile hazrrlanrms sayfalar ise bu cihazlar icln 6zel
olarak tasarlanrrus saytalardrr,
Egitsel kuuemtr»: Ogrenciler bulunduklan ortamdari cep telefonlan ile ders
sitesine ulasarak 6nemli tarihleri ve etkinlikleri inceleyebilir.
GPRS (General Packet Radio Service):

Mobil cihazlann

herhangi bir GSM operatoru iletistm altyaprsi uzerinden internete
baqlanmalanru saqlayan teknolojidir.

GPRS teknolojisi

bagland1gin1zsure degil, ahp qonderdiqiniz veri uzerlnden
Ocretlendirilme yaprlmaktadrr. Veri ahsverisi

yapilmadrq:

ile
$ekil 2. 27
GPRS ile internet
baqlantrs:

zaman ucretlendirme yapilmaz. GPRS lletisirn h121 internette
ulasrlrnaya cahsilan sitenin hrzma bagll olarak da degi§im g6sterir. GPRS'i
destekleyen telefon ve modemler ile internete girebilir. Dizustu bir bilgisayar
eger GPRS uyumlu ise direkt olarak ya da GPRS uyumlu degil ise GPRS
uyumlu

bir

cep

baqlanabllmektedtr.

telefonu

ile

bulunduqu

noktadan

GPRS

agma

Eri§im rahatca saqlanabileceqi gibi, WAP sayfalannda da

gezinip istediqiniz uygulamalan rahatca kullanmaruza imkan verir. WAP ile
GPRS arasmdaki fark ise 'WAP bir uygulama protokoiudur ve cep telefonlan
Ozerinden internet benzeri ic;erigin g6runtulenmesini saqlar. GPRS ise bir
tasryrcrdrr, Bir baska deylsle, verilerin iletimini saqlar, WAP'a farkll tastyrci
teknolojilerin tumO ile CSD, HSCSD ile ya da GPRS ile baqlanrnak
rnurnkundur."
Egitsel kuitenttm: Ogrenciler bulunduklan ortamdan cep telefonlan ile ders
sitesine ulasarak ders materyallerini indirebilir.

SMS (Short Message Service): Kisa mesaj servisi kablosuz ilenslrn
ortamlannda metin iletimi saqlayan uluslararas, bir mesailasma sistemidir.
Temelde kullamcrlann tek seferde 160 karaktere kadar Latin alfabesinden
olusan metni ve 70 karaktere kadar diger alfabelerden olusan metni

c.~· /

)
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birbirlerine

iletebilmelerinin

amaclandiq:

bir mesaj servisidir

(Kert, 2009).

Ocretlendirme mesaj basma olarak yapilmaktadrr.

Egitsel kullamm,: Mobil telefonlar ve SMS'ler egitimde bilgilendirme amach
kullarulrnaktadir.

MMS (Multimedia Messaging Service):
adlandmlan

hizmet

SMS'lerin

Cokiu ortam mesaj servisi olarak

geli§tirilmi§

seklidir,

MMS

ile qonderilen

mesajlar sadece metinlerle srrurh kalmamakta diger coklu ortam ogelerini de
(ses, goruntu, vb.) eklemek rnumkun olmaktadrr.

Egitsel kullamm,: Ogrenciler isbirllkli cahsrnalannda
icin birbirleri ile mesailasirken

geli§tirecekleri

projeleri

proje lcerlslne eklemek istedikleri totoqratlan

veya sesleri mobil telefonlan ile birbirlerine gondererek gorO§ alabilirler.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication
ve GPRS teknolojilerindeki

System):

Temel olarak GSM

geli§imle ortaya 91km1§ ve mobil lletisimde 3G

olarak adlandrnlan teknolojik_ geli§im asarnasrru temsil eden bir standarttir.
UMTS standardiru ve tum 3G rnobil standartlanru

onceki mobil nesillerden

ayrran en onemli tarkhhk veri iletiminin ses ve goruntuler

yerine sayisal

verilerle yaprlrnasr, bir baska deyisle sayrsal bir iletisirne gegilmi§ olmasidrr
(Kert, 2009). Bu sayede cep telefonundan gorOntOIO gorO§me clanaqi ve htzh
internet servisleriyle diger 3G servislerinin kullarurru saqlarnaktadrr.

Egitsel kullamm,: Ogrenciler ogretmenlerinden
UMTS

aracihqryla

ayru

anda

uzakta yaptiklan

ogretmenlerine

PDA'lan

bir deneyi
aracrliqryla

izlettirebilirler.

3G (3rd Generation):

KOresel bant geni§ligi ile kullarulan sayisal

mobil

haberlesme sistemidir. 3. nesil teknolojisi GSM, EDGE, UMTS, CDMA2000,
DECT ve WiMAX teknolojilerini
hizmetler

arasmda

mobil

de kapsamakta

kullamctlar

olan standartlardir.

icin qenls-alanda

kablosuz

Verilen
telefon

gorO§meleri, gorOntOIO aramalar ve kablosuz veri aktanrru vardir,

Egitsel Ruuemrm: Ogrenciler ogretmenlerinden uzakta yaptrklan bir deneyi 3G
aracihqtyla

ayru anda

ogretmenlerine

PDA'lan

aracihqryla

izlettirebilirler.
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Okur, Salar, SOral ve Gunes (2009) uzaktan egitimin temelinde zarnandan ve
mekandan baqrrnsrz lletlsirn ve erisirn saqlayan teknolojiler
3G gibi teknolojilerin
saqlayablleceqlni

bulunduqundan

uzaktan egitime ve ozellikle m-oqrenrneye bOyOk katki

belirtmektedirler.

M-ogrenmede Yaklasrm ve Kuramlar

Daha
degi§iklikler

onceden

de

yasanrnaktadrr.

belirtildigi

gibi

ogrenme-ogretme

Egitim kurumlan

sanal okullara

sureclerinde
donusrnekte,

yasarn boyu ogrenme ile ogrenmenin yas smrn ortadan kalkmakta ve ogrenciogretmen rolleri degi§mektedir. A§ag1da ogrenme kuramlan ve yaklasrrnlanna
m-oqrenrne uyqulamalanrun

nas.l entegre edilebileceqi

uzerine aciklamalar

yapilrrustrr,

Mobil Ogrenme ve Davram~c;1 Ogrenme Kurarm

Kuramlar

arasmda

en

eski

olarak

kurarmrun kurucusu bilindigi gibi Watson'dur.

bilinen

davrarusci

ogrenme

Amerika Birlesik Devletlerinde

(ABD) baslayan yaklasimm diger temsilcileri ise Pavlov, Thorndike, Skinner,
J.Locke

ve

Guthrie'dir.

Davrarusci

ogrenme

olculebilen davraruslar Ozerine yogunla§maktad1r.

kurarm

qoztenebllen

ve

Davrarusm nlcln, neden

yap1ld191 onernll degil, nasil yap1ld191 onernlidir, Davramsci ogrenme kurarruna
gore birey denerne-yarnlrna yonternlyle ogrenmektedir.
gore bireyler karsilastrklan
cozrneye

cahsrrlar.

degi§iklikleri

problemleri onceki deneyimlerinden

Egitimin temel arnaci ogrenenlerde

ger9ekle§tirmektir.

ger9ekle§tirmede

Kuramm temsilcilerine

M-ogrenme

kolayhk saqlamaktadir.

faydalanarak

istendik

uygulamalan

da

davrarus
bu

arnac:

Frohberg (2006) cahsmasmda m-

ogrenmenin davramsci ogrenme kurarruyla uyumlu olduqunu belirtmektedir.
Oncelikle ogrenciye otobus yolculuqu yaparken veya bir restorantta yemek
yerken

cahsma

ozgOrlOgO saqlamasi

davramsci

geli§tirilmi§ olan proqrarnh ogretime uygunlugunu

ogrenme

cercevesinde

belirtmektedir.

Skinner'in
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geli§tirdigi

programlt

ogrenmede

de .,ogrenciler

bilgiyi

bilgisayardan

ogreniyorlard1 (Frohberg, 2006). M-ogrenme tasanrncrlan belirlerien hedeflere
gore

ogrenme-ogretme

tekrar,

hatirlama,

dururnianru

peklstlrec,

yararlanabilmektedir.
benzettiklerinden

odul-ceza,

(2008)

Yaltn

tasanmlarken
donut

davrarusci
duzenleme

davraruscilarm

bahsetmektedir. Davraruscrlar,

zihni

bir

kuramlann
yasalanndan
kara

kutuya

olculebilen ve qozlenebilen

davraruslarla ilgilenmektedirler.
Ogrencilerin
dururnlarda

ogrenmelerini

lhtlyac

ger9ekle§tirebilmesi

duyduqu

istenen

bir

durumdur.

ger9ekle§mesi onceden belirlenen davramslann
rnurnkun olabilmektedir.

Davrarusct ogrenme

zamanda

veya benzer
Bu

durumun

en iyi sekllde ogrenmesiyle
kurarrurun en 90k elsstirilen

yonlerinden birisi ogretmenin bilgiyi aktaran, ogrencinin ise bilgiyi alan rollerini
Ostlenmeleridir.

Davrarusci kuramda ogrenme, ogretmen ya da bir baskasi

taratmdan hazirlanan aktivlteler tarafmdan ger9ekle§tirildigi

icin ogrencilerin

ogrenmeye aktif katrhrrurun saqlanarnadiq: dusurnilmektedir (Duman, 2004).
M-ogrenme
davramsci

uyqulamalanru

ogrenrrie
- "

~

ger9ekle§tirecek

kurarmru temele

altyorlarsa

olan

egitimciler

Skinner'in

eger

cahsrnalanrun

sonuclanru dikkate almahdrr:
•

Ogrencilerin
ogrencilere

ders sonunda
belirtilmelidir.

ulasrlacaqt

Boylece

kazarurnlar

ogrenciler

ders oncesinde

basanh olabilmek

lcln

neler yaprnasi gerektigini planlayabilir.
•

Bilgiler ku9uk adrrnlarla sunulrnah ve ogrenenlerin daha onceki bilgileri
Ozerine kurulrnahdrr.

•

Bilgiler, basitten karmasiqa, yakmdan uzaqa ve bilinenden bilinmeyene
doqru mantrksal bir yapida sunulmaltdtr.

•

Ogrenmenin

ilk asarnalannda

ogrenmeler

srk srk odullendirilrneli

ve

devammda belirli arabklarda peklstireclerle kontrol altmda tutulrnahdrr.
•

Ogrenenlere

ait oduller olumlu yarntrn hemen ardtndan verilmelidir.

<;unku bu odullerin ogrenci motivasyonunu artrracaqi du§Onulmektedir
•

Ogrenci· aktif olrnah ve ogrenciye yarutlan (basansi) hakktnda arunda
bilgi

verilmelidir.

Boylece

cahsrnalan yapabilirler.

ogrenciler

eksikliklerini

qorup

gerekli

.
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•

Ogrenciler kendi hrzlannda ogrenebilmelidirler.

Bir baska deyisle hrzh

ogrenenler program, daha cabuk bitirme olanaqma sahip olabilsinler.
Boylece yavas ogrenenle ayru hrzda ogrenmeye cahstp stkrlmasmlar.

Mobil Ogrenme ve Bili~sel Ogrenme Kurarm
Bilissel ogrenme

kurarrunm temsilcileri

Piaget, Bruner, Ausubel ve

Vygotsky'd1r. Davrarusci kuramm temsilcileri ogrenmenin, d1~ etkilerin sonucu
olarak

belirtmesine

ogrenmenin,

karsm,

insan beyninde

aciklarnaktadrrlar.

Davramsci

bllissel

ogrenme

sinir sisteminde
ogrenrrie

kurarmrun

olusan

kuramma

temsilcileri

bir ic; surec olarak

karsi

crkan

billsselciler

ogrenenlerin sunulan bilgileri alan pasif o,grenciler degil, bilgiyi duyu organlan
ile ald1gm1,

kodladrqtm,

hafizaya

kaydettlqinl

hatizadan c;agmp kullandrklanru belirtmektedirler.
temsilcilerine

ve

ihtiyac

duyulduqunda

Billssel ogrenme kuramrrun

gore ogrenci bilgiyi elde etmede aktif bir role sahiptir. Piaget'e
I

gore

degi~ik . yaslardaki
-~''

- '

-~

alqilan

ogrenenlerin

:;a

.

'

ve

"-

dunyalan
.

birbirinden
-s-

~

tarkhdrrlar. Ogrenme kavrarru, cevre ve kahtimm etkllesiminln sonucu olarak
tarumlanablllr.

Piaget bu alqrlamayi etkileyen qelisim donemlerinl asaqrdakl

gibi aciklarnaya cahsrrustrr.

•

Duyusal motor (0-2 ya~): Kendisini d1~ dunyadan ayrrt etme, refleksi
davraruslardan

arnach

davraruslara

gec;me,

nesnenin

surekliliqlnl

kazanma, deneme yarulrna yoluyla ogrenme.

•

lslem oncesl donem (2-7 ya~): Oil bu donernde ruzh bir sekilde qellslr.
Kendilerine

ozgu

kavramlan

semboller

anlayarnazlar.

donernlerden

birisidir.

ve

kavramlar

Benmerkezciligin
Mantik

yurutrnede

geli~tirirler.
en

belirgin

ogrenciler

Karmasik
goruldugu
tumevanm,

tumdengelim metotlanru kullanamazlar. Objeleri sadece tek bir ozellige
gore smrtlandrrabllirler. Orneqin verilen kupleri ya renklerine gore yada
boyutlanna gore srmflandrrabilirler.

•

Somut i~ler doneml (7-11 ya~): Ost duzeyde srmflarna yapabilme
yeteneql

geli~mi~tir.

Korunum

kazanma

yeterli

duzeye

gelmi~tir.
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Mantiksal

dusunrne

yeteneqlnde

geli~me

gorulmektedir.

Ogrenci

problemleri somut olduqu surece cozebilmektedir.

•

Soyut lsler doneml
qellsrnlstir.

(11 + ya§ ): Soyut dusunebllrne

Dusunrne

blcirnleri

yetiskinlerinkiyle

baslarrustrr. TOmden gelim ve tumevanm

yetenegi

ayru

olmaya

akrl yurutrne yonternlerlnl

kullanabilirler.
Bilissel

ogrenme

uyqularnalanru

kurarmru

tasarlarken

temele

asaqrdaki

alan

egitimcilerin

ozellikleri

rn-oqrenrne

dikkate

.alrnalan

gerekmektedir:
•

lcerlk geli~im donernlertne uygun olrnahdrr.

•

Ogrencinin

bills

yaprsrru

geli~tirecek

zengin

ogrenme

ortarm

yaratrlmahdir.
•

M-ogrenme

uygulamalan

lcerlslndeki

etkinlikler

haztrlayrct

yasarna

degil, yasarrun kendisi olrnalrdrr.
•

M-ogrenme

uygulamalan

tasarlarurken

ogrenenlerden

geri

donut

almmasi ilgi ve lhtiyaclanru daha iyi karsilar.
•

Piag~t _s~navlara karsi olduqu ic;tn m-oqrenrne uygulamalan surecinde
gordukleri konularla ilgili kuc;Ok bir ornek yapmalan istenebilir.

•

Ogrenci m-ogrenme uygulamalan

surecinde kendi basma arastirarak

ogrenebilmelidir.
•

Ortam

ogrenenin

kendi kendine

ogrendigini

anlayablleceql sekilde

tasarlanmahdtr,
•

Ogrenenlerin kendi hizfanyla ogrenmelerine olanak tarunmahdrr.

•

Ogretim blreysellestlrtlmelldlr,

•

Ogretimde

yakmdan

uzaqa,

bilinmeyene ilkesi temel almrnahdrr.

basitten

karrnasiqa,

bilinenden
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Mobil Ogrenme ve Yaprlandrrmaci Ogrenme Yaklasirm

Ogrenciler yaprlandtrmaci ogrenme ortamlannda yeni karsilasnklan
bilgileri onceden var olan bilgileri ile karsrlastrrarak yeniden yapilandmrlar
(Kuiper ve Volman, 2008). Yaprlandrrrnaci ogrenme yaklasirruna gore
ogrenme ogrenci merkezli olmahdrr (Matthew, Felvegi ve Callaway, 2009).
Buna

gore

ogrenmenin

saqlanabilmesi

19m

ogrencilerin

bilginin

olusturulmasmda aktif bir rol alarak arkadaslanyla sosyal etkilesirnler
tcerislnde bulunmasi gerekmektedir. M-ogrenme uygulamalan yaprlandrrmaci
ogrenme icln mOkemmel bir ortam saqlarnaktadrr. Ogretmenin rn-oqrenrne
ortamdaki

gorevi

yaprlandtrmalannda

ise

ogrencilere

bilgiyi

ozOmsemelerinde

ve

rehberlik etmektir (Wu, Bieber ve Hiltz, 2009; Matthew,

Felvegi ve Callaway, 2009; Farabaugh, 2007; Wheeler ve digerleri, 2008).
Yaprlandrrrnact ogrenme, insarun nasil ogrendigi Ozerinde cahsan bir
yaklasrmdtr,

Yaprlandtrmacrhga

gore

ogrenme;

mevcut

durumlardaki

etkinliklerden olusan ve yasam boyu, ilerleyen bir surectlr, Yaprlandrrmacrlara
gore bilgi, yasantrlanru anlarnh hale getirmeye cahsan birey tarafmdan etkin
olarak yapnandmlmaktadir.

Bireyler arasnran etkin orqanizmalardrr (Driscoll,

2000). Bu yaklasrrn, ogrencilerin kisisel farkhhklanru goz onunde bulunduran
ogrenci merkezli bir ogrenme ortarm saglad1g1 lcin diger yaklasimlara gore
daha gOdOmleyicidir ve elestirel dusunrneyi cesaretlendirir (Valin, 2008).
Saban (2002) ogrencilere bir takrrn bilgi ve becerilerin kazandmlmasi gerektigi
gor0$0n0 reddetmez; ancak, egitimde bireylerin daha 90k dusunmeyi,
anlarnayr, kendi ogrenmelerinden sorumlu olmayi ve kendi davraruslanru
kontrol

etmeyi

yaprlandtrmaci

ogrenmelerini

vurqular.

Dolayisryla

Saban

(2002)

yaklasrrnm temelinde baskalannm bilgilerini olduqu

gibi

bireylere aktarmak yerine, insanlann kendi bilgilerini, yine kendilerinin
yaprlandrrrnast gerektigi

gorO§OnO

savunur.

Yaprlandumact

ogrenme,

karmasik ve qercek yasamda karstlasabileceklerl problemler temelinde, mogrenme ve isblrllkli aktiviteler yoluyla ogrencinin bilgiye ulasmasi, bilgiyi
almasi, analiz etmesi, dOzenlemesi ve kultanmasiru gerektiren bir ogrenme
ortarrn ongormektedir. M-ogrenme ortamlan bu ihtlyacr karsrlayabllmektedtr.
Ogrenme sOrecinde ogrencinin arastrrmasi, kararlar almasi, i§birligi yaprnasi,
--:,,,,..-

-~
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Ost duzey dusunrne becerileri ve yaratrcrlrqrrn kullanarak bir urun ortaya
koymasi beklenmektedir.
Yaprlandrrmaci

ogrenme

coklu

ortamlann

kullarulmasiyla

da

uyqulanmaktadrr. Orneqin Wikispaces alanlannda ogrencilerle ogretmenlerin
birlikte belirledikleri bir konu hakkrnda m-oqrenrne ortarrunda arastrrma
yaparak bilgilere ulasrrlar ve kendi ogrenmelerini qerceklestirirler. Daha sonra
ise qelistirdlkleri bilgileri wikispaces alanlanrun kendilerine ait bolumlerlnde
video, ses, metin, grafik, ug boyutlu grafikler, animasyonlar ekleyerek
yayrnlayablllrler, bir baska deyisle bir
. urun ortaya koyrnus olurlar.
Yaprlandrrrnact ogrenmenin temel ilkeleri:
•

Ogrenen pasif ahctlar degil, bilgiyi etkin olarak yapilandiran bireylerdir.

•

Bilgi bireysel degil toplumsal olarak olusturulur,

•

Bilgiye ulasrnak bireyin yasarmru duzenleyen bir uyurn surecldir. Bilen
ki§i, zihni drsrnda var olan baqrmsrz bir dunyayi kesfetmez (Demirel,
2007),

•

Ogrenenler kendi ogrenmelerinden sorumludurlar.
•

-

y

6grencilerin bilgiyi ve anlarru yaptlandrrabijrneslnl saqlayacak etkileslmll
ogrenme ortarnlan, yaprlandrrmact ogrenme igin oldukca onernlidir (Gultekin,
Karadag ve Yilmaz, 2007). Bu kapsamda, yaptlandtrrnact ogrenme temelinde
tasarlanacak m-ogrenme ortamlannda §U ozellikler one cikrnahdrr:
Kermest« ogrenme ortamlan ve ger9ek9i qorevter: Yapilandrrmacrhkta
ogrenme ortamlan basit degil, karmasik bir yap: arz etmelidir. Bireylerin
kavramlarla ilgili daha oncekl anlayrslan karmasik bir yaprda sunulmah ve
kavramlan daha gegerli hale getirmesi saqlanrnahorr. Bu yonuyle gergek
dunya problemleri yaprlandrrmaci ogretim uyqulamalanrun ortak bilesenldir.
Ogrencileri konuya ilgi uyandrran problemlere yoneltmek bu ogretim
uyqularnalanrun temel amacidir.
Sosyal unesme ve 6grenmenin bir percesi olarak sorumluluqu payla§n:,a:
Yaprlandrrmaci ogretim uygulamalan ogrenmenin sosyal yaruru vurgulamakta
ve ogrenme etkinliklerini i§birligine dayall

bir yaklasrrnla surdurrneyi

onqorrnektedlr. Ogrenciler mobil teknolojiler ile i§birligi saqlayarak projelerini
gergekle§tirmelidirler.

.
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/9erigin coklu sunumu: Yapilandtrrnacthkta
6grencilerin

ulasabilecekleri

icerik tek bir kaynaktan

tum canh ve cansiz kaynaklara

degil,

dayah olarak

olusturulmahdrr. Cokiu ortam ogelerini destekleyen mobil cihazlar bu noktada
devreye girmelidir. Aynca, onceden belirlenmis bir icerik yerine ogrencilerin
mobil cihazlanru kullanarak ic;erigi kendilerinin olusturmasi saqlanrnahdrr.
Bilginin yepuendmimest:

Yaprlandrrrnactlrkta

ogrencilerin· bilqiye ulasmasr,

ula~t,91 bilgiyi analiz etmesi ve duzenlernesl,
kullanmas,

istenmektedir.

Ogrencilerin

arastrrrna ve inceleme yapmasi,

bilgiyi sorunlann

bilgiyi

cozurnunde

yaprlandrrma

elde ettigi bilgiyi sorunlann

sureclnde
cozurnu ic;in

kullanmasi ve sonucu sunmast beklenmektedir.
Ogrenci merkezli ogretim: Yaprlandrrmacihqm
ogrenci nierkezli

olmasidrr.

en temel ozelliklerinden

Yaprlandrrrnacrhkta

tarafmdan

qerceklestirllmeslne

ozen qosterilir.

etkinlikleri

qerceklestlrme

degerlendirmede

ve

tum etkinliklerin
Ogrenciler
soz

ogrencilere etkinlikleri, kendi ilgi ve yeteneklerine

biri

ogrenciler

ic;erigi belirleme,

sahibidirler.

Aynca,

gore qerceklestlrme

trrsan

verilir (Gultekin, Karadaq ve Yilmaz, 2007).

Ost dilzey

etkile§im: Anlamh ogrenmenin gerc;ekle~ebilmesi ic;in konulann tum

boyutlan olabildiqince ust duzey etkilesim ic;ermelidir.
Yurdakul'a (2005) gore yaprlandrrrnaci anlamda birdeqerlendirrne:
•

Ogrenme sureclnin dismda baqrmsrz bir etkinlik degil; onun aynlrnaz
bir parcasi ve ayru zamanda nedenlere ve nasrltara dayah bir ogrenme
etklnllqldlr.

•

Nesnel degil, daha oznel ve esnektir.

•

Ogretmen degil; 6grenen merkezde ve soz sahibidir.

• · Ogrenmelerin
gerc;ekler

olculmesi

ve

dayanaklar

yerine;

nedenler

sunularak

ve nasillar

yapilan

arastmlarak,

degerlendirmeyle

de

ogrenmenin gerc;ekle~tirilmesidir.
•

ic;erige ulasip

ulastlrnadiqmm

olculrnesl

degil;

ogrenme

surecinl

anlamaya odaklanmadrr.
•

Ogretmenin

ogrenenleri degerlendirmesi

kendilerini, birbirlerini, ogretmenlerini,

ile smrrh deqil; ogrenenlerin

butun olarak surecl ve urunlerl:
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ogretmeninde bir ogrenen olarak ne kazandrklanndan cok: bunlarf nasrl
kazandrklanru anlarnasrdrr.
•

6nceden

belirlenrnis,

ulasrlrnast

istenen

davraruslara

degil, surec

lclnde olusan kazarumlara dayahdrr; daha aynnnh ve bOtOncOldOr.
•

Kendini deqerlendirme, oznel ve yansmci, bunun yanmda ogrenenlerin
kendilerinin geli§tirdigi olcutlere dayah: birbirini degerlendirme ise daha
nesnel ve ogrenenlerin birlikte geli§tirdigi olcutlere dayahdrr,

Mobil Ogrenme ve <;oklu Ortam Ogrenme Kurarm

Mayer
ogrenenlerde

ve

Moreno'ya

gore

(2002)

coklu

ogrenme

ortamlannda

09 cesit blllssel islern qerceklesir. Birinci billssel lslern

secme,

kendisine verilen sozlu ve qorse! bilgiler arasmda konuyla ilgili olarn secmedir.
ikinci billssel lslem organizedir. Hem gorsel hem de sozel bilgilerin organize
edilmesidir. Ogrenenlere gorsel

ve sozel

bilgi elementleri arasmdaki nedensel

ili§kileri etkili bir §ekild~ anlarnlandrrrnasma

yardrmci olur. Son blltssel lslern

ise bittestirmedir. Ogrenenler sozlO sunurn ve sesli sunumla verilen bilgilerle
kendisinde oncecen var olan bilgiler arasmdakl ili§kiyi kurar.
I

Mayer ve Moreno coklu ortam ogrenme kurarmrun 5 temel ilkesini
a§ag1daki gibi acrklarmstrr. M-ogrenme uygulamalan tasarlarnrken a§ag1daki
ilkelere dikkat edilmelidir.
•

Coklu sunum ilkesi: Bilgiyi birden fazla formatta sunmak tek formatta
sunmaktan daha iyidir. Bilgiler ogrencilere mobil teknolojiler aracihqryla
sesli ve gorOntOIO olarak gonderilebilir.

•

'

Yakmhk ilkesi: llgili kavramlar ve Iotoqraflar birbirine yakm sunulrnahdrr
ki, ogrenenlerin hafizalannda kopukluklar olrnasrn, daha derinlemesine
ogrenebilsinler.

Konuyla ilgili kavramlar ve fotoqratlar tek bir MMS ile

gonderilirse konu daha derinlemesine ogrenilebilir.
•

Farkll yonlerden

ilgi cekrne ilkesi: Kelimeleri sesli anlatimla sunmak

yazrh metinle sunmaktan daha iyidir. SMS yerine MMS kullanmak daha
etkili olabilir .
..·~
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·•

Bireysel

Iarkhhklar

ilkesi: Coklu ortarrun etkisi bireysel

tarkhuklara

baqhdrr. Ogrenenlerin 6nceki deneyimleri 6nemlidir. Ogrencilere hangi
mobil teknolojileri kullanacaklan

konusunda secme sanst verilmelidir.

Her 6grenci kendi 6grenme stiline uygun olaru tercih edecektir.
•

Tutarhhk

ilkesi:

Ogrenciler

seslendirmelerin
zamanlarda

coklu

daha

konu

ile ilgili

6grenme

iyi 6grenirler.

olmayan

ortarrurun

g6rsellerin

drsmda

Ogrencilere

konu

ve

tutulduqu

ile ilgili MMS

g6nderilirken konu drsmdaki coklu ortam 6gelerine yer verilmemelidir.

Mobil Ogrenme ve Yetlskln Egitimi Kurarm

M-6grenme
edilmektedir.

uygulama

Bu

gerekmektedir.

sOreci yetisklnler

tarafrndan

bu

bu

yOzden

M-6grenme

kurarrunda

uygulamalan

daha 90k tercih

b610mde

incelenmesi

'

ystlsklnlerle

ger9ekle~tiriliyorsa

a~ag1daki_jlkeler. dikkate ahnrnahdrr:.
• Konular yetlsklnlerin
6grenme uygulamalanna

ilgisini cekecek

nitelikte olrnahdrr, M-

baslarnadan once/ yetlskinlerin dikkatini cekici

uygulamalar (konu ile ilgili videolar g6nderilebilir) yaprlrnahdrr.
• Konular vetlskinlerin

ger9ek hayatlannda

kullanabilecekleri

sekilde tasartanmahdrr.
• Yetiskinler,
nedenle

onlann

kisilikleri

fikirlerini

ve karakterleri

degi~tirmek

cevrlmlcl sohbet ortamlan

olusrnus

olanaksizdrr.

klsilerdtr.

Yetiskinler

dOzenlenmeli ve seciien

Bu
lcln

konular ge9mi~

yasanttlardan 6rneklerle ve farkh bakrs acrlanyla incelenmelidir. S0nu9
oldukca basanli olacaktrr (GOlbahar, 2009; Knowles, 1996).
• Yatlskinlerln
ortamlar

dOzenlenmelidir.

katilacaklan
Paylasilan

deneyimlerini

sohbet,

Yetlskinlerin

form

deneyimlerle

ortamlanna

diger bireylerde

paylasrnalanru
mobil

araclanrn

katrlrnalan

saqlayacak
kullanarak

desteklenmelidir.

konu hakkrnda bilgi sahibi

olacaklard Ir.
• Ogretmen yetiskinlere y6nlendirme yapmahdrr.
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• Yetlskinlerin

bireysel farkhhklari olabilir. Bireyler cahsablltrler,

aile icerisindeki sorumluluklan

olabilir. Bu sebeple ogrenme aktiviteleri

es

ve

zarnanh,

es

zarnansiz

mekan

olarak

farkll

sec;enekler

sunulrnahdrr.

Mobil Ogrenme ve i~birlikli Ogrenme

Egitimde

yrllar

oncesinden

beridir

i§birlikli

ogrenme

yonternl

kullarulrnaktadrr (Santangelo, 2009). Vygotsky'in (1978) sosyo kOlturel bilissel
kurarruna gore birey tek basma ogrenebileceginden

daha fazlastru yakmsak

qellslrn alaruyla ortaklik yaparak isbirlikli ogrenme yoluyla etkili bir sekilde
ogrenmektedir. Bunun yanmda Vygotsky'e gore billssel geli§ime etklsi olan en
onernli faktorlerden

birisi i§birligidir. lcinde bulunduqurnuz

i§birligi lcerlslnde bulunabilme

onernll bir yeterliliktir

bilgi toplumunda

(Wang, 2009). Aynca

lsbirlikli ogrenme, etkili ogrenme ortarm yaratmak icin en temel gerekliliklerden
biridir

(Soekartawi,

yansitrna,
ogrenci

2006).

Ogrencilere

probleni1ere cozilrn yaratmak
perforrnansiru

artmr,

tartrsrna,

lnanclanm · ve bilgileril")i

lcln mOkemmel bir ortam sunarak

ogrenciler

arasrndaki

iliskiyl

gOc;lendirir,

teknolojiye yonelik .tutumlan geli§tirir, mOkemmel bir ag, iyi bir iletisirn yaratrr
ve Ost dOzey dusunrne ve kritik dusunrneyi gerc;ekle§tirir (Nelson, 1994).
Gellsen teknolojiyle isbirlikll ogrenme geleneksel ortamlardan teknoloji
destekli

ortamlara

tasmrrustrr

(Dewiyanti

ve digerleri,

2007).

Ogrencileri

gruplayarak gorevler vermek isbirlikli ogrenme icln yeterli degildir (Johnson ve
Johnson,

1994). lsbirlikli ogrenmenin

gerc;ekle§ebilmesi

egitim ortarrurun ogrenciler~ sunulmasi gerekmektedir.

lcln gerekli uygun

Soekartawi (2006)'nin

cahsrnasi elektronik iletisirnln kullarnld1g1 uzaktan egitim ortamlannda isbirlikll
ogrenmenin daha etkili bir hale donO§tOgOnO qosterrnlstlr. M-ogrenme araclan
ogrencilere

ayru

ortamda

olmasalar

dahi

birlikte

cahsarak

projeler

Oretmelerine olanak saqlar, Bircok arastrrrnacrya gore m-ogrenme araclanyla
ogrenciler

arasinda

lletisirn saqlanarak

etkili bir isbirlikli ogrenme

ortarm

yarattlablllr (Cavus, Uzunboylu ve Ibrahim, 2007; Soekartawi, 2006). Zurita,
Nussabaum

ve

Salinas

(2005)

cahsrnalannda

kablosuz

kisisel

cevap

d

~

78

sistemleri

ile

isbirlikli

ogrenme

icin

dinamik

gruplar

yaranlabtleceqini

bellrtrnisdirler.

Mobil Ogrenme ve Yasarn Boyu Ogrenme

Yasarn boyu ogrenme, cocukluktan ernekliliqe kadar sOrekli ogrenmeyi
ifade eden bir kavramdrr, Ogrenme formal veya informal olarak hayatirruz
boyunca devam eden bir surectlr (Karadeniz, 2009). Yasam boyu ogrenme,
formal ogrenmenin

(ilk ve orta ogretim kurumlannda,

Oniversitelerde verilen

egitim) yarn sira informal ogrenmeyi (aile i9i egitim, topluluk icinde ogrenme
vs.) icerir. Bu gorO~ten yola cikarak yasarn boyu ogrenmenin

popOlaritesi

artrrustrr. 1900'1erin. basindan beri yOz yOze sirufta ogrenme yaygm olarak
kultarnlrmstrr. Buna paralel olarak teknolojideki yeni buluslann ruzla artmasi
6grenme-6gretme

yontemlerinl

etkilernistir.

PC'lerin, CD-ROM ve internetin

hayatirmza girmesi ile yeni bir donern baslarrustir (Karadeniz, 2009). Yasarn
boyu ogrenim, uzaktan egitim, e-ogrenme, surekll egitim, acik ogretim vb. tum
yonternlere basanlrnaya cahsilan bir pedagoji seklldir (Aktan, 2010).
Bilgi ve lletlsirn 9agmda kOresel hareketlilik sOrekli artrs qostermekte,
,

I

6grenme ise bireyin yasarru boyunca sOrdOrmesi gereken zorunlu bir etkinlik
haline gelmektedir.

Bilgiye ulasan, bilgiyi doqru yerde kullanan, ogrenmeyi

ogrenen, yaratrci ve elestlrel dusunen bireylerin var olabilmesi "yasam boyu
ogrenme" ile mOmkOn olmaktadrr. Teknolojik olarak devrim niteliqinde sayrlan
internet,

bilgi toplumu

bireylerinin

yasarn

boyu ogrenenler

olrnalanm

da

saqlayabuecek e-oqrenrne kavrarmru da gOndeme getirmektedir (Cuhadar ve
Odabasi,

2004).

Ancak,

e-ogrenme

ile

bireylerin

bag1ms1zllg1 lcerisinde ogrenmesi krsrtlanmaktadrr.

mekan

ve

zaman

Son zamanlarda yaprlan

cahsrnalarda ogrenme ve ogretmenin artrk okul duvarlanru a$t@ni, belirli bir
yer ve zaman diliminde

ger<;:ekle$en ogrenme

etkinliklerinin,

yasarn boyu

ogrenen bireyler lcin yetersiz bir hale geldigi belirtilmektedir

(Cuhadar ve

Odabasr, 2004). Kossen (2003)'e gore bu smirlll1g1 yine teknolojinin kendisi
cozrnustur. Mobil cihazlann kultarulmast ile birlikte bu srrurhlrk ortadan kalkrms
ve istenilen mekanda ve istenilen zamanda ogrenme olanaq: saqlanrmstrr,
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Mobil teknolojilerin
kullarulmasmm

yasarn

tartrsrnalan

boyu ogrenme

ve yetiskin

2000 yrhnda baslanrrustrr.

cahsrnalar yapilrnaya ve raporlastmirnaya

egitimi

Bu yrldan

tcln

itibaren

baslanrrustrr (Moura ve Carvalho,

2008). Mekandan ve zamandan baqrrnsrz ogrenme, yasam boyu ogrenme,
yaparak yasayarak ogrenme gibi kavramlann yukseliste olduqu qunumuzde
Internet ve mobil teknolojiler,

ogrenenlere ve egitimcilere

onernll olanaklar

sunrnaktadrr. Bilgiye ulasrnada mobil teknolojiler ogrencilere esnek bir ortam
sunarak

zamandan

gereklilikleri

tasarruf

etmesini

ile yeni teknolojiler

saglayabilir.

arasmdaki

baqlanti

Yasarnboyu

ogrenme

asaqrda verilmektedir

(Sharples, Taylor ve Vavoula 2005).

Yasam boyu

Yeni teknolojiler

Bireysellik

Ki$iSel

Ogrenci merkezli

Kullaruci merkezli

Yer uygunlugu

Mobil

lsbirlikll

lletisirn ag1

Her yerde

Her yerde

Ornur boyu

Uzun omurlu
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MOBiL OGRENME iLE iLGiLi ARA$TIRMALAR

Bu bolurnde alanla ilgili olarak yaprlan arastrrrnalar,
etkilerini · belirleme
ortarnlanrun

m-oqrenmenin

arnach yapilan arastirmalar ve qelistirilan

tarutrrm ile ilgili arastrrrnalar

m-ogrenme

olarak iki bashk altrnda kisaca

ozetlenerek yer verilrnlstlr.

Mobil Ogrenmenin Etkilerini Belirleme Ama~II Yaprlan Ara~t1rmalar

. Zurita ve Nussbaum (2004),
ortamlar

ile geleneksel

cahsrnalanna

klsisel dijital yardrmcrlar ile desteklenrnis

ortamlann

karsrlastmlmasrru

arnaclayan

deneysel

24 ogrenci katrlrrus ve esit sayrda deney ve kontrol gluplan

olusturulrnustur.

Bir

ay

boyunca

suren

cahsmada

farklr

etkinlikler

-

duzenlenrntstlr, Cahsrna sonucunda kisisel dijital yardrmcilar ile desteklenen.
-

~.

deney grubu ogrencilerinin,

kontrol gurubundaki

ogrencilere

gore okuma

becerilerinde daha fazla daha basanli olduklan belirlenmistir.
Johnson, Cathal ve Hall (2006), cahsrnalannda ogrenme ortamlannrn
ogrencilerin

belirlenen

hedeflere

ulasmalanru

etklledlqlnl

ve ogrenmenin

verirnlillqlnl arttrrmada onernll olduqunu bellrtmistirler. Arastrrmacrlar ogrenme
ortamlannrn

ogrenenlerin

ger9ekle~tirdikleri

ogrenmeleri

deneysel
edilen

arastirmada

elde

ortamlannda

ger9ekle~en ogrenme
mesleklerine

mesajlann

9ogunlugunun

Arasnrmacrlar

16

\

Cahsmadan

gelecekteki

uzerlne

sonuclara

yonellk

gore

etkisini
ogrenci

ogrenciler

aktivitelerinin
daha

uygulamaya

bunlardan yola cikarak

ile

uzere

cahsrmsdrrlar,

cevrirnici

ogrenme

daha ilgin9 olduqunu ve

etkili olduqunu,
donuk

belirlemek

9unku gonderilen

olduqunu

beltrtmislerdtr.

internet ortamrnda cahsmanm

daha

etkili olduqunu ve ogrenme verirrtliliqini artrrdrqnu belirtmislerdir.
Patent, Sanchez ve Tangney (2006) yaptrklan cahsrnalannda
cihazlann qunumuzdeki

uygulamalannr

mobil

ve hangilerinin pedagojik olarak en
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uygun olduqunu

arastrrmayi

hedetlernlstirler.

Arastrrrnacrlar

cahsmalarmda

yonetim, kavram, etkileslrn, microworld, veri toplama, mekan bag1ms1zl191 ve
i$birligi konulan uzerinde cahsrrus ve mobil cihazlarla yapilan uygulamalarda

baqrmstzhk tcln olumlu etkilere sahip

i$birligi, veri toplama ve mekandan

olduqu ortaya cikrmstrr, Aynca elde edilen i$birligi ile yaprlandrrrnact ogrenme
desteklenrnistir.
klinik surect ve

Grasso, Yen ve Mintz, 2006 yrlmda tip ogrencilerinin
klinik oncesl

egitimleri

boyunca

kisisel dijital yardrrncrlan

kullanmalanrun

faydalannt ve bu yondeki qidisatt belirleme arnach yaptiklan cahsrnalanru 366
tip

ogrencisi

ile qerceklestlrmistlrler.

Arasnrrnacilar

cahsrnada

uzrnanhqr, kisisel dijital yardrmct kullarurru, gelecekteki

bilgisayar

kullanm~lan uzerlne

tahmin ve kullamci kabulu ile ilgili bilgiler toplarrusdrrlar. Cahsma sonucunda
ogrencilerin, klsisel dijital yardrrncrlan oncellikll kullarurn amaclan klinik egitim
surecl

lcerlslnde

klinik

kaynaklanna

ulasumasi

ve klinik

hesaplamalann

yaptlmasi gibi kisisel islemlerde kullandtklan belirtilrnistir. Aynca, arastrrrnalar
calisrnadan

elde

edilen

sonuclara

gore

tum

katrlrrncrlann

klslsel

dijital

yardrmcilan

g~l~cekte de egitim surecleri .lcerislnde daha etkili bir oranda

kullanmak istemektedirler.
Lee ve Chan 2007 yihnda yaptiklan
ogrencilerle

deneysel

podcastlann

ses

arnach yaprlmistrr.
podcastlar

bir

cahsrna

avantajmdan
Ogrencilere

arac1l191yla

bilgilerle

ilgili ornek

calisma

sonunda

calisrnada

yurutmustur.

faydalantp

uzaktan egitim alan
Cahsma

ogrencilerin

taydalanrnayacaklanru

olcmek

uc-bes dakikahk krsa bilgi seslendirmeleri

sunulmustur,
bir cahsrna

ogrencilerden

Ogrencilerden

kendilerine

hazrrlarnalan

lstenmistir.

uygulamaya

yonellk

sunulan

Arastrrmacrlar

olumlu

g6r0$1er

aldtklannt belirtrnisdirler.
Lai ve arkadaslan
ilkogretim

beslnci

etkinlikleri

boyunca bir srrufta bulunan ogrenciler

kullanrnrslar,
kullantlmadan

diger

strut

2007 yihnda yaptrklan
ogrencileri

srrufta bulunan

ogrenme

kisisel dijital yardrmci

etkinlikleri
kullanan

ile

deneysel

cahsrmstrr.

ogrenciler

olusturduklan ve geli$tirdik_leri belirlenmistir.

Cahsmada

ogrenme

kistsel dijital yardimcrlar

ise kisisel

ger9ekle$tirilmi$tir.

ogrencilerin

cahsmalarrnda

dijital yardrmci

Cahsrna

sonunda

bilgiyi daha etkili bir sekilde
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Churchill
okulunda

ve

Churchill

qorev yapmakta

(2008)

yaptrklan

cahsmada

olan bir ogretmenin

teknik

egitim

klsisel dijital yardrmctlarla

ger9ekle$tirilen 6 ayhk deneysel bir cahsrna sonundaki gor0$1erini belirlemeye
cahsrmstrr.

<;ah$madan

elde edilen

sonuclarda

klsisel

dijital yardrmcrlar

egitimde coklu ortam erisirn aracr, lletlsirn araci ve hesaplama aract olarak
kullanuabtleceql .belirtilmi$tir.
Chen,

Chang

ve

Wang

(2008)'e

gore

mobil

araclar

ogrenciler

arasindaki stkllesimi kaynaklara utasimda ve verilerin transferinde ogrenme
i$1emlerini etkilemekte

olduqunu

yerde,

ger9ekle$ebilmesi

her

zaman

dogrultusunda

belirtrnistir. Arastrrmacrlar
icin

mobil

ogrenmenin

cihazlann

her

ozelllklerl

bir web sitesi geli$tirerek 45 kolej ogrencisi ile deneysel bir

cahsrna vaprrustrr. <;al1$madan elde edilen sonuclar sistem ogrenme ile ilgili
09 boyutta pertormansi

arttrrrnakta

akademik

ogrenme

performans,

olduqunu gostermektedir.
hedeflerine

ulasma . ve

Bu boyutlar;
basan

olarak

bellrlenmlstlr.
Chen

ve

Chung

(2008)
,;.,

ogrenilmesi

gereken

:..

cahsmalannda

lngilizce

90k fazla kelime ve dilbilgisi" kurallan
,,,1

oncelikle

ogrenilmesi

kelimeler

olduqunu

gerekenlerin
one

ogreniminde

-

yaprlan olusturmada

surmustur.

olduqunu

ve

't

Arastrrmacrlar,

bloklarda

bulunan

kablosuz

mobil

teknolojilerin geli$mesi ile birlikte mobil cihazlann egitimde PDA, cep telefonu
vb. etkili bir sekilde kullanild19m1 belirterek ingilizce kelime ogreniminde kislsel
dijital

yardrrncuann

etkisini
)

belirlemeyi

arnaclarrustrr,

Yapilan

deneysel

calismaya 100 ogrenci katilrmsnr. Cahsma sonunda kislsel dijital yard1mc1lann
ogrenci

performansiru,

ilgisini

artt1rd191

ve

esnek

ogrenme

ortarrn

yarattiqmdan soz edilmektedir.
Wurst, Smarkola
ger9ekle$tirdikleri

ve Gaffney (2008), 3 yrlhk isletrne ogrencileri

callsmada

dlzustu

basanlan,

memnuniyetleri

arasnrdilar.

Deney grubu ogrencilerine

bilgisayan

venlrntstlr.

Cahsma

ve

bilgisayan

kullanan

ogrencilerin,

ogrenme

aktivitelerini

Oniversite taratmdan

birer dizustu

vapuandrrrnact

sonunda

ile

deney grubu ogrencilerinin

daha

yap1landmc1 ve yaratrci olduklan ortaya cikrmsnr. Ancak, deney ve kontrol
grubu ogrencilerin basanlan arasinda anlamll bir farklihk gor01memi$tir.
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· ·Adar ve Kandemir

(2008) yaptrklan cahsrnada gezgin teknolojilerin,

srrufta gerc;ekle~tirilen geleneksel
kullarulrnasmm
calisan

hizla

egitimin yanmda

yaygmla~t1gm1 one surmustur,

rn-smav ve m-ahstrrma uygulamalannr

cahsrnalannda

Java

ogrenme

teknolojisini

arac: olarak

Avuc; ic;i cihazlarda

geli~tirme amach yaptiklan

kullanrmslardrr.

Gellstirilen

uygulama

sonucunda ogrenciler, der ile ilgili unite tabanh ahstrrrnalar ve test sorulan gibi
kaynaklara kablosuz ag veya GPRS Ozerinden internete baqlanabilen avuc ic;i
cihazlar yardrmryla zaman ve mekandan baqrrnsrz olarak erisebilmektedirler.
Churchill ve Hedberg (2008), "ogrenme objelerinin avuc ic;i ayqrtlara
uygun

tasarlanrnasi

srrurhhqmm

isimli

kuc;Ok

cahsrnalannda"

boyuttaki

ekranlan

mobil

teknolojilerin

olduqunu

en buyuk

belirtrnistir.

Aynca

arastrrrnacrlar, ekran boyutu kuc;Ok olduqu icin ogelerin dOzgOn bir sekilde
gorulememekte

olduqunu,

boylece klsllerin bu teknolojileri

egitime entegre

etme istegini negatif yonde etkilendiqini, gelecekte avuc ici cihazlann musteri
talebi yonunde daha da kuculeceqinl,
olacaqrru

belirtmektedir.

ancak daha guc;IO ozelliklere

Arastrrmacilar

yaptrklan

cahsrnada

objelerinln etkili bir sekilde bu araclar icin nastl tasarlanacaqim

sahip

ogrenme

arastirdiklan

cahsrna sonunda, bu ortamlar lcln ogrenme ogesi tasarlayacak olanlara bazi
onerilerde

bulunrnusdurlar,

Bu oneriler

su sekildedir;

ogeler

tam ekran

seklinde tasarlanmall; kaydrrma cubuqunu en az olacak sekllde tasarlanmall;
rehber ozelligi kisa ve gorev merkezli olarak tasarlanmall;

onemli noktalar tek

bir ekranda toparlanrnalr, kullaruct istedigi noktalarda yakinlastirma

ozelliqini

kullanabilmeli; tasmablllr, katlanabilir, Ost Oste konabilir, yansaydam etkilesimll
paneller olusturulrnahdrr: Ozerine yaz: yazrlabilir sekilde tasarlanmahdrr.
Evans

(2008)

uygulamalanndan

cahsmasmda

podcastlarla

cahsrrustrr. Yapilan

deneysel

Oniversite

birlikte

%7'sinin

cahsrnasmm

etkilerini

cahsrnada 200 lsletrne ogrencisi

gerc;ekle~tirilmi~tir. lsletrne ogrencilerinin
bulundugu,

ogrencilerinin

m-oqrenrne
belirlemeye
ile birlikte

%74'0n0n tasmablllr medya calan

ise satin alma karan olduqu belirtilmistir,

Arastrrrna

bllislm teknolojileri dersinde yurutulrnustur. Ogrenciler kurslann ve kurs oncesl
hazirhklann

podcastlarma

erlsebllmektedlr.

Cahsrna

sonunda

ogrencilere

uygulamaya yonelik gorO~lerini ve tuturnlanru belirleme arnach online anket
uyqulanrrustrr. Cahsrnadan elde edilen sonuclara gore ogrenciler podcastlann

, .

1

f
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ogrenme

icin

belirtrnistir.

not defterlerinden

Aynca

cahsrnadan

ve
elde

kitaplanndan

daha

edilen

bir

diger

etkili
ilgin9

olduqunu
sonuc

ise

yetiskinlerln podcast kuilarurruna daha yatkm olduqudur.
Hooper, Fitzpatrick, ve Weal (2008) yaptrklan cahsmalannda

klsisel

dijital yardrrncrlar (PDA) vb. mobil teknolojiler aracihqryla yaratrci yazma gibi
blrcok etkiriliklerin

m-oqrenme

uygulamalan

ile ·ger¢ekle$tirilebileceginden

bahsetmistlr. Cinsiyetin klslse' dijital yardrrncrlan kullarurnmda farkhhk yaranp
yaratrnadrqrru belirleme arnach yaptrklan cahsrnada krz ogrencilerin

kisisel

dijital yardrrncrlara sahip olmasi ile alan cahsmalanna baslamasi arasmda bir
ili$ki bulunmazken,

erkek ogrencilerin

ki$isel dijital yardrrncrlan kullandrklan

zaman daha verimli olduklan ortaya cikrmstrr. Aynca calismada, kisisel dijital
yardrrncrlann

en

onernli

faydasmin

i$birligini

desteklemesi

olduqu

belirlenrnistir.
Rau, Gao ve Wu (2008), motivasyon ve baski durumunun meslek lisesi
ogrencilerinin

ogrenmesini

teknolojilerinin

etkileyen

ogrenci-ogrenci,

faktorlerden

ogrenci-ogretmen

olduqunu
arasindaki

ve

mobil

etkilesimi

~:-

artrracaqrru one surmustur, Arastrrmacrlar karsilasnrmah olarak 176 ogrenci
-

'!ilo,!

ile SMS, e-posta ve cevrimicl forumlar kullarnlarak, 45 kieilik diger ogrenci
grubu lcln ise internet teknolojileri ile mobil teknolojileri butunlesrnis bir sekilde
kullanarak

ogrencilerin

uzerindeki

etkiyi

rnasajlasrnalann

ogrenmesinde

arastrrmrstrr.

motivasyon,

Arastrrmacrlar

ogrenci ve ogretmen

baski

sonuclara

ve performans,
dayanarak

anhk

lcln ogrenme sureclni etkili bir hale

donu~turdugunu ve internet ile mobil teknolojilerin entegre edilmesi ile birlikte
tletlslrn rnedyasmm zenginle$tigini ve ogrencilerin baskidan uzak bir sekilde
motivasyonlannm

anlamh bir artrs olduqunu belirtrnistir.

Moura ve Carvalho (2008) "Orta ogretim okulunda cep telefonlan ve
mobil flickr ile mobil ogrenme" (Mobile learning with cell phones and mobile
flickr: one experience in a secondary school) isimli yaptiklan cahsrnalannda
m-ogrenme veya m-oqrenrnenin
paradigmalanndan

egitim bilimlerindeki

uzaktan egitimin yeni

birisi olduqunu one surmektedlrler.

Mobil araclarla i$birligi

saqlayarak ogrenmeyi ger9ekle$tirme arnach yaptrklan cahsrna deneysel olup
Portekizli

15 ortaokul

ogrencisi

ile ger9ekle$tirilmi$tir.

Cahsrna surecinde

kamerah cep telefonu ve e-postas: olan 1 O ogrenciden Barque'ye ait farkll
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totoqraflann

c;ekilmesi ve bu totoqraflann

gonderilmesi

lstenrnistir. Fotoqratlan

bilgileri toparlayip

diger 5 ogrenciye

alan ogrencilerin

acrklayrci yazilarla

mobilflickr

e-posta

ise fotoqratlarla

web sitesinde

ile
ilgili

yaymlayip

sanatsal deqerlerinl tartrsmalan istenmistir. Cahsma sonucunda ogrencilerin
uygulamaya

yonellk

telefonundan

gorO~leri

totoqraflan

almrrustrr,

kullanan

Flickr

mobil

ogrencilerin

bu

kullanarak

islernden.

cep

rnernnun

kaldrklanru, mobil flickr servisinin anlasihr olduqunu, ancak maliyetinin yuksek
olduqunu bellrtmlsnr. Fotoqratlan e-posta ile ahp sitede yayrnlayan ogrenciler
ise cahsrna suresince cok eglendiklerini,
srktlmadrklanru

ve strut arkadaslan

geleneksel

ile iletlslrnde

sirut ortammdaki
olmalanndan

gibi

memnun

kaldrklanru bellrtmlstir,
Moura ve Carvalho (2008)'nun yaptrklan bir baska cahsrnada ise m,

ogrenmenin
bir

uzaktan egitimin kablosuz mobil teknolojileri ile saqlanan doqal

uzantrsi

olduqunu

one

surrnusler

cahsmalannda

tum ogrencilerde

cep telefonu

gibi mobil araclar

Ozerindeki etkisi arastmlrmsnr,
podcast yaymlan

ve

gerc;ekle~tirdikleri

bulunduqundan
kullarularak

deneysel

dolayt MP3/MP4 calarlarm

bireysel ve isbirlikli ogrenme

Cahsrna suresince ders konulan ogrencilere

ile daqrtrrmstrr. Cahsrnadan

elde edilen sonuclara

gore

ogrenciler ders konulanru istedikleri kadar dinleyebildikleri, podcastlar ile daha
basanh olduklan ve smavlara hazrrlanmada mOkemmel bir etkinlik olduqu icln
memnun kaldiklanm bellrtrnlstir.
Moura ve Carvalho (2008), Avrupall ogretmenlere mobil teknolojiler ve
Web 2.0 araclanm

iceren Portekizce dili icln mobil site geli~tirmi~ler ve 3

gOnlOk bir atolye cahsmasi duzenlenmistir.

Profesyonel qelisirn ile ilgili yapilan

atolye cahsrnalarma kanlan ogretmenlere mobil araclarla ilgili qorevler verilrnis
ve her gOnOn sonunda mobil araclan ile Twitter'e baqlanarak degerlendirme
yapmalan

ve Web 2.0 araclanm

paylasrnalan

lstenmlstlr.

Bu uygulama

ogretmenlerin bu konudaki ilk deneyimleriydi. Arastrrrnacrlann belirttiqine gore
cahsrna
kalrmstrr.

sonunda

ogretmenler

Ogretmenler

atolye

cahsmarun

cahsrnasmdan

guc;IO

yonunun

oldukca
qellsen

pedagojik olarak kullarulrnasr, zayif yonunun ise uygulamalann
olarak bellrtrnlstir.

memnun
teknolojinin

kisa sOrmesi
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Okur,

Salar,

Surat ve Gunes

2009

yilmda

Turkiye-

ic; Anadolu

bolqesindekl 3G teknolojisini destekleyen cep telefonuna sahip ogretim Oyeleri
ve uzaktan egitim alarunda cahsrnaianrn yuruten ogretim Oyelerinin yeni nesil
mobil iletisim teknolojilerinin
degerlendirilmesi
ogretim

seyir

ile ilgili · calisrna

Oyelerinin

kullandiklan

uzaktan egitimde kullamrruna iliskin gor0$1erinin

sahip

qerceklestlrmistir.

olduklan

3G .. ozelllkll

Cahsrna

sonucunda

telefonlannda

en . cok ..

ozelllklerln lletislm (sesli tletislm, e-posta ve kisa mesaj arnach),

(navigasyon

arastirmacrlann
zamandan

amacli)

ve veri saklama

belirttiklerine

ve

yerden

gore;

baqrmsiz

esnekllqi, diger teknolojilere

olduqu

katihrncrlar

ogrenme

befirtilrnlstir.

3G

Aynca,

teknolojisinin

saqlayabilrnesl,

hizr,

tasmabiltrllql,

destek olma ozelllql, veri kalitesini artrrmasi ve

ogrenme ortarruna erisirnde cesitllllk saqlamasi gibi ozelliklerl vurqularrustir.
Uzunboylu, Cavus ve Erc;ag (2009) rn-oqrenme ile cevre tarkmdahq:
yarartmak lcin qerceklestirdikleri

cahsmada mobil teknolojiler ile ogrencilerin

cevreye yonelik tarkmdahklanrun

artrnlmast arnaclanrrustrr. Calrsrnaya Yakrn

Dogu Oniversitesi, BOTE bolurnunden

41 ogrenci katrlrmstrr, Ogrenciler aln

haftallk suren bir programa kanlmrstrrlar, Proqram cerceveslnde cevre ile ilgili
fotoqratlan mobil cihazlan ile cekip paylasmalan lstenmlstlr. Calisma sonunda
ogrencilerin

cevreyl temiz tutma

bilincinin

artt1g1 ortaya crkrrustrr. Aynca

ogrencilerin cinsiyetlerine yonelik farka bak1ld1g1 zaman krzlar lehine anlamll
bir farkl1l1gin olduqu gorulm0$t0r.
okullara giri$i: ilk vuda

Ng ve Nicholas (2009) "cep bilgisayarlannm
tutumlar ve lnanclar" isimli yaptiklan
kullarulmaya
egitime

baslanmasiyla

entegre

Arastrrmacrlar
boyunca

cahsrnada mobil cihazlann

bircok arastrrrnacimn

edllebileceql

Ozerine

en basanh sekilde nasil

cahstiklanru

one

kendi cahsmalannda ise Avustralya'daki

mobil

cihazlan

kullanrrus

egitimde

ogretmenlerin

surmuslerdir.

5 okulda 6-7 ay
kullarurruna

yonelik

tuturnlanru ve tnanclanm belirlemeyi amaclarmslardrr. Cahsrnadan elde edilen
sonuclara

gore

ilkogretim

tutumlara,

orta

ogretim

olduklanru

belirtrnistirler.

ozelllkle

ingilizce dersinde

ogretmenlerinin
ogretmenlerinin
Aynca

tum

m-ogrenmeye
ise

kararsiz

ogretmenlerin

ogrenci rnotlvasyonlanm

ogrenme tcln cesaretlendlrdlqini

yonelik

kansik

tutumlara

sahip

mobil

teknolojilerin

arttrrdiqrm,

gor0$0nu belirttikleri acrklanrmsnr.

ogrencileri
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· Fahad (2009) King Saud universitesindeki ogrencilerin rn-oqrenrnenln
etkilerini ve tuturnlanru belirleme arnach ger9ekle§tirdigi cahsmada 178 k1z
ogrenci ile birlikte cahsrrustir. Cahsma sonucunda universite ve yuksek lisans
duzeylerinde ogrenmelerin saqlanabilmesl icin m-oqrenrne uygulamalanrnn
qerceklestirilrnesinln faydall olabtlecegi ortaya crkrmstrr.
Saran, Seleroqlu ve Qag1ltay (2009) "Cep teletonu yarduruyla dil
ogrenme:

ingilizce

telaffuz

ogrenimi

parmaklanruzrn

ucunda"

isimli

cahsrnalannda ingilizce egitiminde, cep telefonlannm kullarurru ile ilgili
potansiyelleri ortaya crkarmak ve ozellikle cep telefonlanrnn telaffuz
ogrenimine olan etkilerini belirlemeyi amaclarruslardrr. Yapilan deneysel
cahsmada cep telefonu kullarummm telaffuz ogreniminde olumlu etkileri
olduqunu belirtmisdirler.
Setala (2009), "Matematik ogretiminde coklu ortam mesajlan" (MMSmessages on the teaching of mathematics) isimli cahsrnasmda MMS
mesajlannm matematikteki kullarurmru test etrnistir. M-ogrenme ortarrum
kullanan ogrencilerin %65'i ortarm tekrardan kullanmak lstediqini belirtrnistir.
6grenciler

- srradan

yontemlerle ·

ogrenmenin

lstedlklen - sekllde

ger<;ekle§ecegine lnanmamaktadrr. Ancak, m-oqrenrnede kucuk telefon
ekranlan problem olarak belirtilmislerdir. Ogrenciler rn-oqrenrne ortarrurun
kullarurruru moodle'dan biraz daha karrnasrk olduqunu ancak daha ilgi ceklci
otduqunu bellrtmlstirler. Erkekler krzlara gore MMS aracrhqiyla ogrenmenin
ger<;ekle§ebildigindenve yeni seyler ogrenmek lcln rn-oqrenrnenln iyi bir arac
oldugu konusunda daha pozitif gorO§lerbildlrrnlstlr.
McKinney, Dyck ve Luber (2009) "iTunes universite ve strut: podcastlar
protesorlerln yerini alabiliri mi?" isimli cahsmalarinda iTunes universitesini,
egitim

ic;erikli

podcastlann

tarumlamrslardrr.

Gelistlrdlklerl

yuklenebileceqi
web

kanlamadtklan derslerin podcastlanna

sitesi

bir

web

aracihq: ·

sitesi
ile

olarak

ogrenciler

ulasabilmektedir. Sesli derslerin

etkililigini belirlemek icin psikoloji ogrencileri iki gruba aynlrrusnr. Bir grup
ogrenci srrut ortarnmda profesorun anlattrq: Powerpoint sunumlan crktrlanrun
uzerlne not tutmustur, diger grup ise ayru sunumlan podcastlar aracihq: ile
alrmstir. lki grubun smav sonucunda podcastlar ile cahsan ogrencilerin diger
ogrencilere gore anlarnh bir sekilde daha basanlan olduklan ortaya crkrrustrr,
_,

n>-~.~~-;t~-::~ ~~~--~
•...
,,,_. .,.,.;~~-~-

--~

-~
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Yi ve digerleri (2009) rn-oqrenme sistemlerinin qelisebilrnesi icln
bireylerin rn-oqrenrne uyqulamalanru kabul etmesinin kritik bir onern ta~1d191ni
bellrtmektedtr. Arastrrmacrlar rn-oqrenrne uygulamalannm basanh olmasiru
krlan faktorleri belirleme arnach yaptrklan cahsrnada Tayvanll 350 ki~i ile
birlikte cahsrrustrr. Arastrrrnadan elde edilen sonuclara gore rn-oqrenrneyi
basanh krlan taktorter bilginin kalitesi, sistemin kalitesi, alqrlarna -degeri,
kullaruci memnuniyeti ve yeniden kullanma niyetidir.
Hew (2009) "K-12 ve yuksek egitimde podcast kullarurru: arastrrrna
konulanrun ve yonternlerinin incelenmesi" (Use of audio podcast in K-12 and
higher education: a review of research topics and methodologies) isimli
cahsrnasmda podcastlarla ilgili yapilan cahsrnalan incelemlstir. Arastrrmaci
cahsrnasmda kanlrmcrlarm podcast kullarum profillerini, podcastlann ogrenme
ciktrlan uzerine etkilerini ve kurumsal beklentilerini belirlemeyi arnaclarrustrr.
Eide edilen bulgulara gore blrcok cahsrnarun ortak noktasmm podcast
kullarurrurun kurs kaydi ve destekleyici materyal olarak kullarurm ile srnrrh
olduqu ortaya crkrmstrr, Diger onernll bir sonuc ise bircok cahsmanm
betim!e}19i)urde ve yu_k~~k '"egjtimde geleneksel 09renme uygulamalan ile
birlikte kullanild191d1r. lricelenen cahsrnalann tarnarnma yakrrunda ogrencilerin
podcastlan kullanrnasrrun eglendirici olduqu, aynca ogrencilerin podcastlan
mobil cihazlar yerine evde rnasaustu bilgisayarlannda dinlemeyi tercih ettikleri
belirlenmlstlr. Yapilan degerlendirmeler sonucunda podcastlann en onernll
ozelliginin ogrencilerin kacirdrklan veya anlarnadrklan konulan istedikleri
kadar tekrar dinleyebilmeleri olduqu ortaya crkmrsttr,
Infante ve

arkadaslan

(2009),

cep

bilgisayarlan

ve

kablosuz

baqlantilarm geli$mesi ile birlikte isbirlikli ogrenme uygulamalannm da
geli~tigini one surmektedlr, Arastrrmacrlar cahsrnalarmda uygulamalan grup
ic;in uygun hale getirmi~tir. Gelistirilen ortarnm ogrencilerin llettslrnlerinl,
etklleslrnl, koordinasyonu ve grup uyeleri arasmdaki uyumu arttird191 ortaya
cikrmsnr, Krsaca, cep bilgisayarlan ogrenci ve ogretmene yuz yuze isblrllkli
ogrenme ortarru sunmaktadir.
Looi ve arkadaslan (2009) cahsmalannda mobil cihazlann geli~mesi ile
birlikte ogrenme deneyimlerinde de degi~ikler yasandiqm: betlrtmlstlrler,
Arastrrrnacrlar cahsmalannda ilkokul ikinci strut ogrencileri ile birlikte coklu
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ogrenme

aktivitelerini

tasmabilir

mobil cihazlarla

g6revler

verrnlstlr.

sonucunda

yurutmu~tur.

motlvasyonlannm

kavramlann

6gretiminde

saqlayarak

6grencilere

20 dakikallk

aktiviteler

G6revler

6grencilerin

Ogrencilere

mobil

cihazlarla

6grenme

H;1n

yurutulrnustur,

daha

istekli

Cahsrna

olduklan

ve

daha yuksek olduqu sonucuna ulasrlrmstrr.

Economides ve Grousopoulou (2009) tasmabilir cihazlann son yrllarda
en 90k geli~en iletisim araclan olduqunu ve mobil teknolojilerin
baslamasi

ile bu alanda

cahsrnalara

lhtlyac

duyulduqunu

yayrlrnaya

belirtmektedir.

Arastrrrnacrlar mobil cihazlann 6nemi ve fiyatlan ile ilgili yaptrklan cahsrnada
6grencilerin en 90k pil 6mru, mp3 calar, video kaydr, fotoqrat cekrne, hatiza,
bluetooth,

tasanm,

bellrlenrnistir.

saat, takvim,

Ogrenciler

hanrlatrci

gibi 6zelliklere

dikkat ettikleri

bircok 6zellik icln ekstra Ocretler 6demeyi

etmektedir. Ogrencilerin 6nemsemedikleri

kabul

ise dokunmatik ekran, sesli komut,

sohbet, tele konferans gibi 6zelliklerdir. Aynca, arasnrmacrlar her 6grencinin
cep telefonu ve internet baqlantisma sahip olduqunu ortaya koyrnustur.
McKinney ve Page (2009) hernsirelik okuyan Oniversite 6grencilerinin
hastallk psikolojisi dersini podcastlar ile desteklemlstlrler,
kaynaklan

olarak duzenlenrnlstir,

degerlendirmelerde

uygulamalann

Ogrenciler

Dersler coklu ortam

uygulama

ile ilgili yaptiklan

alternatif olarak kullarulrnasmdan

oldukca

memnun olacaklanru belirtmlstir, Ancak, egitimcilerle yuz yuze de g6ru~Olmesi
gerekliliginin
diger

6neminden

bir sonuc

aktivitelerine

de bahsetmistir.

ise 6grenciler

ek

olarak

karma

mobil

Aynca, arastrrmadan
teknolojilerin

y6ntemle

elde edilen

geleneksel

kullarnlrnasi

6grenme

gerekliliginden

bahsetrnlstlr.
Ally
yaptrklan

ve

Stauffer

cahsrnada

(2010),

6grenciler

uzaktan
kendilerine

egitim
ait

uygulamalan
mobil

araclan

icerisinde
ile

ders

materyallerine ulasrrustir. Cahsrna sonucunda rn-oqrenrne _uygulamas1 ile ders
materyallerine

ulasrnarun 6grenmede

uygulama olduqu bellrlenrnistir.

kolayliklar

saglad191 ve elverisli

bir
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Geli~tirilen Mobil Ogrenme Ortamlarmm Tarutrrm ile ilgili Ara~t1rmalar

Dawab, Wessner ve Neuhold 2003 yilmda yaptrklan cahsmada yuz
yuze

6gretimin

faydalanndan

ger9ekle$tigi

yararlanmak

ortamlar

ile

mobil

cihazlann

bir yaklasim

olarak yurutulen

quiz, beyin trrtmasi gibi araclar iceren ve ConcertStudeo

elektronik

ConcertStudeo,

bir tahtaya

ve

icin ikisinin de bir araya getirildigi ortam tasanrm

Ozerine 9alf$ml$d1rlar. Deneysel

kullanrruslardrr,

ustunluk

isimli bir platform

klsisel dijital yardrrncrlann

baqlanrnasrru

saqlamaktadir.

cahsrnada,

kablosuz olarak

Yapitan

uygulamalar

sonunda, qelistlrilen platformun. egitimciler ve 6grenenler tarafmdan olumlu
karsrlandrq: ve etkili olduqu belirulmistir. Aynca arastrrmacrlar,
yardrrncrlann

6grenme-6gretme

etkinliklerinde

kullarurrurun

kislsel dijital
etkllesirn

ve

i$birligini artrrablleceqlnl bellrtrnlstir.
Tan ve Liu (2004) "ilkokul ingilizce 6gretiminde mobil tabanlt interaktif
6grenme ortammda bir uygulama" isimli cahsrnalannda
mobil

tabanh

interaktif

bir

ortam

yaratarak

ilkokul 6grencilerine

ingilizce

6grenmelerini

kolaylastrrmayi hedeflemlsdlrler. Cahsrnada strut drsmda 6grenme aktlvltelerl
i9in

bir

rn-oqrenrne

Arastrrmacilar,
geleneksel

sunucusu

uygulama

yonternlere

ve

sonunda

m-oqrenrne
ingilizce

gore ogrencilerin

araclan

kullarulrrustrr,

egitiminde

m-oqrenmenin

ilgilerinin ve 6grenmeye

etkisinin

anlamlt bir sekilde artis goruldugunu belirtrnistirler.
Cui ve Bull (2005) calismalannda
artrsma

paralel

Arastrrmac.lar

mobil

mobil araclann

6grenenlerinde

"tasinablllr

sayrsrrun

bilgisayarlarla

arttrqrm

dil ogrenimi

ozelliklerinin

htzh

one surrnustur,

nasil

saqlanabilir?"

sorusuna yarut aramaya cahsrmslar ve bu arnacla ingilizce ogrenen Japon
6grenciler lcln dil ogrenimindeki problemlerin asrlrnasr, dilin 6zellikleri ile ilgili
6grenene yardrrnci olacak zeki dil ogrenme ortarru yaratrlrmstrr.
Corlett,

Sharples,

Bull ve Chan

(2005),

cahsrnalannda

m-6grenme

boyunca suren deneysel

qerceklestirdlklerl
organizasyon

1 O ay
sistemi

geli~tirmi~ler, mobil cihazlar arasmda en 90k hangisinin kullaruldrqm: ve surec
lcertsfnde
Birmingham

ortaya

crkan

unlverslteslnde

problemleri
2002/2003

belirlemeye

cahsrmsnr.

Cahsrna

akademik yihnda elektrik elektronik
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muhendlsliqi bolurnunde insan merkezli sistemler dersini alan 17 ogrenci ile
birlikte yurutulrnustur.

Caltsma

sorumlu

Gelistlrilen

olrnusdurlar.

boyunca ogrenciler
sistemin

kendi ogrenmelerinden

bashca

kullarulan

ozelliklerinin

iletisim ve ders i9erigine ulasim olduqu bellrlenmlstir. Cahsmaya katrlan grup
m-oqrenrne desteqlne, ders lcertklerinln ve zaman cizelqeleri bilgilerine lhtiyac
duyduklariru

bellrtrnisdir. Aynca qelistlrilen

sistemin

kullarummda kablosuz

baglant,lann

yazrhm ve donarurn ogrencilerin sistemi kullanmasmda

olumlu

etkisi olduqu ortaya cikrrusnr,
Schwabe ve Goth (2005) yaptrklan cansmada unlverslte ogrencileri i9in
mobil cihazlarda cahsabllecek sekilde egitsel oyun geli~tirmi~tirler. Ogrenciler
donern

boyunca

konularla

ilgili oyunlan

cep telefonundan

Donern sonunda goru~leri .alman ogrencilerin

oynarmstrrlar,

buyuk bir 9ogunlugu gelecek

donernlerde de mobil oyunlarla ogrenmek istediklerini betirtrnlstlr.
Markett,

Sanchez,

ve Tangney

ogrenciler

smrt i9i etkinliklerde

konular ile ilgili SMS'ler qondermistlr.
~

(2006)

yaptrklan

deneysel

SMS aracrlrq: ile strut i9i etkilesirnl arnrmayi amaclarrustrrlar,

cahsrnatannca,
Arasttrmada

Weber

.-

cep telefonlan

ile birbirlerine

Ogretmen ise ozel olarak hazirlanan
·-

"

yazrhrn sayesinde ogrencilerin birbirlerine gonderdikleri mesajlan lzleyebllmis
ve sistemin smrt d1~1 aktivitelerde de etkilesimi art1rd191 ortaya cikrrustrr.
• Aburas ve Khalifa (2007), bilgi ve lletlsirn teknolojilerinin
ruzh degi~im gosterdiginden

son yiltarda

dolay. kaliteli egitim ortarrurun yaratrlmasi

lcin

mobil cihazlar kullarulrnaya ba~land1gm1 belirtmlstlr. Arastrrrnactlar yaptrklan
cahsrnada klslsel dijital yardimcrlan
edilmeye

cahsrmstrr,

Gellstirllen

Wi-Fi ozellikli beyaz tahtalarla entegre
sistemle

ogretmenlerin

beyaz

tahtaya

yazdiklan el yazilan ogrencilerin klsisel dijital yardrmcrlanna ister el yazisryla,
isterlerse

de word

formatma

Ogrenciler

kislsel

istediklert

degi~iklikleri

dijital

donu~turulmu~

yardrmcrlarina
yapabilmekte,

sekltyle

aktardiklan
uzerine

aktanlabilmektedir.

dokurnanlar

notlar

uzerinde

ekleyebilmektedir.

B6ylece not tutma becerisi olmayan ogrenciler bile en iyi, en anlasthr notlara
sahip olrnustur,
Cavus ve ibrahim (2007) cahsmalannda,

kablosuz mobil teknolojilerin

egitim arnach kullarurmnda artrs olduqunu boylece dizustu bilgisayarlar, cep
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telefonu, kisisel dijital yardrrncrlar geleneksel strutlan her zaman, her yerde
ogrenme anlayrsma kavusturduqunu
aracrhqiyla
yaptiklan

ingilizce

belirtmistir. Arastrrmacilar,

kelime ogrenme

Ozerine etkisini

SMS mesah

arastrrrna arnaciyla

cahsrnada m-oqrenme teknolojileri sistemi (MOLT) qelistirerek 45

Oniversite ogrencisi ile cahsrnrslar ve cahsrna sonucunda ogrencilerin ingilizce
kelimeleri eglenerek ogrendikleri ortaya cikrmstir.
Ozcan (2008) yapt191 calrsmasmda

·

kisisel dijital yardirncrlar

(PDA-

Personal Digital Assistant) ic;in bir rn-oqrenrne ortarru tasanrru ve uygulamas,
qerceklestirrnlstir.
programlan

Tasanrn

kullarularak

SQL

server

yaprlrmstrr,

veri

tabaru

Uygulamada

kullanriarak ornek modOller geli!?tirilmi!?, qellstirllen
Ozerinde

gOncellenmesi

yOklenmesi

ve

saqlanrmstrr,

qerceklestlren

sisteme

bagl1

Gelistirilen

ve

.Net

2005

modOler egitim

C#

sistemi

modOllerin web sunucu

kisisel

uygulama,

dijital

PDA

yardrrncisma

Ozerinde

egitim

bir program ile ders iceriklerlnln yonetirninin yap1labildigi bir

web saytasmdan

olusrnaktadrr.

Egitim yoneticlsl, web savfasiru kullanarak

kullarucrlarm PDA'lanna yansryacak olan yeni ders ve bu derse ait unite, konu
ve soru

bilgileJiJli_ sunucuya

sunucuya eklemis'olduqu

ekleyebilmektedir.

Wang

ve

yonetlcinin

dersleri ve lcerlklerlni kullandrklan mobil cihazlanna

XML forrnatmda kolayca indirebilmektedir.
Shen,

Kullaructlann,

Pan

·

(2008)

Shangi

Jiatong

Oniversitesindeki

arastrrrnacrlar karma ogrenmedeki etkilesirni artrrmak arnacryla mobil araclar
aractlrqryla kullarulacak ogrenci merkezli 8!? zamanli ogretim yaym sistemi
geli!?tirmi!?tir. Sistem ogrencilere ic;erigi cevrlrnicl olarak alma, mesailasma ve
anhk anketlere

izin vermektedir.

ogretmenlerine

8!?

bulunabilmektedir.

zarnanli

Aynca

olarak

Ogretmenler

ogrenciler

sorular

bu ortam

sorabilmekte

ve

icerisinde
onerilerde

sistem Ozerinden ogrenciler ile ilgili aktivite

raporu alabilmektedir. Arastrrmacrlar qelistirilen sistemi 250 kampOs, 750'de
cevrlrnlcl ogrenci ile test etmlstir. 7 haftahk ingilizce dilbilgisi, kelime, okuma
ve e-posta

yazma

egitimi

olarak

surmustur.

Ogrenciler

online

quizlere

katrlrrustrr, Ogretim qorevlls] 8!? zarnanh kurslar boyunca ogrencilere
sorrnus
sonunda

ve cep telefonlanndan
ogrencilerin

yarut

rnotivasyonlanrun

sinavlara hazrrlrk olugu belirlenrnistir.

qondermeleri
artnqr,

c;OnkO

istenrnistir.
bu

soru

Cahsrna

uygulamalann

.
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Madeira, Sousa, Pires, Esteves ve Dias (2009) sosyal ve ekonomik
geli§melerde enerji sektorunun
idareli

kullanma

onernli bir yeri olduqunu bu yuzden enerjiyi

tarkmdahqrrun

yaratrlrnasmm

onemli

olduqunu

one

surmustur. Arastrrmacilar cahsrnalannda rasyonel enerji kullarurru ile ilgili yeni
bir ogrenme ortarruru tarutrmstrr. Calismada

mobil ve web tabanh ogrenme

sistemi ile rasyonel enerji kullarurm konusu lslenrnistir, Bu sistem Setubal
Oniversitesi teknoloji
cahsrnalar,

okulu ogrencililerine

interaktif

animasyonlar,

sunrnaktadrr. Ogrencilere
cihazlarla

kullarulabtlir

ogrencilerin

tum

Arasnrrnacrlar,
ortamlar

gibi coklu

bir

sekilde

ortamlar

tasarlanrmstrr.

veri

grafikler,

saglad191ni belirtmistirler.

degerlendirme

araclan,

ilgili

oyunlar

hareket ozgOrlOgO saqlarnak icln bu sistem mobil

islernlerlnl

zengin

ozel ders, ornek sorularla

tabaruna

animasyonlar

ogrencilere

Gerceklestirilen

Gelistirilen
kaydettigi

sistemin

belirtilmistir.

ve slrnulasyonlar

i9erigi aktif olarak

ve sanal

alqrlarnasuu

sistem ile ogrencilerin birbirleri ile

etkileslmin artt191 bellrtllrnlstir.
Kuo ve Huang (2009) yaptiklan cahsrnada rn-oqrenme uygulamalanna
yonellk. artan talebi kaliteli bir sekllde karsrlayabllmek, i9in MEAT isimli bir
sistem geli§tirmi§ler ve tarutrrruru yaprmsdrrlar, MEAT tamamen ogretmenlerin
geri donutleri ve teknolojik ihtiyaclarma yonelik tasarlanrrustrr. MEAT sistemin
etkililigini

belirlemek

karsrlastrrmalar

i9in baska

sonucunda,

Oretebilen bir arac oldugu

bir sistem

MEA Tin
ortaya

ile karsrlastrrtlrrustrr.

Yapilan

uygun

i9erigi ve test

maddelerini

cikrmsnr,

Ogretmenlerden

alman

geri

donutlere gore ise MEAT'in e§ zarnanh lletisirn ozelliqinln ve baska bir arac
gerektirmeden

i9erigin hazrrlanmastrun

buyuk katki saglad191, ancak bunun

yanmda bazi ogretmenlerin

test maddelerini hazirlarken

sonra

farkll

test

bellrlenrnistir.

maddelerinin

bicirnlerde

haztrlanabildiqtnl

anladrklan

Ogrencilerden alman geri donutlere gore ise ogrencilerin buyuk

bir 9ogunlugunun sistemi kullancrklanndan
belirlenirken,

bircok kullarurndan

bir

krsrru

mobil

cihazlarla

dolayi oldukca memnun olduklan
yapilan

uygulamalann

pahah

olmasmdan dolayt yasadiklan stkmtrlardan bahsetrnlstir.
Kim 2009 yilmda

yapt191 cahsrnasmda

Latin Amerika

da bulunan

go9men cocuklar lcln m-oqrenrne modeli qellstirrnistir. Yapt191 cahsmasmda
strateji,

uygulama,

degerlendirme

ve donut asarnalanrn

donqusel

olarak
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blrlestirrneye
yaratmak

cahsrmsnr.

Eide edilen

lcin bazi zorluklann

bulgulara

ve trrsatlann

gore

m-oqrenrne

ortaya

c;1kt1gm1

modeli

bellrlemlstir.

Arastrrmaci cahsrnasmda tasanm stratejileri sayesinde formal egitim sistemi
ic;erisinde

bulunamayan

geli~tirebileceklerini

goc;men

ogrencilerin

surekli

okur-yazarhklanru

belirtmistir.

Huang, Lin 've Cheng (2009) "Cok yonlu egitim degerlendirme 'lcin
uyarlanabilir

bir test sistemi"

versatile educational

(An adaptive testing

assessment)

system for supporting

isimli cahsrnalannda

bilgisayar ve mobil

teknolojilerin geli~mesi ile birlikte, bic;imlendirmeye yonelik degerlendirmelerin,
bilgisayar
yonunde

tabanh

degerlendirme

ve

degi~tigini one surmustur.

kendilerini

degerlendirme

arnaclarrustrr,
kendilerini

uyumlu

konu

Huang, Lin ve Cheng'de

teknolojilerle

Arastirmacrlar

sistemlerini

Bilgisayar

cahstiklan

mobil

bu

bu noktada ogrencilerin

ortamlara

degerlendirme

hakkmda

anlatrnaktadir.

degerlendirme

blclrnlerlnl

entegre

sistemleri

degerlendirmelerine

kendini d~gerlendirme

geli~tirilmesini

degerlendirme

Gellstlrdikleri

ic;ermektedir. Yapilan

ogrencilere

yardirnci

sisteminin

sistem

etmeyi

olur.

kurulrnasrru ve

farkll

araclarla

degerlendirme

farkll

sonucunda

sistemin ogrencilerin verdikleri cevaplar uzerinde guvenirligi ve gec;erliligi de
etkili bir sekilde tahmin etmekte olduqunu betirtmistir.
Vavoula

ve

arkadaslan

(2009)

yaptrklan

hizmetini aciklarmslar ve degerlendirmi~lerdir.
egitim

gezilerinde

gorebilecekleri,
sunmaktadir.
birlikte

yerlerle

Myartspace

Myartspace servisi ogrencilere

ilgili bilgi toplamalanna,

daha sonra

paytasabllecekleri bir web sitesine gonderebilmelerine
Arasnrrnacrlar

cahsrmstrr.

ogrencilerin

gittikleri

cahsmada

cahsmalannda

Yaptlan cahsrnalar

bulunduklan

dokuz yasmda

sonucunda

olanak

23 ogrenci

myartspace

ile

hizmetinin

rnuze lcerisinde ilgili bilgileri bulmakta ve bunlan

srruf ortarrunda yansrtrnakta etkili olduqu bellrtenmlstir.
K121lay ve Hayran

(2010) calismalannda,

ogretmen

ve ogrencinin

lllskistni daha etkllesirnll ve verimli hale getirmeye cahsan bir ders yonetirn
sistemi tasarlarruslardrr. Ogrenci ve ogretmen arasmdaki etkilesiml en yuksek
seviyeye cikartarak, ogrencinin motivasyonunu arttirma arnach qellstirilen bu
ders yonetlrn
notlanm,

sisteminde

dersle

ilgili

ogretmen,
duyurulan

yonetirn

konsolunu

ogrencileriyle

hem

kullanarak,
web

ders

ortarrunda
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erisebilecekleri

sekilde hem de mobil cihazlanndan

paylasabilrnektedir.

Ogretmen

dersi

iptal

etmesi

eri§ebilecekleri
qerektlqinde,

panoya asmak yerine ogrencilerin cep telefonlanndan
veya mesaj ile gerekli bilgilendirmeyi

yapabilmekte

sekilde
duyuruyu

alabilecekleri

e-posta

ogrenci ise, dersle ilgili

butun notlara ve duyurulara hem web saytasmdan hem de mobil clhazindan
ulasabilmektedlr.
Son yillarda mobil ogrenme ile ilgili yapilan cahsrnalarda gorOldOgO gibi
cahsrnalann

birc;ogu mobil ogrenme

uygulamalanrnn

ogrenme

Ozerindeki

etkisi, hangi mobil araclann daha etkili olduqu ve uygun ogrenme ortarnlanrun
geli§tirilmesi

Ozerine odaklanrnaktadrr.

Ogretmenlerin

ve ogrencilerin

mobil

ogrenmeye yonellk alqtlan ve mobil ogrenme yeterlilik alqilanru saptamaya
yonelik yeterli sayrda cahsrna mevcut degildir.

BOLOM Ill

YONTEM

Bu bolum altmda arasnrmanm
toplama

araclarina,

uygulamaya,

modeline, evren ve 6rneklemine,

verilerin

cozurnune,

yorumlamasma

veri
ve

cahsrna plaruna iliskln bilgilere yer verllrnistir.

Ara~t1rmaModeli

Bu arastrrmada 6gretmenlerin ve 6grencilerin mobil 6grenmeye y6nelik
alqtlanru ve yeterliliklerini

belirlemek icin, evren hakkmda genel bir yarqrya

varma olanaq:

modellerden

saqlayan

genel tarama

modeli kullanrlrrustrr.

Arastrrrna, mobil 6grenme alqilan ve mobil 6grenme yeterlilikleri arasmdaki
ili§kiyi

belirlemeyi

arnacladrqmdan

lllskisel

tarama

modeli

niteligindedir.

Karasar (2005) illskisel tarama modelini iki ve daha 90k savrdakl degi§ken
arasmda birlikte degi§im varhqrru ve/veya derecesini belirlemeyi arnaclayan
arastrrrnalar olarak acrklamaktadir.

Ara~t1rmanmEvreni ve Orneklemi

Buyuk6zturk (2008) evreni "Arastrrma sorulanru cevaplamak tcln thtlyac
duyulan verilerin (6l9umlerin)

elde edildigi canh ya da cansiz varllklardan

olusan buyuk bir grup" olarak aciklamaktadtr.
Bu arastrrrnarun evrenini, Kuzey Krbns'ta Milli Egitim Bakanliqr, Orta
Ogretim Kademesindeki

43 okulda 2009-2010

egitim-6gretim

yrhnda g6rev
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yapan

ogretmenler

olusturan

ve bu ogretmenlerin

ogrencileri

ve ogrenci sayisma

Iliskin veriler

ogretmen

Cumhuriyeti

olusturrnustur,

Evreni

Kuzey Kibns Turk

Milli Egitim KOltur ve Spor Bakanllg1, Orta Ogretim

Dairesi

mudurlugu istatistik defterlerinden edinilen bilgilere dayarularak toplanrrustir.
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyetinde
gorev yapan

2138 ogretmen

bulunan orta ogretim. kadesmesinde

ve bu ogretmenlerin

18862 ogrencisi,

bu

cahsrnarun evrenini olusturrnustur,
Arastirma kosullan bakrmmdan ogretmen ve ogrenci evreninin turnunu
orneklem olarak almak olanaksrz olduqundan "tabakali orneklerne" yonterni ile
"Basit

seckisiz

ornekleme"

(Startified

sampling),

buyOklOgO

i9indeki

yontemi

evrendeki
oranlanyla

kullarulrmsnr.

alt

gruplann

orneklemde

Taba~all

belirlenip

temsil

orneklerne

bunlann

edilmelerini

evren

saqlamayi

amaclayan bir ornekleme yonternidlr (Buyukozturk: 2008; Fraenkel ve Wallen,
2006). Bu cahsmada Kuzey Krbns Turk Cumhuriyetinin
olarak

bellrlenmtstlr.

Belirlenen

alt tabakalar

bolqeierl alt tabaka

lcerisinden

basit

seckisiz

ornekleme yonterni ile orneklern beltrlanmletlr. Evren ve belirlenen orneklern
gruplan ogretmen ve ogrenciler tcin a~ag1da detayll olarak verilmektedir.

Ogretmen
Ogretmenler
Buyukozturk
dusurmek

19m hedef

(1996) tarama

ve orneklemin

orneklern

modelindeki

oraru %25 olarak
arastirmalarda

evreni temsilliginf

bellrtenmlstlr.

orneklern hatastru

artrrmak arnaciyla,

bu orarun

orneklem lcln yeterli bir buyuklugu vereceqi kabul edilebildigini belirtmektedir.
Kuzey

K1bns Turk

hizmet

vermekte

Cumhuriyetinde
olan

toplam

ortaoqretim

2138

ogretmenin

kademesindeki
914'0

(%42)

okullarda
Letkosa

bolgesinde, 185'i (%9) Girne bolqesinde, 296's1 (% 15) Guzelyurt bolgesinde,
236's1 (% 11) iskele bolqesinde ve 507'si (%22) Gazimaqusa

bolqesindedlr.

Basit tabakali orneklerne yonternl ile belirlenen alt tabakalardan %25 orarunda
seckisiz

orneklerne

yonterni

ile

secilen

ogretmen

orneklernl

t.etkosa

bolqeslnden 228 (%42), Girne bolqesinden 46 (%9), Guzelyurt bolgesinden
74 (%15), iskele bolqeslnden

59 (%11) ve Gazirnaqusa

bolqesinden

127

,~i~~.,,

••
_
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(%22) seklindedir. $ekil 3.1 'de goruldugu gibi ogretmen evreni Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti'nin coqraf

bolgelerine gore tabakalama yonterni ile

orneklenirken meslek okullan ve normal okullann gen;ekteki oraru da dikkate
ahnrrustrr.

$ekil 3. 1 Tabakalama ornekleme yonternl ile belirlenen ogretmen orneklernl

Arasnrrnarun baslanqrcmda planlanan 534 ogretmene bilgi formu ve
olcek dag1t1lmasma ragmen, olgegin hatah ya da eksik doldurulmasi,
doldurmak

istenmemesi

gibi

nedenlerle

uygulama

467

ogretmenle

gergekle~mi~, toplam 67 ogretmen orneklem d1~1 kalrrustrr, Bu sebeple
olgegin geri donrne oraru %88 olarak hesaplanrrustrr. Buyukozturk (2008) bu
orarun yeterli olduqunu belirtmektedir.

Ogrenci
Arastrrmaruri ikinci asarnasrru olusturan ogrenciler lcln belirlenen hedef
orneklern oraru %9'dur. Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'nde ortaoqretirn
kademesindeki okullarda egitim-ogretim gormekte olan toplam

18862

ogrencinin 7761'i (%41) Lefkosa bolqesinde, 2444'0 (% 13) Girne bolqeslnde,
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2303'0 (% 12) Guzelyurt b61gesinde, 1675'i (%8.8) iskele b61gesinde ve
4670'u (%24.8) Gazirnaqusa b61gesindedir.Basit tabakah 6rnekleme y6ntemi
ile belirlenen alt tabakalardan %9 orarunda seckisiz 6rnekleme y6ntemi ile
secllen 6grenci 6rneklemi Lefkosa b61gesinden698 (%41), Girne b61gesinden
220 (% 13), Guzelyurt b61gesinden207 (% 12), iskele b61gesinden 150 _(% 15)
ve Gazirnaqusa b61gesinden 420 (%24.8) sekllndedlr, $ekil 3.2'de goruldugu
gibi 6grenci evreni KKTC'nin cografi b61gelerinegore tabakalama y6ntemi ile
6rneklenirken meslek okullan ve normal okullann ger9ekteki oraru da dikkate
almrrustir.

$ekil 3. 2 Tabakalama orneklerne yontemi ile belirlenen ogrenci orneklemi

Arastrrrnarun baslanqicmda planlanan 1695 6grenciye bilgi formu ve
olcek dag1t1lm1!? ancak 6l9egin hatah ya da eksik doldurulmasi, doldurmak

istenmemesi gibi nedenlerle uygulama 1556 6grenci ile ger9ekle!?mi!?,toplam
139 6grenci 6rneklem d1!?1 kalrmstrr. Bu sebeple 6l9egin geri d6nme oraru
%92 olarak hesaplanrrustrr. Buyukozturk (2008) bu orarun yeterli olduqunu
belirtmektedir.

~,-~- ~~-=-s:~ ~-
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Ogretmen ve ogrenci grubundan ahnan orneklern sayrst Anderson
(1990)'un 0.05 duzeyinde tolerans gosterilebilir hata lcln belirttigi sayrrun
oldukca Ozerinde olrnustur (Akt: Baler, 2005).

Veri Toplama Araclan ve Uygulama

Arastrrrnayi gerc;ekle$tirebilmek ic;in
toplanmasma

yonelik

gereksinim duyulan verilerin

d6rt bilgi toplama aract kullarulrrustrr. Bunlar; a)

ogretmenlerin mobil 6grenmeye y6nelik alqrlanm

belirlemede kullarnlan

Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1 Ol~egi

b) 6gretmenlerin

mobil 6grenmeye y6nelik yeterliliklerini saptamada kullarulan Ogretmenlerin
Mobil Ogrenmeye Yonelik Yeterlilikleri Ol~egi c) Ogrencilerin mobil
6grenmeye y6nelik alqilanru belirleme amach kullarulan Ogrencilerin Mobil
Ogrenmeye Yonelik Alg1

Ol~egi ve d) 6grencilerin mobil 6grenme

yeterliliklerini ;. ...saptama arnach kullarnlan Ogrencilerin Mobil Ogrenme
Teknoloji · Servislerini Kullanabilme Yeterlilik Ol~egt . Bu arastrrmada
belirlenen alt arnaclara objektif bir $ekilde yarut verebilmek icin veri toplamada
kullarulan araclann hazrrlanrna surec'erl ve orneklern gruplanna uyqularnasi
a$ag1da acrklanrrustrr.

Ge~erlilik ve Guvenirlilik <;ah~mas1

Toplanan verilerin gec;erligi ve guvenirligi, veri toplama aracrrun
gec;erlik ve guvenirligine bagl1d1r

(Buyukozturk,

1996). Ogretmen ve

6grencilerin mobil 6grenmeye y6nelik alg1 ve yeterliliklerini belirlemek
arnacryla 20 ogretmenden ve 20 6grenciden mobil 6grenmeye y6nelik duygu,
dusunce ve davraruslanru lceren kompozisyon yazmalan lstenrnlstir. Alqrlan
ve yeterlilikleri belirlemeye iliskin her bir veri toplama araci icln olusturulan
madde havuzundan yararlarnlarak taslak bir forum olusturulrnustur. Alg1 ve
yeterlilik olcekleri ogretmenler ve 6grenciler lcln ayn ayn hazrrlanrmstrr, Mobil
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ogrenmeye ycnelik literaturun taranmasi ve kompozisyonlarla

yapilan lcerik

analizi sonucunda maddeler yazrlrmstrr. Her olcekte mobil ogrenmeye yonelik
olumsuz

ifadelerinde

bakrrrundan
gorun0$

dil

olrnasma ozen gosterilmi$tir.

uzrnaru tarafmdan

ge9erliligi

incelenmlstir.

lcin universitede

Hazrrlanan
Olceklerin

qorev yapan,

olcekler dil
kapsam

ve

blllslrn teknolojileri

ve

ogretim teknolojileri ve materyal tasanrm dersini veren 1 O ogretim elemamrun
gor0$1erine

basvurulrnustur.

duzeltrneler

yaprlrnrs,

crkartrlrmsnr,

Veri toplama

Uzman

gor0$1eri . doqrultusunda

crkanlmasrru

istenilen

araclanrun

maddeler

gerekli

olceklerden

deneme formu son seklint alrrustrr.

Grup buyuklugunun faktor analizi, madde analizi gibi islemler dikkate ahnarak
madde sayrsrrun en az iki kati olmasi onerilmektedir
toplama

araclanrun

ge9erlik

ve

guvenirlik

(Kline, 1994). Veri

analizinin

yaprlabllmesi

icln

hazrrlanan veri toplama araci deneme formu, on deneme grubu olarak 150
ogretmene ve 150 ogrenciye uyqulanmrstrr. Arastirmada alg1 ve yeterlilikleri
olceklerine verilecek tepkiler lcln 5'1i likert tipi tercih edilmlstir. Alg1 olceklerinde
yer alan her bir madde icin "kesinlikle
.

katrhyorum-katrhyorurn-kararstztrn~

~-

kanlmryorurn-keslnlikle

katrlrmyorum"

gibi bes kategoriden

biriyle srrutlarna

lstenrnlstlr. Her katrhmci lcin toplam puarun elde edilebilmesi icin, en olumlu
kategoriye 5 puan, en olumsuz kategoriye 1 puan verilerek toplanan yarutlar
1-5 arasinda puanlanrmsnr, Olumsuz ifadelerde puanlama tersine yapilmrsnr,
Buna gore, olceklerden

alman yuksek

puanlar

mobil ogrenmeye

yonelik

alqrlanrun ve yeterliliklerinin yuksek seviyede olduqunu gostermektedir.
Olceklerln

yapi

ge9erligini

incelemek

arnacryla

faktor

analizi

yaprlrnasma karar verllrnlstlr. Faktor analizi blrcok arastrrmaci tarafmdan en
gu9lu yontem olarak gorulmektedir (Kahn, 2006). Kember ve Leung (2009)'a
gore olceklerin ge9erliligini saqlarnak guvenirligi saqlamaktan
Verilerin

taktor analizine

uyqunluqu

daha zordur.

lcln KMO .60'dan yuksek ve Barlett

testinin anlamlt crkmasi gerekmektedir

(Buyukozturk,

2004; Hutcheson ve

Sofroniou, 1999). Olceklerdeki taktorleri belirlemek icln Kaiser'in kritelerinden
oz degerin 1 'in uzerinde olmast dikkate ahnrmstrr, Oz degeri 1 'in uzeri olan
taktorler

daha

uygun olrnaktadrr

(Kaiser,

1960; Kim ve Muellen,

1978;

Ozcinar, 2009). Ol9egi olusturan maddelerin belirlenmesinde Varimax rotation
analizi sonucu taktor yukunun en az .30 ve tek faktor altmda yer almasi
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(maddenin iki ayn taktor altmda yuksek taktor yuku almasi durumunda tarkrn
en az .1 O olmasi) ol<;utu esas almrrustir. Bu degerler literaturde farkhlrklar
qostermakte ve genellikle .30 ve .40 degerleri sirur deqer olarak almrnaktadrr
(Tuan ve digerleri, 2000; Johnson ve McClure, 2004; Tsai ve Liu, 2005;
Gurbuzturk ve $ad, 201 O).
Olceklerin quvenlrllklerlnl belirlemek arnaci ile Cronbach alfa ve iki yan
test quverurllk analizleri uyqulanrrustrr, Cronbach alfa elde edilen test puanlan
arasmdakt

ic; tutarhlrq: incelemek amaci ile kullarulmaktadrr (Buyukozturk,

2004). KR20 tormulunu temele alan ve test maddelerinin birden fazla olduqu
durumlarda kularulmaktadrr (See, 1951; Ozdarnli, 2009). ic; tutarl11ig1 inceleme
amact ile kuuarulan diger bir guvenirlik analizi ise iki yan test analizidir. Test

maddelerinin, ilkyan-sonyan olarak iki es yanya aynlarak testin iki yansi
arasmdakl lliskiden hareketle Spearman Brown tormulu kullarularak testin
tarnarru ic;in hesaplanan korelasyon katsayrsi ile aciklarur (Buyukozturk, 2004;
Fraenkel ve Wallen, 2006).
Blrcok arastrrmacrya g9re guvenirlik kat sayisi 1 'e yaklastik sonra
guvenirlik artmaktadir (Sekaran, 2003; Huang ve digerleri, 2010). Fraenkel ve
Wallen (2006) guvenirlik katsayisrmn .60'dan du!;,Ok olmasi olc;egin eek zayif
olduqunu, .60 ile .70 arasmda olmasi kabul edilebilir sirurlar icerlslnde olmasi
ve .80 uzerinde olrnasmrn iyi olduqunu belirtmektedirler. Yukanda siralanan
bilgiler cercevesinde, bu arasnrmada kullarulan

bilgi toplama araclan

geli~tirilmi~tir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg, Ol~egi:
Bu olcek, ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlanru belirlemek
arnacryla qelistirilmistlr. Veri toplama araclanrun gec;erlik ve guvenirlik
analizinin yapilabllmesl lcln hazrrlanan veri toplama aract deneme formu lcln
33 madde yaztlrmstrr.

Uzman gorO~leri almdrktan sonra olc;ege uygun

olmayan altr ifade olcekten crkanlmrstrr. Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye
Yonelik Alg1 Olc;egi'nin deneme formu, 150 ogretmene uyqulanmrstrr. Olc;egin
temel bilesenlerinl (alt boyutlanru) ortaya koymak arnaciyla Principal
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Component fakt6r analizi ve Varimax rotation uyqulanrrustrr, Olc;ege ilk fakt6r
analizi uyqulandrktan sonra bir maddenin yuk degerinin .30'un altrnda olduqu
g6rulmu§t0r. Madde olcekten crkanlrrus ve kalan 26 madde i<;in fakt6r analizi
tekrar yaptlrmstrr.

Ogretmenlerin

Mobil Ogrenmeye Y6nelik Alg1 Olc;egi icin

KMO 6rneklem uygunluk katsayrsi .92 olarak hesaplanrmstrr. KMO degerinin
.90'in uzerinde olrnasi verilerin fakt6r analizi icin uyqunluqunun
oldugu seklinde degerlendirilmektedir
ve Odabasi, 2007).

rnukemmel

(Hutcheson ve Sofroniou, 1999; Namlu

Yapnan Barlett testinde X2 deqeri 2842.89 ve anlarnh

crkrrustrr, KMO ve Barlett testi verilerin fakt6r analizi icln uygun olduqunu
qostermektedlr. Analiz sonucunda maddelerin birinci fakt6r yuk degerleri .483
ile .772 arasmda degi§mekte olup, tek taktorun ac;1klad191 varyans miktan
%50.443 olduqu gorulmu§tOr. Aynca, olc;egin oz degeri 1.000'dan buyuk 4
taktorun

oldugu

gorulmu§tOr.

Ancak,

bu

taktorlere

anlarnh

isimler

vanlememlstir. Yapilan incelemede faktorlerin acrkladrklan varyansi bulmada
kullarnlan oz degerlerin birinci faktor lcln 13.066, ikinci taktor 1.599, ucuncu
taktor icln 1.385 ve dorduncu taktor icin 1.008 olarak hesaplanrrustrr.

" "" 'l,' ,,

Daha sonra faktc~·r analizi 3 boyutta lncelenrnlstir,
taktorlu olarak yapuandmlrms
kuramsal
uyumu"

yapiya

uyqularus

bi<;imi

ve fakt6rlerde toplanan maddelerin ic;erigi ve

uygunluklan

(8 madde),
ve

Buna gore olcek 3

dikkate

'Bransa

uygunluk"

araclann

lletislrn

ahnarak

"Arnac-rnobil

(9 madde)
yeterligi"

teknolojileri

ve "mobil
(9

madde)

ogrenme
seklinde

islrnlendlrilmlstlr.
Olc;egin uc; faktorlu olarak ac;1klad191 varyans miktan %61.770 olarak
hesaplanrrustrr.
acikladiklan

Yaprlan

incelemede

faktorlerln

dondurrne

varyans miktan "Amac-mobil teknolojileri

%50.235, 'Bransa

uygunluk"

6ncesinde

uyumu" alt boyutu icln

alt boyutu ic;in %6.195 ve "mobil ogrenme

uyqularus biclrni ve araclarm lletlslrn yeterllq!" alt boyutu lcln %5.340 olduqu
gorulmu§tOr.

Faktor dondurrne sonuclan lncelendiqinde

ise birinci boyutun

ac;1klad191 varyans miktan %23.15, ikinci boyutun ac;1klad191 varyans miktan
%22.469

ve ucuncu boyutun

ac;1klad191 varyans

miktan % 16.286 olduqu

belirlenmistir. Buna gore Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1 Olc;egi
tek veya uc; taktorlu olarak kullarulablleceq' kabul edilmistlr,
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Olcektekl maddelerin ayrrt edicilik 6zelliklerini
madde

lcin

hesaplanan

madde-toplam

incelemek arnacryla 26

korelasyonlan,

.311

ile

.795

arasmdadir. Olc;egin guvenirligi ic;in madde analizine dayah olarak hesaplanan
Cronbach alfa ic; tutarlrhk katsayrsi olc;egin butunu icln 0.959, iki yan test
quvenirllk katsayrsi 0.905, birinci fakt6r lcin alfa ic; tutarhhk kat sayrsi 0.881, iki
yan test guvenirlik katsayrsi 0.715, ikinci fakt6r icin afla ic; tutarhlik katsayrsi
0.917, iki yan test quvenirlik katsayrsi 0.837 ve ucuncu fakt6r icln alfa le
tutarhhk katsayisi

0.924, iki yan test kat sayrsi 0.855'tir.

Eide edilen bu

bulgulara gore 61c;egin tumu ve alt boyutlan guvenilirdir denilebilir.
Fakt6r
etklleslmlerlnl

analizi

sonucunda

g6rmek

61c;ege

arnacryla

ait

boyutlann

boyutlann

birbirleriyle

Pearson

olan

korelasyonlan

hesaplanrrus ve sonucta tum boyutlar arasrndaki etkllesirnin guc;lu olduqu
g6rulmu§tur.

Bu

baglamda,

toplam

puanlara

iliskin

korelasyonlar

incelendiqinde, 6l9egin olcmek istenen 6zellikleri olcrnekte olduqu s6ylenebilir.
"Ogretmenlerin

mobil

6grenmeye

y6nelik

alqrlan

61c;egi"nin

fakt6r

analizi ve rnadde-toplarn korelasyon sonuclantablo 3.1:de verilrnistir:

Tabla 3. 1 Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1 Oh;:egi Faktor ve Madde Analizi Sonuclan

Madde
no

Rot. once
fak. yuku

Rot.
son.
fak.yuku

Madde
toplam
r

Madde
Alt Test

.495

.618

.586

.572

.483

.642

.391

.496

.671

.765

.599

.673

.680

.757

.635

.722

.575

.438

.708

.653

.735

.762

.697

.778

.748

.725

.745

.790

Ama9-mobil teknolojileri uyumu
1.

2.
11.

13.

5.

8.

20.

Mobil 6grenme araclan zaman ve mekan
strurtamastru ortadan kaldmr
Mobil 6grenme uygulamalan etkili 6grenmeogretme ortam1 yaratmaz
Mobil
6grenme
teknolojileri
6grenme
etkinliklerinde
bilginin
tam
olarak
aktanlmasmda etkilidir
Mobil 6grenme teknolojilerini kullanmak
ogrencilerimin motivasyonunu artrnr
Mobil araclar uzerinden kullarulan Messenger,
Skype gibi programlar zaman ve mekan
smrrlamast olmadan konuyla ilgili tartrsrna
olana.9.!....§glar
Ders notlan, e-posta gibi mobil 6grenme
araclanyla 6grencilere gonderilerek etkili
ogrenme ortam1 yarat1labilinir
Mobil ogrenme sistemleri derslerin kalitesini
artmr
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23.

Mobil ogrenme teknolojileri tum derslerde
destekleyici olarak uygulanabilir

.558

Rot. once
fak. yuku

Madde
no

.528

Rot.
son.
fak.yuku

.680

Madde
toplam
r

.653

Madde
Alt Test

Bran§a uygunluk
.576

.618

.631

.714

.734

.763

.642

.516

.541

.739

.632

.687

.796

.677

.743

.647

.749

.752

.563

.782

.754

.643

.791

.816

.534

.738

.717

.590

.434

.727

.682

.551

.395

.709

.669

.575

.476

.718

.709

.626

.750

.627

.698

.772

.827

.707

.782

.688

.756

.699

.758

.641

.655

.736

.736

.621

.625

.730

.757

.641

.694

.709

.757

Bransrrnla
ilgili
ihtiyacrrn
olan
ders .484
materyallerime mobil teknolojileriyle arunda
ula§.abilirim
9.
Mobil ogrenme uygulamalan, alarundaki .719
konulan ogretiminde kolayl1ksaglar
15.
Kislsel bilgi paylasrrnmda mobil ogrenme .483
uygulamalan guvenlidir
4.
Mobil ogrenme uygulamalanm ogrencilerimle .658
ogrenme etkinliklerimde iyi bir tartrsrna araci
olarak kullanabilirim
10.
Mobil
ogrenme
uygulamalan
kendi .712
branstmdaki konulann ogrenilmesinde uygun
bir yontemdir
17.
Mobil ogrenme uygulamalan, dersimde gerekli .659
olan etkile$im i9in iyi bir ogrenme yontemidir
21.
Gelecek donernler icerisinde derslerimi mobil , .656
ogrenme yontemiyle desteklemek isterim
24.
Mobil ogrenme uygulamalan, bransimla ilgili .706
tart1$malanyapmak i9in uygun bir ortamdir
18.
Mobil ogrenme uygulamalan, bransirnla ilgili .629
bilgileri rneslektaslanrnla paylasrnakta kolaylik
saqlar
Mobil ogrenme uygulam§ blcimi ve ereclertn lletlsim yeterliligi
14.

6.
7.
16.
19.
12.
22.
25.
26.

3.

Mobil ogrenme uygulamalan derslerimde
geleneksel egitime destek olarak kullarulabilir
E- ogrenme'de, ogrenme etkinlikleri mobil
ogrenme uygulamalanyla ger9ekle$tirilebilir
Mobil teknolojileriyle, sohbet proqrarru ile
ileti$im kurularak bilgi payla$1m1 yap1labilir
Ders materyalleri MMS mesa]: ile ogrencilere
iletilebilir
Mobil ogrenme araclariyla ogrenci-ogretmen
arasmda ileti$im saglanabilir
Mobil ogrenme araclanyla ogrenci-ogrenci
arasmda ileti$im saglanabilir
Mobil ogrenme teknolojileri lle egitsel sitelere
ihtiya9 aninda eri$ilebilinir
Mobil teknolojileri aracrhqryla geleneksel
yontemlere gore daha etkili ileti$im kurulabilir
Egitim-ogretim sureci sadece mobil ogrenme
teknolojileri ile ger9ekle$tirilmelidir
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Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Olc;egi:
Bu

olcek,

belirlemek

ogretmenlerin

amaciyla

mobil

qellstinlrnistir.

ogrenmeye

yonelik

toplama

araclanrun

Veri

yeterliliklerini
gec;erlik ve

quvenirlik analizinin yaprlabilmesi lcln hazirlanan veri toplama aract deneme
formu icln 19 madde yazilrmstrr.

Uzman · qoruslerl almdiktan

sonra olc;ege -

uygun olmayan bes ifade olcekten crkanlrrustrr. Ogretmenlerin Mobil Ogrenme
Yeterlilikleri Olc;egi'nin deneme formu, 150 ogretmene uyqulanrrustrr, Olc;egin
temel

bilesenlerlnl

(alt

boyutlanru)

ortaya

koymak

amaciyla

Principal

Component taktor analizi ve Varimax rotation uyqulanrrustrr. Olc;ege ilk taktor
analizi uyqulandrktan sonra bir maddenin yuk degerinin .30'un altmda olduqu
gorulmu§tur. Madde olcekten cikanlrrus ve kalan 13 madde icin taktor analizi
tekrar yaprlrrustrr. Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Olc;egi lcin KMO
orneklern

uygunluk

katsaytsi

.89 olarak

hesaplanrrusnr.

Yapuan

Barlett

testinde X2 degeri 1601.63 ve anlamh crkrrustrr, KMO ve Barlett testi verilerin
faktor

analizi

lcln

uygun

olduqunu

qostermektedir.

Analiz

sonucunda

rnaddelerln birinci taktor yuk d~gerleri .372 ile .877 arasmda degi§mekte olup, .... ~
·-

~:;:;:.

tek taktorun a91klad191 varyans miktan %57.497 olduqu gorulmu§tur. Aynca
olc;egin oz degeri 1.000'dan buyuk 2 faktorun olduqu gorulmu§tur. Yapilan
incelemede taktorlerln acrkladrklan varyansi bulmada kullarulan oz degerlerin
birinci faktor lcln 7.475, ikinci taktor icln ise 1.502 olduqu qorulrnustur,

Tablo

3.2'de rotasyon sonrasi olast 2 fakt6re y6nelik yuk deqerleri de verilmistir.
Buna gore Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Olc;egi 61c;egi iki faktorlu
olarak kullarulabileceql

kabul edilmistlr. Olc;egin iki taktorlu olarak a91klad191

varyans miktan %69.053 olarak hesaplanrmstrr.
Analizler sonucunda elde edilen bu iki alt boyutun isimlendirilmesinde
fakt6rlerde
dikkate

toplanan

ahnrrustrr.

kullanabilme

maddelerin
Buna

yeterliligi"

gore

ic;erigi ve kuramsal
alt boyutlar

"Mobil

yapiya

uygunluklan

teknoloji

(9 madde) ve "mobil teknolojilerle

servislerini

ders materyali

hazrrlayabilme yeterliliql" (4 madde) sekllnde tstmlenolrltmlstlr.
Olcekteki maddelerin ayirt edicilik 6zelliklerini incelemek amaciyla 13
madde

icin

hesaplanan

madde-toplam

korelasyontan,

.599

ile

.805

arasmdadir. Olc;egin guvenirligi icin madde analizine dayall olarak hesaplanan
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Cronbach

alfa i9 tutarhhk katsayrst ol9egin butunu tcln 0.938, iki yan test

guvenirlik katsayrsi 0.900, birinci faktbr i9in alfa i9 tutarhhk kat sayis: 0.908, iki
yan test gu,venirlik katsayrst 0.870, ikinci faktbr lcln afla le tutarlihk katsayrsi
0.927, iki yan test guvenirlik katsayis: 0.838'dir. Eide edilen bu bulgulara gore
bl9egin turnu ve alt boyutlan guvenilirdir denilebilir.
"Ogretmenlerin

mobil bgrenmeye

ybnelik yeterlilik

bl9egi"nin

faktbr

analizi ve madde-toplam korelasyon sonuclan tablo 3.2'de verllmistir:

Tablo 3. 2 Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Yeterlilik Olc,:egi Faktor ve Madde Analizi Sonuclan
Rot. once
fak. yuku

Madde
no

Rot. son.
tak.yuku

Madde
toplam r

Madde
Alt Test

Mobil teknoloji servis/erini kullanabilme yeterliligi
12
11
16
18
19
15
14
13
17

Mobil
ogrenme
teknolojileri
aracrhqryla
ogrencilerimle ileti§im kurabilirim
Ders materyallerimi mobil ogrenme teknolojileri
arac1ilg1ylaogrencilerimle payla§abilirim
MSN, Skype gibi anilk lletisirn programlanrn mobil
cihazlanmda kullanabilirim
Mobil cihazlar aracinjnyla ogrencilerimle goruntulu
ileti§_im kurabilirim
Ogrenme aktiviteleri ic,:in Yahoo grup, Google grup
hizmetlerini kullanarak online gruplar olu§turabilirim
Gerekli bildirimler icin tek bir mesaji tum
ogrencilerime gonderebilirim
Mobil cihazlar arac1ilg1ylaint.ernetegirebilirim

.721

.578

.671

.669

.704

.577

.650

.646

.740

.761

.690 "

.717

.773

.674

,729

.731

.772

.740

.726

.741

.780

.801

.735

.770

.775

.852

.727

.765

Mobil cihazlar aracruqryla
internette tarama
aoabilirim
Mobil ogrenme teknolojileriyle ogrencilerime
odevlerlni iletebilirim

.795

.877

.751

.795

.845

.695

.805

.778

Onemli bulduqurn anlan videoya kaydedip
ogrencilerimle payla§abilirim
Konulanmla ilgili video materyallerini yaratabilirim

.656

.837

.936

.739

.665

.878

.936

.787

Ogrencilerimin projelerini mobil araclar aracihqryla
yonetebilirim
Mobil ogrenme teknolojileriyle coklu ortam destekli
materyal harnlayabilirim

.796

.822

.932

.839

.809

.766

.931

.805

n

Mobil teknolojilerle ders materyali haz,r/ayabilme yeterliligi
22
21
20
23

~~~~:~
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Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonellk Alg1 Ol~egi:
Bu olcek, 6grencilerin
arnaciyla

geli§tirilmi§tir.

mobil 6grenmeye

Veri

toplama

yonelik alqrlanru belirlemek

araclanrun

gec;erlik ve

guvenirlik

analizinin yaprlabllmesi lcln hazirlanan veri toplama araci deneme formu tcln
29 madde

yazrlrrustrr.

Uzman

qorusleri

alrndiktan

sonra

olc;ege ·uygun

olmayan iki ifade olcekten crkanlrmstrr. Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonelik
Alg1 Olc;egi'nin deneme formu, 150 ogrenciye uyqulanrmstrr. Olc;egin temel
bilesenlerlnl

(alt boyutlanru)

faktor analizi ve Varimax
uyqulandiktan

sonra

ortaya koymak arnaciyla Principal Component
rotation uyqulanrmsnr,

iki maddenin

Olc;ege ilk faktor analizi

yuk degerinin

.30'un

altrnda

olduqu

gorulmu§tOr. Madde olcekten cikanlrnrs ve kalan 25 madde ic;in faktor analizi
tekrar yaptlrmstrr. Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1 Olc;egi icin KMO
orneklern uygunluk katsayrsi .97 olarak hesaplanrmstrr, KMO deqerinin .90'm
uzerinde olrnasi verilerin fakt6r analizi tcln uyqunluqunun
sekllnde

degerlendirilmektedir

Odabasi,

2007}

(Hutcheson

rnukernrnel olduqu

ve Sofroniou,

1999; Namlu ve

-Ya~1l~n Barlett testinde X2,_ deg_eri 16827.02 ve anlamll ·

cikrrusnr, KMO ve Barlett testi verilerin taktor analizi lctn uygun olduqunu
gostermektedir. Analiz sonucunda maddelerin birinci faktor yuk degerleri .507
ile .685 arasinda degi~mekte olup, tek faktorun a91klad191 varyans miktan
%41.628 oldugu gorulmu~tur.

Aynca olc;egin oz degeri 1.000'dan buyuk 2

taktorun olduqu gorulmu§tur.

Olc;egin iki taktorlu olarak a91klad191 varyans

miktan ise %48.207 olarak hesaplanrmstrr.
acikladrklan

varyansi

bulmada

kullarulan

Yapilan

incelemede

oz degerlerin

taktorlerln

birinci taktor

lcln

%41 .628, ikinci taktor lcln %6.116 ve uc;uncu taktor lcln %6.578 olduqu
gorulmu~tOr.

Tablo 3.3'te

rotasyon

sonrasi

olasi 2 taktore

yonelik yuk

degerleri de verllmlstlr, Buna gore Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1
Olc;egi iki faktorlu olarak kullanuabileceql kabul edllmlstlr.
Analizler sonucunda elde edilen bu iki alt boyutun isimlendirilmesinde
taktorlerde

toplanan

maddelerin

ic;erigi ve kuramsal

yaprya

dikkate ahnrrustrr, Buna gore alt boyutlar "Mobil Ogrenmenin

uygunluklan
Avanta]i" (13

madde) ve "Mobil ogrenme uygulamalannm derslerde kullanabilme durumlan"
(12 madde) seklinde isirnlendirtlmistir.
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Olcekteki maddelerin ayrrt edicilik ozelliklerini incelemek amaciyla 25
madde

lcin

hesaplanan

madde-toplam korelasyonlan,

.469 ile

.645

arasmdadtr. Olgegin guvenirligi igiri madde analizine dayah olarak hesaplanan

Cronbach alfa ig tutarhhk katsayist olgegin butunu icin 0.940, iki yan test
guv~~irlik katsayisi 0.900, "Mobil OQren.meninAvanta]r" alt boyutu icln c1lfa tc
tutarhhk kat sayrsi 0.900, iki yan test quvenirlik katsayrs: 0.821 ve "Mobil
ogrenme uygulamalannm derslerde kullanabilme durumlan" alt boyutu tcln
afla ig tutarhhk katsayrsi 0.909, iki yan test guvenirlik katsaytsi 0.835'tir. Eide
edilen bu bulgulara gore olgegin turnu ve alt boyutlan quveni'irdir denilebilir.
Fakt6r analizi sonucunda olgege ait boyutlann birbirleriyle olan
etkile~imlerini

qorrnek

arnacryla

boyutlann

Pearson

korelasyonlan

besaplanrrus ve sonucta iki boyut arasindaki etkilesirnln gOglO (.736) olduqu
gorOlmO~tOr.

Bu

baqlarnda,

toplam

puanlara

illskin

korelasyonlar

lncelendiqlnde, olgegin olcmek istenen 6zellikleri olcrnekte olduqu soylenebllir.
"Ogrencilerin mobil 6grenmeye yonelik alqilan olgegi"nin faktor analizi
(

ve madde-toplam korslasyon sonuclan tablo 3.~'de verllrnistir:

Tablo 3. 3 Ogrencilerin

Mobil Ogrenmeye Y6nelik Alg1 Olc;:egi Fakt6r ve Madde Analizi Sonuc;:lan

Madde
no

Rot. once
fak. yuku

Rot.
son.
fak.yuku

Madde
toplam
r

Madde
Alt Test

Mobil ogrenme sistemleri egitimin kalitesini
artrnr
Mobil araclar heryerde kullaruiabilir

.613

.617

.575

.591

.551

.576

.512

.526

Mobil teknolojilerle lhtiyactm oian bilgiler
herzaman yanimda
Mobil ogrenme uygulamalan geleneksel
egitime destek olarak kullamlrnalrdrr
Kisisel bilgi paylasrrnmda, mobil ogrenme
uygulamalan guvenlidir
Mobil ogrenme uygulamalan, konulann
ogrenilmesinde kolayl1k saglar
Mobil ogrenme uygulamalan etkllesim icln iyi
bir se2enektir
E-ogrenmede, ogrenme etkinlikleri mobil
ogrenme uygulamalanyla gen;ekle§tirilebilir
lhtiyacrrn olan ders materyallerine mobil
teknolojileriyle aninda ula§abilirim

.624

.674

.586

.619

.659

.680

.624

.655

.507

.503

.469

.479

.674

.692

.638

.667

.652

.688

.616

.653

.659

.621

.622

.633

.645

.609

.607

.615

Mobil Ogrenmenin Avantaj1

4.
7.
9.
8.
6.
11.
14.
15.
18.
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Mobil
ogrenme
teknolojileri,
ogrenme
etkinliklerinde ogrenciler lcin yardrrnci olarak
kullarulabiilr
Mobil teknolojileriyle sohbet programlan
kullanarak bilgi payla91m1 yap1labilir
Ogretmenlerimin
gelecek
donemterce
derslerimi mobil ogrenme yontemi
ile
desteklenmelerini isterim
Mobil ogrenme teknolojilerini kullanmak
motivasyonumu artrnr

19.

1.
3.

2.
Madde
no

.623

.663

.644

.653

.569

.617

.662

.565

.625

.673

.627

.635

Rot. once
fak. yuku

Rot.
son.
fak.yuku

Madde
toplam
r

.640
.610
.613
.645 , '
Madde
Alt Test

Mobil ogrenme uygulamalannm derslerde ku/lanabilme durum/an

5.
10.
12.

13.

16.

17.
21.

20.
25.

24.

23.
22.

Mobil ogrenme uygulamalan ogrenmeetkinliklerinde iyi bir tartrsrna aract olarak
kullarulablllr
Mobil ogrenme uygulamalan, ders konutanru
ogrenmem i9in uygun bir yontemdir
Mobil ogrenme uygulamalan, derslerimle ilgili
tartrsrnalanrm yapmam lcin uygun ortamlar
yaratabilir
Mobil ogrenme uygulamalan, ogrenme
etkinliklerimde konulan paylasrnam icin uygun
bir yontemdir
Mobil ogrenme teknolojileri ile zamandan ve
mekandan
bag1ms1z
olarak- -. ogrenme
aktlvitelerlmi ger9ekle9tirebilirim
Ogretmenler, ders materyallerini bizlere MMS
mesai1 ile etkili bir 9ekilde gonderebilir
Mobil ogrenme teknolojileri aracihqtyla
derslerimle ilgili web sitelerine ihtiyac;; arunda
eri§_ebilirim
Mobil ogrenme teknolojileri tum derslerde
destekleyici olarak uygulanabilir
Mobil araclar uzerinden kullarulan Messenger,
Skype gibi anllk ileti~im programlan zaman ve
mekan smrrtamasr olmadan konuyla ilgili fikir
ali9veri9inde bulunma imkani saglar
Ders notlan ogretmen taratmdan, mobil
ogrenme arac;;lanylae-posta gonderilerek etkili
6.9.renme ortam1 yarat1labilir
Mobil ogrenme araclariyla 6grenci-6gretmen
arasmda ileti9im saglayabiliriz
Mobil
ogrenme
araclan
ile
diger
arkada91anm1zla ileti9im kurabiliriz

.635

.590

.594

.606

.684

.585

.645

.638

.672

.650

.631

.656

.685

.683

.647

.676

.649

.653

.609

.638

.616

.588

.576

.586

.648

.630

.608

.629

.660

.677

.620

.660

.648

.661

.607

.641

.651

.693

.612

.656

.657

.696

.616

.661

.660

.640

.620

.638

Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri Ol~egi:
Bu ol9ek, ogrencilerin

mobil

ogrenmeye yoneiik

yeterliliklerini

belirlemek amaciyla geli§tirilmi§tir. Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilikleri
Ol9egi'nin deneme formu 150 ogrenciye uyqulanrmstrr. Ogrencilerin Mobil
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Ogrenme Yeterlilikleri Ol9egi'nin yap: ge9erliligini belirlemek arnacryla fakt6r
anallzi uyqulanrrustrr,

Fakt6r analizinin

ilk sonuclan

tncelendiqmde

6l9egin

deneme formunda yer alan 15 maddeden 2'sinin fakt6r yuk degerinin

0.30'un

altmda kald191 ya da birden fazla fakt6rde yuksek yuk degerine sahip olugu

•

g6rulmu~tur.

Bu tur maddeler olcekten cikarilrrus ve kalan 13 madde icin

fakt6r anallzi tekrar yaprlrmstrr.
Ogrencilerin

Mobil Ogrenme Yeterlilikleri

uygunluk katsayrsi .91 olarak nesaplanrmstrr.

Ol9egi 191n KMO 6rneklem
Barlett testinde ise X2 degeri

7817.719 ve anlamll crkrrustrr. KMO ve Barlett testi verilerin fakt6r analizl icin
uygun olduqunu g6stermektedir.
Analiz sonucunda maddelerin birinci fakt6r yuk degerleri .605 ile .706
arasinda

degi~tigi ve tek taktorun

g6rulmu~tur.
taktorunun
kullanilan

Analiz

sonucunda

olduqu g6rulmu~tur.
62 degerlerin

a91klad191

6l9egin

varyansin

62 d~geri

Fakt6rlerin

%43.305

1.000'dan

acrkladrklan

varyansi

olduqu
buyuk

bulmada

birinci fakt6r i9in 5.630 ve ikinci fakt6r lcln 1.295

oldugu·' g6rulmu~tur.- Ancak bu- fakt6rlere . an lam IL isimler verllernedlql
.

2

-

·-

'(

6l9egin tek taktorlu olarak kullanilabilecegi

lcln

kabul edilmlstir.

Buna gore "Mobil 6grenme yeterlilikleri

6l9egi" ismi verilen olcek 13

maddeden olusrnakta, rotasyon sonrasi maddelerin yuk degerleri .605 ile .706
arasmda degi~mekte ve varyansin %43.305'ini acrklarnaktadir.
Olcekteki

maddelerin

ayrrt edicilik ozelllqlns

sonucunda, 13 maddeye illskin madde-toplam

illskln yapilan analizler

koretasyonlanrun

.530 ile .630

arasinda degi~tigi g6rulmu~tur. Ol9egin guvenirligi icin madde anallzine dayall
olarak hesaplanan

Cronbach Alfa i9 tutarhhk kat sayrsi 0.891, iki yan test

guvenirlik katsayrsi ise .824 olarak nesaplanrrusnr. Eide edilen bu bulgulara
gore guvenirlik ozelllklerine sahiptir.
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Table 3. 4 Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Olt;:egi Faktor ve Madde Analizi Sonuclan

Faktor
YOkO

Madde
Toplam r

Mobil
ogrenme
teknolojileri
aracrlrqryla
arkada§lanmla ileti§im kurabilirim
Mobil ogrenme teknolojileriyle ogretmenimin
verdigi gorevleri yapabilirim
Lideri olduqurn
projeleri,
mobil cihazlan
arac1l1~6netibilirim
MSN, Skype gibi anlik iletisirn proqrarnlanru
kullanabilirim
Ogretmenlerimle ve arkadaslanrnla internet
Ozerinden gorOntOIO ileti§im kurabilirim
Mobil teknolojileriyle coklu ortam destekli
projelerimi geli§tirebilirim
Mobil cihazlar arac1l191yla internete girebilirim

.605

.530

.646

.572

.638

.564

.665

.587

.674

.597

.662

.588

.706

.630

Mobil cihazlar aracrhqiyla internette tarama
~abilirim
Oqrenrne aktiviteleri lcln Yahoo grup, google grup
gibi online gruplan kullanabilirim
Gerekli bildirimler lcln tek bir mesa]: tum gruba
gonderebilirim
Ders materyallerini mobil ogrenme - teknolojileri
arac1l1g1yla arkada§lanmla payla§abilirim
Projelerimle ilgili konulan videoya kaydedip
~abilirim
Derslerimle ilgili video materyallerini mobil
teknolojileriyle yaratabilirim

.695

.620

.626

.548

.689

.615

.612

.540

.664

.594

.665

.594

Madde
no
3.
5.
7.
9.
11.
13.

2.
1.
6.
4.
8.
12.
19.

Ki~isel Bilgi Formlan: Formlar ogretmenler ve ogrenciler lcln ayn ayn
hazrrlanrrustrr. Bu formlar ogretmenlerin cinsiyet, yas, medeni durum, mesleki
kidem, brans, interneti kullarnm durumlan, e-ogrenme uygulamalanna

katrlim

durumlan, internet aktivitelerini kullanma sikhklan, iletisim araclanru kullanma
sikhklan, mobil araclan kullanma srkhklanru ve mobil araclan kullanabilme
duzeyleri: ogrencilerin, cinsiyet, yas, smrt, e-oqrenrne uygulamalanna

katrhrn

durumlan, interneti kullarurn durumlan, iletisirn araclanru kullarnm durumlan,
mobil araclan kullanma srklrklan ve mobil araclan kullanabilme
belirlemek arnacryla hazrrlanrmstrr.

duzeylerlni
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Uygulama

On deneme grubuna uyqularup son seklini alan olcekler uygulanmadan
once

konuyla ·

ilgili

web

sitesi

(http://www.world-education-

center.org/fozdamli/index.htm) geli§tirilmi§tir. Web sitesi qellstiriiirken alandaki
uzman kisilerle gorO§Olerek ic;erige karar verilrnlstir. Mobil ogrenme sitesi,
mobil ogrenmenin ne olduqunu aciklayan, avantajlan, srrurhhklanm belirten ve
tum branslara yonelik faydall linkler ile ilgili sayfa yapilan ic;ermektedir. Web
sitesinin tasanm asamasmda grafik tasanm ve qorsel tasanm uzmanlan ile
gorO§melergerc;ekle§tirilmi§tir.

$ekil 3. 3 Mobil ogrenmeye yonelik bilgilendirme sitesi

a

.

t
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$ekil 3. 4 Mo~il ogrenme uyqulamalannda kullamtabllecek araclar hakkrnda bilgi ~

Geltstirllen web sitesi lcerlslnde mobil ogrenme uygulamalannm nasil

gerc;ekle~tigi, avantajlan ve srrurhhklan, uygulamalarda kullarulan araclar ve
branslar ile ilgili geli~tirilmi~ olan web siteleri hakkmda detayll bilgi
verilmektedir.

•.
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$ekil 3. 5 Bran~lara uygun mobil ogrenme uygulamalannda kullanilabilecek web site adresleri

Geli~tirilen 611,eklerin okullarda uygulanabilmesi lcin KKTC Milli Egitim,
Kuttur ve Spor Bakanllg1 Orta Ogretim Dairesi'nden gerekli izinler aundiktan
sonra (Ek C -

Ek D) okul rnudurlerl ile irtibat kurularak uygulamay1

gerc;ekle~tirmek uzere her okul icln gun belirlenmi~tir. Belirlenen gunlerde
okullara gidilerek anketler ogrencilere strut ortammoa, ogretmenlere ise
tsnettus saatinde ogretmenler odasmda dag1t1tm1~tir.
Arasnrmacr uygulama ortarmna netbook ve kistsel dijital yard1mc1 ile
giderek geli~tirilen web

sitesine

baglanm1~ ve

ornek bir

uygulama

geli~tirmi~tir. Daha sonra ise ogrencilerden ve ogretmenlerden geli~tirilen web
sitesine mobil cihazlanyla girmeleri ve web sitesi i9erisinde verilen faydall
linklere utasarak deneme yaonktan sonra 6l9ekleri uygulamalan lstenrnistlr.
Kat1llmc1lara yapiian a91klamalarda"verdikleri cevaplann gizli kalacag1 hlcbir
ki~i, ogretmen, veli veya yonetlciye verilmeyecegi, veri toplama arac;lanrnn
toptan degerlendirilip yorumlama yoluna gidilecegi" a91klanm1~t1r. ilgili veri
toplama aractan Ek A ve Ek B'de verltmlstlr. Ornek uygulamalar yapthp veri
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toplama araclan daqrtrldrktan sonra katrhrncuara 1 O gunluk bir sure verllmis ve
1 O gunun sonunda okullardan toplanrmstrr,

Verilerin

Cozumu ve Yorumlanmast

Arastrrrnada

elde

edilen

veriler,

istatistik

uzrnanlanrun

g6ru~leri

doqrultusunda

uygun istatistiksel teknikler kullarnlarak analiz edllmis, daha

sonra tablolar

olusturularak

acrklanrms

ve yorurnlanrmsnr.

Tum analizler

SPSS 16 paket prcqrarru kullarnlarak yaprlmisnr.
Arastrrmada

like rt tipi besli dereceleme

61gegiyle, toplanan

surekli oldugu ve esit aralikh 61gege girdigi kabul edilmistir.

verilerin

Buyukozturk

(1996)'e gore likert tipi derecelemeli olceklerden elde edilen verilerin kuramsal
olarak siralamah 61gege girmekle birlikte uygulamada arahk 61geginde elde
edllrnls gibi kullarulmast yayqmdrr,
·.:..

-~

-

~-

·-···"~:~

Bu kabulun temelinde
-~-

bireyin yarqrsal

~\

."I

olymelerde kendlslne sunulan uyancilara yonelik tepkisini geryekte bir eksen
uzerinde sonsuz

noktada

qosterebileceql

dusuncesi

vardtr.

Likert tipi bir

olcekle, bireyin uyaran karstsmdaki tepkilerini kendisine en yakm hlssettlqt
derecede lsaretlenmesl
bireyin

tepkisini

beklenmektedir.

bu

sekilde

lyi hazrrlanrrus likert tipi bir olcekte

g6stermesinin,

tepkilerin

surekliligini

bozrnarnaktadrr (Buyukozturk, 1996).
Arastrrrnada birinci, ikinci, dorduncu, altmci, dokuzuncu ve onbirinci alt
arnaclan yarntlamaya y6nelik toplanan verilerin analizinde aritmetik ortalama

( x ), standart

sapma (s), en dusuk ve en yuksek degerler kullarulrmstrr.

Tablo 3. 5 Besli Derecelemeli

A.91rhk
1
2

3
4
5

Sirurlar
1.00-1.79
1.80-2.59
2.60- 3.39
3.40 -4.19
4.20- 5.00

61t;,egin Puan Srrurlan

Atg1-Yeterlilik A/91/an
Kesinlikle Katrlrruyorurn
Katrlrruyorurn

Diizer_

Hie;: Kullanarruyorum

Kararsrzim

Kotu
Orta Derece

Katrhyorurn
Kesinlikle Kat1lll'._orum

~i

lyi
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Arastrrrnarunn

orneklern

gurubunu

olusturan

ogretmenlerin

ve

ogrencilerin olceklere yonelik verdikleri yamtlanru olumsuz-olumlu, cusukyOksek olarak yorumlamada ol9egin orta noktasma karsrlrk gelen kararsrztrn
noktasi 6l90t olarak ahnrmstrr, Boylece olcekte ki maddeler veya boyutlann
ortalama puanlanrun 3'ten daha yukseqinin olumlu, daha dO~OgO de olumsuz
olarak

yorumlanrmstrr. Boylece puanlan yorumlamada 3 puan esik deqer

olarak ahnmrstrr.
Arastrrmarun 3., 5., 7., 8., 10., 12. ve 13. alt arnaclanru cevaplamaya
yonsllk elde edilen veriler normal daqrhrn gostermeleri durumunda parametrik
testier olan t-testi ve tek taktorlu varyans (One-Way ANOVA) analiz teknikleri
kullarularak

analiz

edllrnis

ve

tablolastrnlarak

acrklanrrustrr. ANOVA

sonuclanrun anlarnh crkmasi durumunda, gruplann

ortalama puanlan

arasmda belirlenen anlarnh tarkm kaynaqm: belirlemek arnaciyla grup
varyanslan esit olmad191 durumlarda Dunnet C testi, grup varyanslanrun esit
olduqu durumlarda ise Scheff~ testi uyqulanrmstir. Al~ arnaclan cevaplarnaya.,
yonelik~~ elde edilen veriler ~nor~al dag1l1m goste;medigi durumlarda ise.
parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U kullarulrrustrr,
Arastrrmarun 14. ve 15. alt arnaclanru yarutlamaya yonelik olarak
toplanan verilerin analizinde basit korelasyon tekniql kultarulrrustrr. Gruplar
arasmda lllsklnln kuwet derecesini yorumlamada a~ag1daki degerler esas
ahnrrustrr.
Bu degerler,
0.0- 0.29 arasmda olmasi dusuk;
0.30- 0.69 arasmda olmasi orta;
0.70- 1.00 arasmda olrnasi ise yuksek duzeyde bir lliskinin olduqu
seklinde kabul edilmistir. Aynca, 0.60 ile 0.70 arasinda elde edilen degerler
yuksege yakm bir deqer olarak acrklanrrustrr,
Gruplann birbirleriyle olan iliskilerinin ya da ortalamalar arasmdaki
farklann anlarnhhk testinde a=0.05 duzeyi esas ahnrmstrr.
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Arasnrrnamn
kullarulan Amerikan
Oniversitesi
almrrustrr,

raporlastmlrnasmda,
Psycoholigical

90k

yayqm

Association-APA

bir

kaynak

olarak

(6. baskr) ve Ankara

Egitim Bilimleri Enstitusu- Tez Yazim krlavuzu (2007) dikkate

BOLOM IV

BULGULARVEYORUMLAR

Bu bolurnde, arastrrrnarun amaclan doqrultusunda elde edilen verilerle
ilgili bulgu ve yorumlara yer verllmlstir.

Demografik Ozellikleri

Katmmcnann

Bu bolurnde, arastrrrna kapsarnma ahnan 6gretmenlerin ve 6grencilerin
demografik ozelliklerine yer verllrnistlr.

Cinsiyet

Arastrrmarun
cinsiyetlerine

6rneklem

grubunu

olusturan

yonelik frekans (f) ve yuzdelik

6gretmen

ve 6grencilerin

(%) dag1l1mlan Tablo 4.1 'de

sunulmaktadir.

Tablo 4. 1 Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Cinsiyet'e Gore Da91llmlan

Cinsiyet
Kadrn
Erkek
Toe,lam

Oqretmen
o/o
F

304
163
467

65.1
34.9
100

Oqrenci

F
909
647
1556

o/o

58.4
41.6
100
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Tablo 4.1 'de

gorOldOgO gibi, ogretmenlerin

%65.1 'i (304 kisi) kadin,

%34.9'u (163 kisi) ise erkektir. Ogrencilerin ise %58.4'0n0 krz ve %41.6'sin1
erkekler olusturmaktadrr, Orneklem icln secilen 6gretmen ve 6grenci cinsiyet
daqrhrm gerc;egi yansitacak sekilde bellrlenmistir.

Ya~

Arastrrrnarun

6rneklem

yaslanna yonelik frekans

grubunu

olusturan

(f) ve yOzdelik

6gretmen

(%) dag1llmlan

ve 6grencilerin
Tablo

4.2'de

sunulmaktadir.

Tablo 4. 2 Ogretmenlerin ve 6grencilerin yaslara gore dag11im1

23-33 yas
-34-44 ya~/
45 ve Ozeri
Toelam

Ogretmen
f
213
192
62
467

%

Ya§_

45.6
41.1
13.3
100

11-13 yas
14-16 yas
17 ve Ozeri
Toelam

Tablo 4.2'de gorOldOgO gibi, 6gretmenlerin

Ogrenci
f
184
923
449
1556

%
11.8
59.3
28.9
100

%45.6's1 (213 kisi) 23-33

yas araliqmda, %41.1 'i (192 kisi) 34-44 yas arahqrnda ve % 13.3'0 de 45 veya
uzeri bir ya$ arahqma sahip olmaktadrr. Ogretmenlerin yas ortalamasi ise, 35
olarak bellrlenmistir. Ogrencilerin ise % 11.S'i (184 kisi) 11-13 yas arahqrnda,
%59.3'0 14-16 yas aralrqmda, %28.9'u ise 17 veya uzeri yas arahqina sahip
olmaktadrr, Ogrencilerin yas ortalarnasi ise 15 olarak saptanrrustrr. brneklem
icln secllen 6gretmen ve 6grenci yas dag1llm1 gerc;egi yansrtacak
bellrlenrnistir.

sekilde
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Uyruk

Arastrrrnaya katilan 6gretmenlerin ve ogrencilerin uyruklanna yonelik
frekans (f) ve yuzdelik (%) daqrhrnlan Tabla 4.3'de sunulmaktadir.

Table 4. 3 Ogretmenlerin

Uyruk
KKTC
TC
Diger
Toe.lam

ve bgrencilerin uyruklarma gore dag1l1m1

Ogrenci

Ogretmen

F
407
60
0
467

o/o

87.2
12.8
0.0
100

F
1108
387
61
1556

o/o

71.2
24.9
3.9
100

Tabla 4.3'de goruldugu gibi, ogretmenlerin %87.2'si (407 kisi) KKTC
uyruklu,

%12.S'i ise TC uyrukludur. Ogr~ncilerin %71.2'si (1108) KKTC

uyruklu olup, %24.9'u TC ve %3.9'u ise ingiltere v« Bulgar uyruquna sahiptir.

Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Mobil Ara~lan Kullanabilme Duzeyleri

Bu bashk
kullanabilme

altmda; 6gretmenlerin ve 6grencilerin mabil araclan

duzeylerine

yonelik

qoruslerl

sirasryla

aciklanarak

yorumlanrrustrr,

Ogretmenlerin Mobil Ara~lan Kullanabilme Duzeyleri

Tabla 4.4'de ogretmenlerin mabil araclan kullanabilme duzeylerine
yonellk g6ru~lerine yer verilmektedir.
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Tabla 4. 4 Ogretmenlerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri

Mobil Araclar

X

ss

Cep Telefonu

4.58

.69

Dizustu Bilgisayar

3.97

1.14

Tasmabilir MP3 Calar

3.82

1.39

iPhone

1.97

1.42

Ak1III Telefon

1.96

1.43

iPod

1.94

1.37

Tasmabilir Oyun Konsolu

1.90

1.35

Kislsel Dijital Yardtmci (PDA)

1.86

1.35

Tablet PC

1.80

1.34

Ogretmenler cep telefonunu "eek iyi" , dizOstO bilgisayarlanni "iyi",
tasrnabilir

mp3

calarlan

"orta

derece"

ve

diger

araclan

yeterince

kullanamadrklanru belirtmislerdlr. Kocasarac (2003)'ta yapt191 cahsrnada
ogretmenlerin bilgi teknolojisi araclanna iliskin olarak kendilerini yeterli
gormediklerini

ortaya

koymustur,

Bu

bulgu,

ogretmenlerin

gOnlOk

yasarnlannda kullandiklan araclan daha iyi dOzeyde kullanabildikleri sekllnde
yorumlanabilir.

Ogrencilerin Mobil Ara~lari Kullanabilme DOzeyleri

Table 4.5'de ogrencilerin mobil araclan kullanabilme alqrlanna yonelik
gorO~lerineyer verilmektedir.
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Tablo 4. 5 Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri

Mobil Araclar

X

s

Cep Telefonu

4.68

.83

Dizustu Bilgisayar

4.27

1.74

Tasmabilir MP3 Calar

3.57

1.57

iPhone

3.27

1.57

iPod

3.22

1.62

Tasmabillr Oyun Konsolu

3.01

1.68

Tablet PC

2.78

1.60

Ak1ll1 Telefon

2.75

1.93

Ki~isel Dijital Yardrmci (PDA)

2.59

1.52

Ogrenciler cep telefonunu ve dlzustu bilgisayarlan "Cok iyi", tasmabllir
mp3 calarlan "iyi"

ve diger araclan "orta derecede"

kullanabildiklerini

belirtmlsdlner.

Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Mobil Arac;lari Kullanabilme Duzeylerinin
Karsrlastmlmast

Ogretmen ve ogrencilerin mobil araclan

kullanabilme duzeyleri

arasmda anlamh bir farkhltk olup olmadrqiru belirlemek lcin t-test analizi
sonuclan table 4.6'da verilmektedir.

Tablo 4. 6 Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeylerlnin Karsilastmlma Sonuclan

Grup

N

Ogrenci
0.9.retmen

1556
467

X

SS

sd

3.34
2.50

.98

2021

.92

p
16.36

.000

Aciklama
P<0.05
Fark anlarnh

Tablo 4.6'da goruldugu gibi ogrencilerin ve ogretmenlerin mobil araclan
kullanabilme duzeyleri ogrenciler lehine anlamh tarklrlrklar gostermektedir
(t=16.367,

p<0.05).

Ogrencilerin

( X =3.34,

SS=.982)

mobil

araclan
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kullanabilme duzeyleri "orta derece" 6gretmenlerin ise ( X =2.50, SS=.923)
"kotu" duzeyde olduqu belirlenrnlstir. Bu bulgu, 6grencilerin ve 6gretmenlerin
mabil

araclan

kullanabilme

duzeylerinin

yeterli

ornadrq:

seklinde

yarumlanabilir.

Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogreneme Alg1larmalllskln Bulgular ve
Yorumlar

Bu bashk altmda; 6gretmenlerin ve 6grencilerin qorusterlne gore m6grenmeye y6nelik alqrlanna iliskin bulgular ve yarumlara yer verilmektedir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Algllarma lllskln Bulgular

Bu baslrk altmda, 6gretmenlerin m-6grenme alqilanna ili~kin bulgular
ve yorumlar sirasryla acrklanrmstir, Ogretmenlerin M-6grenmeye Y6nelik Alg1
Ol9egi'ne iliskin betimsel istatistiksel sonuclan ise tabla 4.7'de verllmlstlr,

Tablo 4. 7 Ogretmenlerin m-6grenmeye yonelik alqrlannm betimsel istatistik sonuclan

Min
Puan
1
1
1

Mak
Puan
5
5
5

Ortalama

s

467
467
467

Madde
Sat1s1
8
9
9

3.59
3.65
3.57

.760
.821
.837

467

26

1

5

3.60

.756

M-ogrenme alg1

N

Arnac-rnobil teknlojileri uyumu
Bransa uygunluk
M-ogrenme uyqularus biclrni ve
arac.tlann iletiiim teterligi
Genel Ortalama

Tabla 4.7'de sunulan 6gretmenlerin m-6grenmeye y6nelik alqrlanrun
ortalama

puaru "katrhyorum" ( X =

3.60,

s=.765)

srrurlan

icerisinde

belirlenrnistir. Bu bulgu, 6gretmenlE;ffinrn-oqrenmeye y6nelik alqrlarrrun olurnlu
y6nde olduqu seklinde yarumlanabilir. Bu bulgular literaturdeki diger
calrsmalann sonuclan ile benzerlikler gostermektedir (Traxler, 2003; l~1kaglu
ve lvrendi, 2007).
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$ekil 4.1 'de ogretmenlerin

rn-oqrenrneye yonelik alqilan daha net bir

sekilde gorulmektedir.

K!!sinlikl!!

K;;sinHkle

lfarars1z1m

Kat1lm1y'OJ'Um

Katllryoirum

I

I

:!..79

l

4.19

2.59

$ekil 4. 1 Ogretmenlerin

Ogretmenlerin

M-ogrenmeye Yonelik Alg1 Duzeyi

"arnac-rnobll

teknolojileri"

taktorune

illskin alg1 puan

ortalamas: "katrhyorurn" ( X =3.59, S=.760) smrrlan igerisindedir.
gore,

ogretmenlerin

teknolojileri

ogrenme-ogretme

arasindaki

uyum konusundaki

etkinliklerinin

Bu bulguya

arnaclan

ile

mobil

alqrlanrun olumlu yonde olduqu

soylenilebillr.

Moura ve Carvalho (2008) yaptiklan calismada ogretmenle.rin

m-ogrenmeye

yonelik

Ogretmenlerin

en cok katrdrklan ifade ise X =4.03 puan ortalamasi ile "m-

goru~lerinin

olumlu yonde

olduqunu

belirtmisdlrler.

ogrenme araclan zaman ve mekan simrlamasrru ortadan kaldrnr" seklindedir.
Ogretmenlerin
puan

kararsiz kaldtklan ifade ise, olumsuz bir ifade olan X =3.08

ortalamasi

ile

"m-ogrenme

uyqularnalan

etkili

ogrenme-ogretme

yaratmaz" ifadesidir.
'Bransa uygunluk" faktorune iliskin alg1 puan ortalamalan "katrhyorum"

( X =3.65, SS=.821) srrurlan lcerlsindedlr.
ogrenme uyqulamalannm

Bu bulguya gore, ogretmenlerin rn-

kendi branslanna uygunlugu konusunda alqrlanrun

olumlu oldugu soylenilebllir.

Ogretmenlerin

en cok katrdiklan ifade X =3.93

puan ortalarnasi ile "bransrmla ilgili ihtlyacrrn olan ders materyallerine

mobil

teknolojileriyle arunda ulasabilirirn" ifadesidir. Ogretmenlerin kararsiz kaldrklan
ifade ise X =3.39 puan ortalamasi ile "M-ogrenme uygulamalan,

alanrrndaki

konulann ogretiminde kolayhk saqlar" ifadesidir. Ancak, elde edilen ortalama
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puandan gorOldOgO gibi, ogretmenlerin bu konudaki alg1lan tam srrur noktadrr.
Buna benzer olarak Ng ve Nicholas (2009) cahsrnalannda ogretmenlerin bu
konudaki tutumlannm karmasrk olduqunu belirtmi§dirler.
Ogretmenlerin "m-oqrenrns uyqularus blclrnt ve araclann iletisim
yeterliligi" faktorune iliskin alg1 puan ortalamasi Table 4.4'de goruldOgO .gibi .
"katrhyorum" ( X =3.57, SS=.837) srrurlan ic;erisindedir. Bu bulguya gore,
ogretmenlerin "mobil araclann ogrenme etkinlikleri icln uygunlugu ve mogrenmenin uyqularns bicirni'' konusundaki atquanrun olumlu yonde oldugu
seklinde soyienllebilir. Aynca, ogretmenler mobil araclann ogrenme-ogretme
etkinliklerinde kullarulrnasi lcln uygun olduqunu belirtmisdlrler. Ogretmenlerin
en cok katrdrklan ifade ise, X =3.78 puan ortalamasi ile "rn-oqrenrne
uygulamalan derslerimde geleneksel egitime destek olarak kullarnlabilir''
ifadesidir. Ogretmenlerin bu konuda "kararsiz" kaldrklan ifade ise, X =3.32
puan ortalarnasi ile "Egitim-ogretim sOreci sadece m-ogrenme teknolojileri ile
gerc;ekle§tirilmelidir''. Eide edilen bu bulgudan ogretmenlerin rn-oqrenme
uygulamalanrn derslerinde· sadece destek arnach, baska bir deyisle karma
ogrenme modeline gore uygulamak istedikleri anlastlabilir. llginc;tir ki,
McKinney ve Page (2009)'in de cahsrnalannda kanlrrncrlar karma yonterne
yonellk daha olumlu gorO§ler bellrtrnisdirler.

Ogretmenlerin

Cinsiyetlerine

Gore

Mobil

Ogrenme

Alg1larmm

Kar~1la~tmlmas1

Ogretmenlerin cinsiyetlerine gore moblil ogrenme alg1lannin anlamll bir
sekllde tarklrlasip tarkhtasmadiqtru belirlemek icin bag1ms1z t-testi analizi
kullarulrrustrr. Table 4.8'de ogretmenlerin cinsiyetlerine gore rn-oqrenme
alqrlanyla ilgili betimsel veriler vertlrnlstir.
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Tablo 4. 8 Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore M-ogrenmeye Ybnelik Alg1 Genel Ortalama Puanlanrun
Karsilastmlrna Sonuclan
Cinsiyet
Amac-rnobil
teknlojileri
u umu
Bransa
utgunluk
M-ogrenme,
uyqularus biclrni
ve araclann
ileti§im teterligi
Genel Puan

Tablo

ss

-

N

X

Kadrn

304

3.53

.78

Erkek

163

3.71

.70

Kadrn
Erkek
Kadrn

304
163
304

3.55
3.83
3.47

.82
.78
.85

Erkek

163

3.75

.77

Kadin
Erkek

304
163

3.52
3.77

.77
.69

4.8'de

g6ruldug0

gibi,

Aciklama

p

t

sd

-2.41

-465

-3.58

465

-3.51

.000

P<0.05
Fark anlamli

465

-3.44

.001

P<0.05
Fark anlamli

erkek

.016

P<0.05
Fark anlarnh

465

. OOO _
P<0.05
·
Fark anlarnh

6gretmenlerin

amac-rnobll

teknolojileri uyumu alg1 puanlan ( X =3.71, SS=.702) ile kadm 6gretmenlerin
arnac-rnobll teknolojiler uyumu alg1 puan ortalamalan ( X =3.53, SS=.784)
katrhyorum srrurlan lcerlsinde ve anlarnh bulunrnustur (t=-2.413, p<0.05).
Ogretmenlerin arnac-rnobil teknolojiler uyumu alg1 puanlan ortalamasi
erkek 6gretmenlerin lehine anlamll bir sekilde farkhhk g6stermektedir. Bu
bulgu, 6gretmenlerin cinsiyetlerinin 6grenme-6gretme etkinliklerinin arnaclan
ile mobil teknolojiler arasrndaki uyum konusundaki alqrlanru etkiledigi sekllnde
yorumlanabilir.
Ogretmenlerin

rn-oqrenrne

uygunlugu konusundaki

alg1

uygulamalannm

puanlan

ortalamalan

SS=.776) ve kadmlar ( X =3.47, SS=.853)

kendi

branslanna

erkekler ( X =3.75,

arasmda anlarnh bir farklrlrk

g6stermektedir (t=-3.580, p<0.05). Ogretmenlerin m-oqrsnrne uyqulamalanrun
kendi branslanna uygunlugu alg1 puanlan ortalamast erkek 6gretmenlerin
lehine anlamll

bir sekilde farklilrk

g6stermektedir.

Bu

bulgu, erkek

6gretmenlerin mobil teknolojilerin kendi branslanna uygunlugu konusundaki
alqrlanrun daha olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Yukanda g6ruldug0 gibi, erkek 6gretmenlerin m-oqrenrne uyqularus
blclrnl ve araclann lletlsirn yeterligi alg1 puanlan ( X =3.71, SS=.702) ile kadm
6gretmenlerin puanlan ( X =3.53, SS=.784) arasindaki fark erkek 6gretmenler
lehine anlarnh bulunrnustur (t=-3.514, p<0.05). Bu bulgu 6gretmenlerin
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cinsiyetlerinin, mobil araclarin ogrenme-bgretme uygulamalannda gerekli
lletisirnl saqlayabilme yeterlilikleri konusundaki alqrlanm etkiledigi seklinde
yorumlanabilir.
Ogretmenlerin genel olarak rn-oqrenmeye ybnelik alqilan incelendlqi
zaman erkek ogretmenler lehine ( X =3.77, SS=.691) kadm ogretmenlerle
( X =3.52, SS=.775) anlarnh bir Iarkhhk gbrOlmektedir (t=-3.447, p<0.05). Bu
bulgu, bgretmenlerin cinsiyetlerinin rn-oqrenmeye y6nelik alqilanm etkiledigi
seklinde yorumlanabilir.

Yaslanna

Ogretmenlerin

Mobil

Gore

. Ogrenme

Alg1larmm

Kar!}1la!}tmlmas1

Ogretmenlerin, yaslanyla m-oqrenme alqrlan arasmda anlarnh bir farkm
olup olmadrqiru belirlemek arnacryla tek y6nl0 varyans analizi (One WayANOVA) uyqulanmrstrr.

Tek

y6nl0

varyans

analizi

uyqulanrnasmm temel

nedeni

ise

6gretmenlerin yaslanrun normal bir daqrhrn g6stermesidir.
Tablo 4.9'da 6gretmenlerin yaslarina gore m-oqrenrne alg1lanyla ilgili
betimsel veriler verilmistir.

Tabla 4. 9 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-ogrenmeye Yonelik Alg1 Puanlannm Karsilastmlma
sonuclan

Bo~ut
Arnac-rnobll
teknlojiler uyumu
Bran~a uygunluk
M-ogrenme
uygulani~ bicimi
ve araclann
ileti§im ~eterligi
Genel Puan

N

X

ss

23-33 yas
34-44 yas
45 ve uzerl
23-33 yas
34-44 yas
45 ve uzeri
23-33 yas
34-44 yas
45 ve uzerl

213
192
62
213
192
62
213
192

3.59
3.64
3.46
3.67
3.68
3.49
3.59
3.59

.75
.72
.89
.80
.80
.93
.80
.83

62

3.410

.95

23-33 yas
34-44 yas
45 ve uzerl

213
192
62

3.62
3.63
3.45

.73
.73
.87

Tecrube
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Tablo 4.9'da goruldugu gibi, ogretmenlerin yaslarina gore amac-rnobil
teknlojiler uyumuna yonelik alg1 puanlanrun srralamasi;
3.64, .SS=.723)

34-44 yas arasi ( X =

23-33 yas arasi ( x =3.59, SS=.752) ve .. 45 yas uzeri

( X =3.46, SS=.890) sekllndedtr.

Ogretmenlerin yaslanna

gore m-oqrenme

uyqulamalanrun kendi

uyumu ile ilgili alg1 puanlanna gore srralamasr; 34-44 yas arast
( X = 3.68, SS=.802), 23-33 yas arasi ( X =3.67, SS=.803) ve 45 yas ve uzeri

branslanna

( X =3.49, SS=.932) seklindedlr.

Tum yas grubundaki ogretmenlerin rn-

ogrenme uyqularnalanrun kendi branslanna uyumu ile ilgili alqilanrun
"katrlryorurn" srrurlan ic;erisindeolduqu bellrlenmlsfir.
M-ogrenme uyqularus blclml ve araclann lletisirn yeterligi puan
ortalamalan; 23-33 yas arast ( X =3.59, SS=.830), 34-44 yas arasi ( X = 3.59,
SS=.830) ve 45 yas ve uzeri ( X =3.41, SS=.951) ogretmenler seklinde
srralanrnaktadrr.
Ogretmenlerin yaslanna gore genel olarak m-ogrenmeye yonelik alg1
puanlanrun siralamast ise; 34-44 yas arast ( X =3.63, SS=.734), 23-33 yas
arasi ( X =3.62, SS=.736) ve 45 yas ve uzeri ( X =3.45, SS=.873) sekllndedir.
Ogretmenlerin yaslanna gore m-ogrenme alg1 puan ortalamalan
arasmda anlamll bir tarkm olup olmadiqtru belirlemek icin yapilan varyans
analizi (ANOVA) sonuclan tablo 4.1 O'da verilrnistir.
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Tablo 4. 10 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-ogrenme Alqrlan Puanlanrun ANOVA Sonuclan

Varyansin

Boyut

Ka:tna91
Arnac-rnobil
teknlojiler
uyumu

..

_Bran~a
uygunluk
Uygulani~
blclrnl ve

araclarin
iletlsim
eterli i
Genel Puan

Gruplararasi
Gruplarici
To12lam

Gruplararasi
Gruplaricl
To12lam
Gruplararas,

Gruplarici

Sd

Karel er
To12lam1
1.45
268.36
269.81
1.78
312.90
314.69
1.82
325.19

4
462
466
4
462
466
4
462
466

Toplam

Kareler
Ortalamasi
.72

327.02

4
462
466

1.62
264.73
266.35

Gruplararasi
Gruplarici
Toelam

.57

p

F

Aciklama

.28

1.32 ·

.26

1.30

.27

p>0.05
Fark
anlarnsrz

1.42

.24

p>0.05
Fark
anlarnsrz

.89
.67

p>0.05
Fark
anlarnsiz
p>0.05
Far!<
anlarnsiz

1.25

.91
.70
.81
.57

Tablo 4.1 O'da gorOldOgO gibi, ogretmenlerin yaslarina gore ogrenmeogretme uyqulamalanrun arnaclan ile mobil teknolojileri uyumu alqilan
(F(4;462)=1.254,

p>0.05), rn-oqrenmenln kendi branslanna uyum alqilan

.

(F(4;462)=1.327, p>0.05), rn-oqrenmenln uyqularus
biclrnl ve araclann iletisim
.
yeterliligi alqilan

(F(4;462)=1.303,

(F(4;462)=1.424,

p>0.05)

p>0.05) ve genel olarak m-ogrenme alqilan

arasmda

anlarnh

herhangi

bir

Iarklrhk

gorOlmemektedir.
Eide edilen bu bulgular, tum yas gruplanndaki ogretmenlerin mogrenmeye yonelik alqrlanrun olumlu yonde oldugu ve ogretmenlerin
yaslanrun m-ogrenme alqilanru anlamll bir sekilde etkilernediqi sekllnde
yorumlanabilir.

Ogretmenlerin Mesleki Tecrubelerlne

Gore Mobil Ogrenme Alg1larmm

Kar,1laft1rilmas1

Ogretmenlerin,

ogretmenlik

mesleqlne yonellk

tecrObeleriyle m-

ogrenme alqilan arasmda anlamll bir farkm olup olrnadiqrru belirlemek
amaciyla tek yonlu varyans analizi (One Way- ANOVA) uyqulanrrustrr.
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Tek

yonlu

varyans

analizi

uyqulanmasirun

temel

nedeni

ise,

ogretmenlerin ogretmenlik mesleqine yonelik tecrObelerinin normal bir daqrhm

qostsrmesldlr.
Tabla 4.11 'de ogretmenlerin

tecrObelerine gore rn-oqrenrne alqilanyla

ilgili.betimsel veriler verilrnistir.

Tablo 4. 11 Ogretmenlerin Tecrubelerine Gore M-ogrenmeye Yonelik Alg1 Genel Ortalama Puanlanrun
Karsilastmlma sonuclan
Boyut
Arnac-rnobll
teknlojiler uyumu

Bransa uygunluk

M-ogrenme
uyqularus bicimi
ve araclarm
iletisfrn yeterligi

Gene! Puan

TecrObe
1-5 y1I
6-10 y1I
11-15 y1I
16-20 y1I
21 ~11 ve Ozeri
1-5 y1I
6-10 y1I
11-15 y1I
16-20 y1I
21 y1I ve Ozeri
1-5 y1I
6-10y1I
11-15 y1I
16-20 y1I
21 ~11 ve Ozeri
1-5 y1I
6-10 y1I
11-15y1I
16-20y1I
21 _lll ve Ozeri

N

X

ss

142
79
109
81
56
142
79
109
81
56
. 142
79
109
81
56
142
79
109
81
56

3.55
3.58
3.70
3.66
3.43
3.63
3.66
3.75
3.61
3.55
3.59
3.49
3.67
3.56
3.42
3.59
3.58
3.71
3.61
3.47

.76
.78
.72
.66
.89
.82
.88
.76
.76
.92
.79
.91
.80
.84
.89
.74
.81
.71
.70
.86

Tabla 4.11 'de gorOldOgO gibi, ogretmenlerin

ogretmenlik

rnesleqinde

.

olan tecrObelerine
gore arnac-mobll teknlojiler uyumu alg1 puan ortalamalan
.
srrasi ile; Mesleki tecrObeleri, 11-15 y1I arasi ( X =3.70, SS=.723), 16-20 y1I

-

-

arasi ( X =3.66, SS=.663), 6-1 O y1I arasi ( X =3.58, SS=.787),
-

( X = 3.55, SS=.765), ve 21 y1I

1-5 yrl arasi

-

Ozeri ( X =3.43, SS=.891) olan ogretmenler

sekllnde bellrlenrnistir.
Ogretmenlerin
ogrenme

ogretmenlik

uyqulamalanrun

kendi

rnesleqinde

olan tecrObelerine

branslanna

uyumu

ile ilgili

gore malg1

puan

ortalamalan srrasi ise; mesleki tecrubesi 11-15 y1I arasi ( X =3.75, SS=.766),
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6-10 y1I aras: ( X =3.66, SS=.881 ), 1-5 y1I arasi ( X = 3.63, SS=. 820), 16-20
y1I

arasi

( X =3.61,

SS:;::.761) ve 21

y1I ve

Ozeri

( X =3.55,

SS=.927)

seklindedlr.
M-ogrenme

uyqularus blcirni ve araclann

lletislm yeterligi puanlanna

gore srralarna; mesleki tecrObeleri 11-15 y1I arast (X=3.67, SS=.805), 1-5 y1I
-

-

arasi ( X = 3.59, SS=.792), 16-20 y1I arasi ( X =3.56, SS=.840), 6-10 y1I arast

( x =3.49,

SS=.911 ), ve 21 y1I ve Ozeri ( X =3.42, SS=.897) seklindedir.

Ogretmenlerin

ogretmenlik

mesleqlnde olan tecrObelerine gore genel

olarak rn-oqrenrne alg1 puanlanrun

ortalamalan

ise sirasryla su seklldedir;

mesleki tecrObeleri 11-15 y1I arasinda olanlar ( X =3.71, SS=.712), 16-20 y1I

arasmda olanlar ( X =3.61, SS=.700),

olanlar ( X = 3.59,

1-5 y1I arasmda

SS=.741 ), 6-1 O y1I arasmda olanlar (X=3.58, SS=.814) ve 21 y1I ve Ozeri
olanlar ( X =3.47, SS=.860).
Eide edilen bu bulgulara gore, m-ogrenme alqrlan en olumlu olan grup
11-15

y1I

ogretmenlik

arasi

meslek

rnesleqlnde

tecrObesi
olan

olan

ogretmenlerdir.

tecrObelerine

gore

Ogretmenlerin

m-ogrenme

alg1

puan

ortalamalan arasmda anlamll bir farkm olup olrnadrqrru belirlemek lcln yapilan
varyans analizi (ANOVA) sonuclan tabla 4.12'de verllmlstir.

Tablo 4. 12 Ogretmenlerin Tecrubelerine Gore M-6grenme Alqrlan Puanlarrrun ANOVA Sonuclan
Boyut
Arnac-rnobll
teknlojiler
utumu
Bransa
uygunluk
Uygulani~
bic;:imive
araclann
iletlslrn
eterligi
Genel Puan

Varyansm
Kaynag1
Gruplararasi
Gruplaric;:i
ToQlam
Gruplararast
Gruplaric;:i
ToQlam
Gruplararas,
Gruplaric;:i
Toplam

Kareler
T0Qlam1
3.40
266.41
269.81
1.93
312.75
314.69
2.83
324.19
327.02

Sd
4
462
466
4
462
466
4
462
466

Gruptararasi
Gruplaric;:i
Toelam

2.29
264.06
266.35

4
462
466

Karel er
Ortaiamasi
.85
.57
.48
.67

p

F

p>0.05
Fark
anlamsrz
p>0.05
Fark
anlarnsiz

1.47

.20

.71

.58

1.00

.40

p>0.05
Fark
anlarnsiz

1.00

.40

p>0.05
Fark
anlarnsiz

.70
.70

.57
.57

Acrklarna
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Tablo 4.12'de gorOldOgO gibi, ogretmenlerin ogretmenlik rnesleqlnde
olan tecrObelerine gore 6grenme-6gretme uygulamalannm arnaclan ile mobil
teknolojileri uyumu alqrlan (F(4;462)=1.475, p>0.05), rn-oqrenrnenin kendi
branslanna uyum alqrlan (F(4;462)=.716, p>0.05), rn-oqrenrnenin uyqularus
biclrni ve araclann iletisirn yeterllliqi alqilan (F(4;462)=1.008, p>0.05) ile genel
olarak m-oqrenme alqrlan (F(4;462)=1.001, p>0.05) arasinda anlarnh herhangi
bir tarklrhk g6r01memektedir.
Eide edilen bu bulgular, ogretmenlerin mesleki tecrObelerinin m6grenme alqrlanru anlamll bir sekllde etkilernedlql seklinde yorumlanabilir.

Ogretmenlerin

Branslanna

Gore

Mobil

Ogrenme

Alg1larmm

Karsrlastmlmast

Ogretmenlerin, branslanrun m-6grenme alg1lannda .anlamli bir fark
yaratip yaratrnadrqrru belirlemek arnaciyla tek yonlO varyans analizi (One
Way- ANOVA) uyqulanrrustrr. Tablo 4.13'de ogretmenlerin branslarma gore
rn-oqrenrne alqilanyla ilgili betimsel veriler verllmlstlr.
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Tabla 4. 13 Ogretmenlerin

Bo~ut
Arnac-rnobil
teknlojiler uyumu

Bran~a uygunluk

M-ogrenme
uyqularus biclml
ve araclann
iletislrn yeterligi

Genel Puan

Branslanna Gore M-ogrenmeye Ybnelik Al91 Genel Ortalama Puanlanrun
Kar~1la~t1nlma SonuS:lan

Bran~
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilim leri ve
Matematik

Ogretmenlerin
farkhlasrp

-

N
152
91
108

X

ss

3.69
3.61
3.59

.78
.68
.72

116

3.46

.81

152
91
108

3.59
3.77
3.61

.76
.83
.72

116

3.65 ·

.75

152
91
108

3.65
3.62
3.60

.87
.71
.79

116

3.58

.91

152
91
108

3.65
3.62
3.60

.78
.64
.70

116

3.58

.83

rn-oqrenmeye yonelik alqilanrun branslanna gore

farkl1la~mad1gm1 belirlemek

lcln

yapilan

analizlerde

tom

branslardaki ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonellk alqrlanrun olumlu yonde
olduqu gorOlmO~tOr. Ogrenme-ogretme sureclerlnin arnaclan ile mobil
teknolojilerin uyumu konusunda alqrlan en olumlu olan ogretmenler sosyal
bilimler

( x =3.69,

SS=783)

alarnndaki

ogretmenlerdir.

M-ogrenme

uygulamalannm ogretmenlerin branslanna uyqunluqu konusunda alqilan en
olumlu olan grup gOzel sanatlar alanmdaki ogretmenler ( X =3.77, SS=.832)
olarak bellrlenmlstlr. M-ogrenme uyqularus biclml ve araclann lletlsim
yeterliligi konusunda da alqrlan en olumlu olan grup sosyal bilimler ( X =3.65,
SS=.874)

alarundaki

ogretmenler

olarak

bellrlenmistir.

Ogretmenlerin

branslanrun m-ogrenme uygulamalanna yonelik alqrlannda anlamh farkllllklar
yaratip yaratrnadrqrru belirlemek icln yapilan analiz sonuclan a~ag1daki
tabloda verilmektedir.
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Tablo 4. 14 Ogretmenlerin Branslarrna Gi:ire M-ogrenme Alqrlan Puanlannm ANOVA Sonuclan
Boyut
Arnac-rnobll
teknlojiler
uyumu

Bransa
uygunluk
Uygulani~
biciml ve

araclann

Varyansm
Katnag1
Grupiararast
Gruplarlci
Toelam

Gruplararasi
Gruplarlci
Toelam

Gruplararasi
Gruplartcl
Toplam

ileti~im
eterligi
Genel Puan

Gruplararast
Gruplarlcl
Toe.lam

Kareler
Toelam1
3.51
266.30
269.81
3.86
310.82
314.69
1.85
325.16

Sd
3
463
466
3
463
466
3
463

327.02

466

2.84
263.50
266.35

3
463
466

F

p

Aciklama

2.03

.10

p>0.05
Fark

Karel er
Ortalamasi
1.17
.57

anlamsiz

1.28
·.67

1.91

.12

p>0.05
Fark
anlarnsiz

.88

.45

p>0.05
Fark
anlarnsrz

1.66

.17

p>0.05
Fark
anlarnsrz

.61
.70
.95
.56

Tablo 4.14'de gorOldOgO gibi ogretmenlerin branslanna gore mogrenmeye yonelik alqrlan anlamh bir sekilde tarkhtasrnamaktadir. Bu
bulgular,

ogretmenlerin

branslanrun

m-oqrenrneye

yonellk

alqrlanru

etkilernediql ve tum branslardakl ogretmenlerin m-ogrenmeye yonellk
alqilannm olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.

Ogretmenlerin E-Ogrenme Uygulamalarma Katrlrna Durumlarma Gore
Mobil Ogrenme Alg1larmm Kar~1la~tmlmas1

•

Ogretmenlerin

e-ogrenme uygulamalanna katilrna durumlanna gore

moblil ogrenme alqrlanrun anlamh bir sekilde farkhlasip tarkhtasrnadiqm:
belirlemek

icin

baqrrnsrz t-testi

analizi

uyqulanrrustrr, Tablo

4.15'de

ogretmenlerin e-ogrenme uygulamalanna katilma durumlanna gore mogrenme alqilanyla ilgili bulgular verilmektedir.
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Tablo 4. 15 Ogretmenlerin E-Ogrenme Uygulamalanna Kanhrn Durumlanna Gore M-6grenmeye Yonelik
Alg1 Gene! Ortalama Puanlanrun Karsrtastmlma Sonuclan

Arnac-rnobil
teknlojiler
utumu
Bransa
uygunluk
M-ogrenme
uygulani~ blclrni
ve araclann
ileti~im teterligi
GenelPuan

e-ogrenme

N

Katilanlar

151

s

-

X
3.81

sd
.69

Katilrnayanlar

316

3.49

.76

Katilanlar

151

3.90

.75

Katrlrnayanlar

316

3.53

.82

Katilanlar

151

3.80

.78

Katilmayanlar

316

3.45

.84

Katrlanlar

151

3.83

.69

Kanlmayaniar

3.49

316

Aciklarna

p

t

.75

P<0.05
Fark
anlamll
P<0.05
Fark
anlarnh

465

4.28

.00

465

4.53

.00

465

4.18

.00

P<0.05
Fark
anlamlt

465

4.65

.00

P<0.05
Fark
anlamll

--

Tablo 4.15'de gorOldOgO gibi, daha once e-ogrenme uygulamalanna
katilan ogretmenlerin arnac-rnobll teknolojileri uyumu alg1 puanlan ( X =3.81,
SS=.699) ile katrlrnayan ogretmenlerin arnac-mobll teknolojileri uyumu alg1
puanlan ortalamasi ( X =3.49, SS=.768) arasmdaki fark anlamll bulunrnustur
(t=4.287, p<0.05).
Ogretmenlerin arnac-rnobll teknolojileri uyumu alg1 puanlan ortalamasi
daha once e-ogrenme uygulamalanna katrlan ogretmenlerin lehine anlarnh bir
sekilde farkllllk qostermektedlr. Bu bulgu, ogretmenlerin daha oncecen eogrenme

uygulamalanna

katrlrna

durumlannm

ogrenme-ogretme

etkinliklerinin arnaclan ile mobil teknolojileri arasindakl uyum konusundaki
alqrlanru etkiledigi sekllnde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin

rn-oqrenrne

uyqularnalannm

kendi

branslanna

uygunlugu konusundaki alg1 puanlan ortalamasi daha once e-ogrenme
uygulamalanna katrlan ( X =3.90, SS=.750) ve katilmayan ( X =3.53,
SS=.829)
p<0.05).

ogretmenler arasmda anlamll tarklihk gostermektedir (t=4.536,
Ogretmenlerin

rn-oqrenme uyqularnalannrn kendi branslanna

uygunlugu konusundaki alqilan daha oncecen e-ogrenme uygulamalanna
katilan ogretmenler lehine anlarnh bir sekilde Iarkhhk gostermektedir.
Onceden e-ogrenme uygulamalanna katrlan ogretmenlerin m-ogrenme
uygulani~ blclm' ve araclann iletisirn yeterligi alg1 puanlan ( X =3.80, SS=.782)

•
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ile katilmayan ogretmenlerin alg1 puanlan ( X =3.45, SS=.842) arasmdaki fark
katrlan ogretmenler lehine anlarnhlrk gostermektedir (t=4.183, p<0.05). Bu
bulgu, ogretmenlerin daha onceden e-ogrenme uyqulamalanna katrhrn
durumlanrun, mobil araclann ogrenme-ogretme uygulamalannda gerekli
Jleti~lmi saqlayabilrne yeterlilikleri konusundaki alg1larinda olurnlu etki yaratt1g1
seklinde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin genel olarak rn-oqrenrneye yonelik alqrlan incelendigi
zaman daha onceden e-oqrenrne uygulamalanna katrlanlar lehine ( X =3.83,
SS=.697) katrlrnayanlara gore ( X =3.49, SS=.759) anlarnh bir tarkhhk
bulunmustur

(t=4.651,

p<0.05).

Bu

bulgu

ogretmenlerin

e-ogrenme

uygulamalanna katrlrna dururnlanrun m-oqrenmeys yonelik alqilanru etkiledigi
seklinde yorumlanabilir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Uygulamalarm1 Derslerinde . Kuilanma
istegi Durumlarma Gore Mobil Ogrenme Alg1larmm Kar,11a,tmlmas1

Ogretmenlerin m-ogrenme uyqutamalanru derslerinde kullanma istegi
durumlanna gore moblil ogrenme alqrlanrun belirlenmesi icin bag1ms1z t-testi
analizi yaprlrmstrr. Tablo 4.16'da ogretmenlerin rn-oqrenrne uyqularnalanru
derslerinde kullanma istegi durumlanna gore rn-oqrenrne alqilanyla ilgili
bulgular gorulmektedir
.
.
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Table 4. 16 Ogretmenlerin M-Ogrenme Uygulamalanni Derslerinde Kullanma lstegi Durumlanna Gore
M-ogrenmeye Yonelik Alg1 Gene! Ortalama Puanlanrun Karsrlastmlrna Sonuclan

Arnac-mobil
teknlojiler
u~umu

M-ogrenme

N

lste~enler

375

lstemeyenler
lste~enler

Bransa
uygunluk

lstemeyenler

M-ogrenme
uyqularus biclrnl
ve araclann
ileti~im ~eterligi
Genel Puan

lste~enler

-

X

s

3.7960

.54230

92

2.7935

.96974

375

3.8705

.59135

92

2.7826

1.0296

375

3.7861

.62833

lstemeyenler

92

2.6895

.99739

lste~enler

375

3.8184

.51470

lstemeyenler

92

2.7540

.95838

p

Acrklarna

sd

t

465

13.287

.000

465

13~376

.ooo

465

13.170

.000

P<0.05
Fark
anlarnh

465

14.597

.000

P<0.05
Fark
anlamll

P<0.05
Fark
anlamll
P<0.05
Fark
anlamll

Tablo 4.16'da gorOldOgO gibi, ogretmenlerin %80.30'u (375 kisi) mogrenme uygulamalanrn gelecek donernlerdeki derslerinde gerc;ekle~tirmek
isterken, %19.70'i (92 klsi) m-oqrenrne uygulamalanrn hlcbirzarnan kullanmak
istememektedirler.
Bu bulgu bizlere ogretmenlerin bOyOk bir kisrrunm m-oqrenrne
uygulamalanrn kullanmaya yonelik istekli olduklanrn gostermektedir.
M-ogrenme

uygulamalanrn

derslerinde

kullanmak

isteyen

ogretmenlerin arnac-mobll teknolojileri uyumu alqrlan ( X =3.79, SS=.542) ile
kullanmak istemeyen ogretmenlerin arnac-rnobll teknolojileri uyumu alqrlan
I

( X =2.79, SS=.969) arasmda anlarnh bir Iarkhlrk bulunrnaktadrr (t=13.287,
p<0.05).
M-ogrenme
ogretmenlerin

uygulamalanrn

lehine

istemeyenlerle

derslerinde
amac-rnobll

kullanmak

isteyen

teknolojileri

uyumu

alqilannde anlarnh bir farklrhk gorOlmektedir. Bu bulgu, ogrenme-ogretme
etkinliklerinin amaclan ile mobil teknolojileri arasmdakl uyum konusundaki
alqrlann ogretmenlerin m-oqrsnme uygulamalanrn kullanma isteginden
etkiledigi sekllnde yorumlanabilir.
Ogretmenler m-ogrenme uygulamalarmm kendi branslanna uyqunluqu
konusundaki alg1 puan ortalamalan rn-oqrenrne uygulamalanrn derslerinde
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kullanmak isteyen ( X =3.87, SS=.591) ve istemeyen ( X =2.78, SS=1.029)
ogretmenler arasmda anlarnh farklrhk qostermektedlr

(t=13.376, p<0.05).

Ogretmenlerin rn-oqrenrne uygulamalannm kendi branslanna uygunlugu
alqilan

rn-oqrenrne uyqulamalanru derslerinde

gerc;ekle~tirmek isteyen

ogretmenlerin lehine anlarnh bir sekilde tarklihk gostermektedir. Bu bulgu,
ogretmenlerin

bu

uygulamalan

gerc;ekle~tirmek

istemelerinin

mobil

teknolojilerin kendi branslanna uyqunluqu konusundaki alqilanru etkiledigi
sekllnde yorumlanabilir.
M-ogrenme

uyqulamalanrn

derslerinde

qsrceklestirrnek

isteyen

ogretmenlerin, m-ogrenme uyqulams biclrni ve araclann iletisim yeterligi
konusundaki alqrlan ( X =3.78, SS=.628) katrlrnayan ogretmenlerin alqilanna
gore ( x =2.68, SS=.992) anlarnh bir sekilde farkhlasrnaktadtr (t=13.179,
p<0.05). Bu bulgu, ogretmenlerin rn-oqrenme uyqularnalanru gelecek
donernlerdekl

derslerinde

gerc;ekle~tirmek isteme

durumlannm,

mobil

araclann ogrenme-ogretme uygulamalannda gerekli iletisiml saqlayabllrne
yeterlilikleri konusundaki alg1larm1 etkilediql sekllnde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin genel olarak m-ogrenmeye yonelik alqilan incelendlql
zaman m-ogrenme uyqularnalanru derslerinde gerc;ekle~tirmek isteyenler
lehine

( X =3.81,

SS=.514)

istemeyenlere

gore

( X =2.75,

SS=.928)

farkllla~t191 gorOlmektedir (t=14.597, p<0.05). Bu bulgulara gore ogretmenlerin
rn-oqrenrne uygulamalanrn derslerinde gerc;ekle~tirmeyi isteme dururnlanrun
rn-oqrenrneye yonellk alqrlanru etkiledigi sekllnde yorumlanabilir. Aynca, rnogrenme uygulamalanrn derslerinde gerc;ekle~tirmekisteyen ogretmenlerin mogrenme uygulamalanna yonelik alqilan "katrhyorum" srrurlan lcerisinde iken
istemeyen ogretmenlerin alqrlanrun "kararstzim" sirurlan lcerislnde oldugu
qorulrnektedir. Bu bulgu, ogretmenlerin rn-oqrenrne uygulamalanni kullanmak
isteyen ogretmenlerin olumlu alqrlara sahip olduqunu kullanmak istemeyen
ogretmenlerin ise olumsuz alquara sahlp olduqu seklinde yorumlanabilir.
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Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alg1larma ili~kin Bulgular

Bu bashk altmda ogrencilerin rn-oqrenrne alqilanne ili~kin bulgular ve
yorumlar

srrasiyla

acrkianrrustir.

Ogrencilerin

M-ogrenmeye

Yonelik

Alg1

Olc;egi'ne ili~kin betimsel istatistiksel sonuclan tablo 4.17'de verllmrstlr.

Tablo 4. 17 Ogrencilerin M-Ogrenmeye Yonelik Alg1lannin Betimsel lstatistik sonuclan
Min
Puan
1

Mak
Puan
5

-

X

s

1556

Mad de
Sa~1s1
13

3.75

.837

1556

12

1

5

3.68

.852

1556

25

1

5

3.72

.787

M-ogrenme alg1

N

M-ogrenme uyqutamalanmn
avanta]i

M-ogrenme uyquiarnalanrun
derslerde kullanabilme
u~gunlugu
Genel Ortalama

Tablo

4.17'de

ogrencilerin

m-ogrenmeye

yonelik

alqrlanna

ili~kin

ortalama puanm "katrhyorum" ( X =3.72, SS=.787) srrurlan ic;erisinde olduqu
gorulmektedir.

Bu bulgu, ogrencilerin m-ogrenmeye yonelik atqilanrun olumlu

yonde olduqu seklinde yorumlanabilir.
yapt1g1 cahsrnasmda

Bu sonuca benzer olarak Fahad (2009)

Suudi Arablstanli

ogrencilerin

rn-oqrenrneye

yonelik

alqrlarmm benzer sekilde olduqunu beltrtrntstir.
$ekil

4.2'de

ogrencilerin

m-oqrenmeye

yonelik

alqtlannm

yeri

gosterilmektedir.

Kesinfikl.!

Kat1lm1yorum

Ksesinlilde

Karar:siz1m

Katilrrnyorum

Kattlryorum

H
1.79

2.59

3.39

4.19

$ekil 4. 2 Ogrencilerin M-ogrenmeye Yonellk Alg1 Duzeyl

•
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Ogrencilerin "m-ogrenmenin avanta]r" konusundaki alqilan "katrlryorum"
( X =3.75, SS=.837) sirurlan icerislnde
ogrencilerin
olumlu

yer almaktadrr,

rn-oqrenrne uyqulamatannm

yonde

oldugu

soylenilebilir.

avantajlan
Johnson,

Bu bulguya gore,

konusundaki
Cathal

ve

alqrlanrun

Hall

(2006)

ogrencilerle yaptiklan .<;al1~madan elde edilen sonuclara gore rn-oqrenme ile
belirlenen

hedeflere

ulasrnarun

verilmliligi

artmaktadir.

daha kolay,

daha etkili ve ogrenmenin

en 90k katrdrklan ifade X =4.11 puan

Ogrencilerin

ortalamasi

ile "mobil araclar heryerde kullamlabillr"

dayanarak

ogrencilerin

mobil cihazlann

ifadesidir.

heryerde kul'arulmast

Bu bulguya
konusundaki

alqrlanrun olumlu olduqunu soylenileblllr.
"M-ogrenme

uygulamalannin

derslerde

kullarutabllme

uyqunluqu"

taktorune lllskln alq: duzeyi "katrhyorurn" ( X =3.68 SS=852) srrurlan lcerlsinde
yer aimaktadrr.

Bu bulguya gore, ogrencilerin

rn-oqrenrne uyqularnaianrun

derslerde kullanurnasma lliskin alqrlanrun olumlu olduqu soylenlleblllr, Lee ve
Chan (2007)'da cahsrnalannda podcastlann derslerde kullarurm ile ilgili olumlu
goru~ler elde ettiklerini bellrtmlsdlrier. Ogrencilerin en 90k katrldiklan ifade ise
X=3.79 ortalama puaru ile "mobil aractar ile strut arkadaslarrmrzla

lletlslrn

kurabiliriz" ifadesidir.

Ogrencilerin

Cinsiyetlerine

Gore

Mobil

gore

m-oqrenrne

Ogrenme

Alg1larmm

Kar~1la~tmlmas1

Ogrencilerin
sekilde tarkhlasip
kullarulrmsnr.

cinsiyetlerine

farkl1la~mad1gin1 belirlemek

Tablo

4.1 B'de ogrencilerin

alqrlanyla ilgili betimsel veriler verilmistlr.

alqrlanrun

icin baqimsrz

cinsiyetlerine

gore

anlamh

bir

t-testi analizi
m-oqrenrne
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Tabla 4. 18 6grencilerin

Cinsiyetlerine

Gore M-6grenmeye Yonelik Alg1 Gene! Ortalama Puanlannm
Karsrlastmlma

soouclan

ss

X

Cinsiyet

N

K1z

909

Erkek

647

3.80

.81

K1z

909

3.6

.85

M-ogrenme
uygulamalannin
avantaj1
M-ogrenme
uyqulamalanrun
derslerde
kullanabilme
u:tgunlugu
GenelPuan

647

3.74

.84

K1z

909

3.68

.79

647

.77

3.77

Aciklarna

t

1554

-2.17

.030

P<0.05
Fark
anlarnh

1554

-2.45

.014

P<0.05
Fark
anlarnh

1554

-2.42

.016

P<0.05
Fark
an lamii

.84

3.71

Erkek

Erkek

p

sd

Tablo 4.18'de goruldOgO gibi, ogrencilerin m-oqrenmenln avantajlan
yonundeki alqrlan

erkekler ( x =3.80, SS=.818) lehine krz ogrencilerle

( X =3.71, SS=.848) anlamlI tarklilrk gostermektedir (t=-2.176, p<0.05).

Ogrencilerin rn-oqrenrne uygulamalannm avantajlan ile ilgili alqilan
erkek ogrenciler~n lehine anlamlI bir sekllde tarkitlasmaktadtr.
ogrencilerin cinsiyetlerinin rn-oqrenme uyqulamalannm

Bu bulgu

avantajlan ile ilgili

alqrlanru etkilediql sekllnde yorumlanabilir. McKinney, Dyck ve Luber (2009)'in
de cahsrnalannda m-ogrenmenin avantajlanna yonelik alqilann erkekler
lehine fark1Ila~t1g1 qorulrnektedir.
Ogrencilerin m-oqrenrne uyqutarnatannm derslerde kullamtabllme
-

-

uygunlugu konusundaki alqrlan erkek ( X =3.74, SS=.841) ve krz ( X =3.63,
SS=.857)

ogrenciler arasmda anlamll farkllllk gostermektedir (t=-2.454,

p<0.05). Ogrencilerin m-ogrenme uygulamalannm derslerde kullamlabtlme
uygunlugu ile ilgili alqilan erkek ogrencilerin lehine anlamll bir sekilde tarkhhk
gostermektedir.
Ogrencilerin genel olarak rn-oqrenrneye yonellk alqilan incelendigi
.

-

zaman erkek ogrenciler lehine ( X =3.77, SS=.770) kizlarla

-

( X =3.68,

SS=.796) anlamll bir farklIIIk gorulmektedir (t=-2.422, p<0.05). Bu bulgulara
gore, erkek ve krz ogrencilerin m-oqrenrneye yonelik alqilannm "katiuyorum"
srrurlan lceristnde olduqunu ancak erkek ogrenciler
lehine anlamll bir farkhlik
)
gosterdigi seklinde yorumlanabilir. Aynca, ogrencilerin cinsiyetlerinin m-
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ogrenmeye yonelik alqrlanrn etkiledigi belirtilebilir. Buna benzer olarak
Hooper, Fitzpatrick ve Weal (2008)'in rn-oqrenrne ile ilgili cahsmalannda k1z
ogrencilerle erkek ogrenciler arasinda erkek ogrenciler lehine anlamll farkhhk
qozlernlenmlstlr. Ancak ilqinctirki Uzunboylu, Cavus ve Erc;ag (2009)'in mogre_nme ile ilgili yapt191 deneysel calisrnada anlarnh tarkhhk krzlar lehine
crkrrustrr.

Ogrencilerin Ya~larma Gore Mobil Ogrenme Alg1larmm Karstlastmlrnaet

Ogrencilerin, yaslanyla rn-oqrenrne alqilan arasinda anlamll bir farkm
olup olrnadrqiru belirlemek arnacryla tek yonlO varyans analizi yaprlrmstrr,
Tablo 4.19'da ogrencilerin yaslanna gore rn-oqrenrne alqrlanyla ilgili bulgulara
yer verilmektedir.

Tablo 4. 19 Ogrencilerin Yaslanna Gore M-ogrenmeye Yonellk Alg1 Puanlanrun Karsrlastmlrna
Sonuclan

80}'.Ut
M~ogrenme
uygulamalannm
avantaj1
M-ogrenme
uygulamalannm
derslerde
kullanabilme
U}'.gunlugu
Genel Puan

Tecrube
11-13 yas
14-16 yas
17 ve uzeri
11-13 yas
14-16 yas
17 ve uzeri

,,

11-13 yas
14-16 yas
17 ve uzeri

s

N

X

184
923
449
184
923
449

3.42
3.75
3.89
3.49
3.68
3.74

1.00
.82
.75
1.00
.83
.80

184
923
449

3.45
3.72
3.82

.94
.77
.71

Tablo 4.19'da goruldugO gibi, ogrencilerin yaslanna gore rn-oqrenrne
uyqularnalanmn avantajlan konusundaki alqrlan; 17 yas ve Ozeri ( X = 3.89,
-

-

SS=.753) 14-16 yas arasi ( X = 3.75, SS=.820) ve 11-13 yas arasi ( X = 3.42,
SS=1.008) olanlann alqilanrun "katrhyorurn" sirurlan lcerislnde olduqu
belirlenmistir.
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Ogrencilerin

yaslanna

gore

rn-oqrenrne

uygulamalannm

derslerde

kultarulabllrne uygunlugu ile ilgili alg1 puan ortalamalan srrasryla; 17 ya~ ve
uzerl ( X = 3.7 4, SS=.805), 14-16 ya~ arasi ( X =3.68, SS=.837) ve 11-13 yas
arasrnda

olanlann

( X =3.49,

SS=1.003)

alqrlanrun

"kat1llyorum"

srrurlan

icensmoe oldugu gorulmu~tur.
Ogrencilerin

yaslanna

gore

genel

olarak

m-ogrenme

alg1

puan

ortalamalan sirasryla; 17 yas ve uzeri ( X = 3.82, SS=712), 14-16 yas arasi
( X =3.72, SS=.776) ve 11-13 yas arasi ( X =3.45, SS=.942) seklindedir.
Ogrencilerin yaslanna gore m-ogrenme alg1 puan ortalamalan arasrnda
anlarnh bir farkrn olup olmadrqrru belirlemek

lcln yapilan analiz sonuclan

asaqrdakl tabloda verilmektedir.

Tablo 4. 20 Ogrencilerin Yaslanna Gore M-ogrenme Alqrlan Puanlanrun ANOVA Sonuclan
Boyut
M-ogrenme
uyqularnalanrun
avantah
M-ogrenme
uyqularnalanrun
derslerde
kullanabilme
uygunlugu
Gene! Puan

Varyansrn
Kaynag1
Gruplararasi

Karel er
Toelam1

Gruplarici
Toelam
Gruplararas1

Gruplarlci
Top lam

Gruplararas1
Gruplarici
Toe,lam

Kareler
. Ortalamasi

Sd

28.16

2

1061.63
1089.80
8.49
1121.60
1130.09

1553
1555
2
1553
1555

18.12
945.56
963.68

2
1553
1555

F

p

20.60

.000

1-2, 1-3,
2-3

5.88

.003

1-2, 1-3,
2-3

14.88

.000

1-2, 1-3,
2-3

14.08
.68
4.24
.72

9.06
.60

Acrklarna

Tablo 4.20'de goruldugu gibi, ogrencilerin yaslanna gore rn-oqrenme
uygulamalannm

avantajlan konusu ile ilgili alqilan (F(2;1ss3)=20.602, p<0.05),

m-oqrsnme uygulamalannm

derslerde kullanabilme uygunlugu ile ilgili alqilan

(F(2;1ss3)=5.882, p<0.05) ve genel olarak rn-oqrenrne alqilan (F(2;1ss3)=14.886,
p<0.05) arasinda anlamll farkhlrklar gorulmektedir.
Eide edilen bu bulgular, 14-16 ya~ ve 17 yas uzerinde olan ogrencilerin
m-ogrenmeye ycnelik alqilannm

11-13 yas arasmdaki ogrencilere gore daha

145

olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir. 11-13 yas arasmdaki ogrenciler
aleyhine diger gruplarla anlarnh tarkhhklar gostermektedir. Aynca 17 yas ve
uzeri 6grenciler lehine 14-16 yas arasmda 6grencilerin rn-oqrenrneye yonelik
alqrlan arasmda anlarnh farkhlrklar bulunrnustur, Bu bulgular, kucuk yastaki
ogrencilerin rn-oqrenmeye yonelik alqrlanrun daha du~uk oldugu sekllnde
yorumlanabilir.

Ogrencilerin E-Ogrenme Uygulamalarma

Katrlrm Durumlarma Gore Mobil

. Ogrenme Alg1larmm Kar!}1la!}tmlmas1

Ogrencilerin
moblil

ogrenme

e-ogrenme uygulamalanna katthm durumlanna gore
alg1I

duzeylerinln

anlamll

bir

sekilde

tarkhlasip

tarklrlasrnadiqrru belirlemek icin Mann-Whitney U analizi uyqulanrrustrr,
Ogren_cilerin e-ogrenme uygulamalanna katrhrn durumlan normal daqrhrn
g6stermedigi lcln parametrik olmayan test kullarulrrusnr, Tablo 4.21'de
6grencilerin e-oqrenrne uygulamalanna katilrm durumlanna gore m-oqrenrne
alqilanyla ilgili bulgular verilmektedir.

Tablo 4. 21 Ogrencilerin E-Ogrenme Uygulamalarma Katrhrn Durumlanna Gore M-6grenmeye Yonellk
Alg1 Puanlanmn Karsrlastmtmast

e-ogrenme
M-ogrenme
uygulamalann
m avantaj1
M-6grenme ·
uygulamalarin
in derslerde
kullanabilme
u~gunlugu

Katrlanlar
Katllmayanlar
Katrlanlar
Kati lmayanlar
Katrlanlar

Gene! Puan

Katilmayanlar

Srra
Ortatamasi
868.05

Srra
To~lam1
205727

1319

762.41

1005619

237

845.04

200275

N
237

1319

766.54

1011070

237

862.43

204395

1319

763.42

1006951

u

p

Acrklarn
a
P<0.05
Fark
anlamll

1350
79

.001

1405
30

.013

P<0.05
Fark
anlamll

1364
11

.002

P<0.05
Fark
anlamh
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Tablo 4.21 'de goruldugu gibi ogrencilerin %84.8'i (1319 klsi) daha once
e-ogrenme uygulamalanna hie; katilrnarrusken, % 15.2'si (237 klsi) daha once
e- ogrenme uygulamalanna katrlrmstrr.
Daha

once

e-oqrenrne uygulamalarma

katrlan ogrencilerin

m-

ogrenmenin avantajlan ile ilgili alqrlan (Srra ortalamasi» 868) ile kanlrnayan
ogrencilerin alqrlan (Srra ortalamas1=762)arasmdaki fark anlamh bulunrnustur
(u=135079, p<0.05).
Ogrencilerin m-oqrenrnenin avantajlan ile ilgili alqrlan daha once eogrenme uygulamalanna kattlan ogrencilerin lehine anlamh bir sekilde farkhhk
gostermektedir.
Ogrencilerin

rn-oqrenrne uyqularnalanrun derslerde

kullanabilme

uygunlugu konusundaki alqilan daha once e-ogrenme uygulamalanna katrlan
(sira ortalamast-Bdo) ve katrlrnayan (Srra ortalamas1=766)

ogrenciler

arasmda anlamh farkhlrk qostermektedlr (u=140530, p<0.05).
Ogrencilerin genel olarak m-ogrenmeye yonelik alqrlanrun e-ogrenme
uygulamalanna katilanlarla katilmayanlar arasmda tarkhhk olup olrnadiquu
belirlemek lcln yapilan analizlerde daha once e-ogrenme uygulamalanna
katilan ogrencilerin m-oqrenrneys yonelik alqrlanrun daha olumlu oldugu
belirlenmlstlr. Bu bulgu, ogrencilerin e-ogrenme uygulamalanna katrlrnalannm
rn-oqrenrne alqilanru olumlu olarak etkilemektedir sekllnde yorumlanabilir.

Ogrencilerin Mobil Ogrenme Uygulamalarm1 Derslerde Kullanma istegi
Durumlarma Gore Mobil Ogrenme Alg1larmm Kar!}1la!}tmlmas1

Ogrencilerin rn-oqrenrne uyqularnalanru derslerinde kullanrnayt isteme
durumlanna gore moblil ogrenme alqrlanrun belirlenmesi lcln baqrrnsrz t-testi
analizi yaprlrrustrr. Table 4.22'de ogrencilerin m-oqrenrne uyqularnalanru
derslerde kullanma istegi durumlanna gore rn-oqrenrne alqrlan ile ilgili
bulgular qorulrnektedlr.
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Tablo 4. 22 Ogrencilerin M-ogrenme Uygulamalanni Derslerde Kullanma lstegi Durumlanna Gore Mogrenmeye Ycnelik Alg1 Puanlanrun Kar$1la$tinlmas1

M-ogrenme
uygulamalan
run avantaj1
M-ogr~nme
uygulamalan
run derslerde
kullanabilme
utgunlugu
Gene! Puan

ss

-

N

M-ogrenme

X

sd
.75

lsteyenler ·

1130

3.93

lstemeyenler

426

3.28

.86

isteyenler

1130

3.85

.78

lstemeyenler

426

3.23

.86

lstetenler

1130

3.89

.70

lstemeyenler

426

3.26

p

Acrklarna

.000

P<0.05
Fark
anlamll

13.43

.000

P<0.05
Fark
an lam II

15.09

.000

P<0.05
Fark
an lam II

t

1554
14.56
1554

....

1554

.80

Tablo 4.22'de goruldugu gibi, ogrencilerin %72.6's1 (1130 klsi) mogrenme uyqulamalanrn gelecekte derslerinde gerc;ekle~tirilmesini isterken,
%27.4'0

(426

klsl)

m-ogrenme

uyqulamalanrun

gerc;ekle~tirilmesini

istememektedirler.
Bu bulgu, bizlere ogrencilerin

buyuk bir

krsrrunm m'-ogrenme

uygulamalanni kullanmaya yonelik istekli olduklanru gostermektedir. Buna
benzer olarak Schwabe ve Goth (2005) yaptrklan cahsmada ogrencilerin
buyuk bir c;ogunlugunun rn-oqrenrne uygulamalanni kullanmak istedikleri
ortaya cikmrstrr.
M-ogrenme

uygulamalannin

derslerde

kunarutmasnu

isteyen

ogrencilerin m-ogrenme uygulamalannin avantajlan ile ilgili alg1lan(X =3.93,
SS=.754) ile kullanmak istemeyen ogrencilerin alg1lan(X =3.28, SS=.862)
arasinda anlamlt bir farkltltk butunrnaktadrr (t=14.569, p<0.05).
M-ogrenme

uyqulamalanru

derslerde

kultarutrnasrm

isteyen

ogrencilerin lehine istemeyenlerle rn-oqrenrne uyqularnalanrun avantajlan
konusunda alg1lananlamlt farkllltklar gostermektedir. Bu bulgu, m-oqrenrnenin
avantajlan konusundaki alqrlarrn ogrencilerin m-ogrenme uygulamalannin
gerc;ekle~tirilmesiisteginden etkiledigi sekllnde yorumlanabilir.
Ogrencilerin
uyqunluqu

m-ogrenme

konusundaki
-

uygulamalannm

alg1lanm-ogrenme

derslerde

uygulamalanni
-

kullanabilme
derslerinde

kullanmak isteyen ( X =3.85, SS=.783) ve istemeyen ( X =3.23, SS=.868)
~6i~-2

-··-

148

ogrenciler arasinda anlamh tarkhhk qosterrnektedir (t=13.436, p<0.05).
Ogrencilerin rn-oqrenrne uygulamalannm derslerde kullanabilme uygunlugu
alqrlanrn-oqrenrne

uyqufamalanru

derslerinde

gerc;ekle~tirmek isteyen

ogrencilerin lehine anlarnh bir sekilde tarklrhk gostermektedir.
Ogrencilerin genel olarak m-ogrenmeye.. yonelik alqnanlncelendlgl
. zaman rn-oqrenrne uyqulamalanru derslerinde gerc;ekle~tirmek isteyenler
lehine ( X =3.89, SS=.707) lstemeyenlere gore ( x =3.26, SS=.805) anlarnh bir
Iarkhhk bulunrnaktadrr (t=15.094, p<0.05). Bu bulgulara gore, ogrencilerin mogrenme uyqularnalanru derslerinde gerc;ekle~tirmeyi isteme durumlannm mogrenmeye yonelik alqrlanru etkiledigi seklinde yorumlanabilir. Aynca, mogrenme uyqulamalanru derslerinde gerc;ekle~tirmek isteyen ogrencilerin mogrenme uygulamalanna yonellk alqilan'katthyorurn" sirurlan icerisinde iken
istemeyen ogrencilerin alg1lan"karars1z"sirurlan ic;erisindedir.

Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alg1larmm Kar!}1la!}tmlmas1

Ogretmen ve ogrencilerin rn-oqrenrne alqilan arasmda anlamli bir
farklihk olup olmadrqm:

belirlemek lcln t-test analizi sonuclan asaqrdakl

tabloda verilmektedir.

Tablo 4. 23 Ogretmen ve Ogrencilerin M-6grenme Alg1lannin Kar~1la~tmlmas1Bulgulan

Grup

N
1556
467

Ogrenci
09.Letmen

X
3.72
3.60

Tablo 4.23'de
ogrenmeye

S

yonelik

.78
.75

2021

Acrklarna

p

sd
2.77

.006

P<0.05
Fark anlamh

belirtildlqi gibi ogrencilerin ve ogretmenlerin malqilannda

ogrenciler

lehine

anlarnh

farkhhklar

bulunmaktadir. Ogrencilerin ( X =3.72, SS=.787) ve ogretmenlerin ( X =3.60,
SS=.759) m-oqrenrneye yonellk alqrlartrun "katrhyorum" sirurlan lcerisinde
olduqu

bellrlenrnlstlr. Bu bulgu anlamll

farklihklar

olmasma

ragmen
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ogrencilerin ve ogretmenlerin

m-ogrenmeye yonellk alqrlanrun olurnlu olduqu

sekllnde yerumlanabilir.

Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmaili~kin
Bulgular ve Yorumlar

Bu bashk altmda; ogretmenlerin

ve ogrencilerin

goru~lerine gore .rn-

ogrenme yeterlilik algllanna iliskln bulgular ve yerumlar verilmektedir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larma lllskln Bulgular

Bu bashk altmda ogretmenlerin
bulgular

ve yerumlar

Yeterlilikleri

Olc;egi'ne

srrasryla
lllskin

rn-oqrenrne yeterlilik alqilanna

acrklanrrustrr.
betimsel

Ogretmenlerin

istatistik

sonuclan

iliskin

M-ogrenme
table

4.'24'de

verllrnlstlr.

Tablo 4. 24 Ogretmenlerin m-ogrenme yeterlilik alqrlanna ili9kin betimsel istatistikler

-

X

s

5

3.53

1.04

/', 1

.5

3.51

1.08

1

5

3.52

.994

alqilanna

ili~kin

M-ogrenme yeterlilik

N

Mad de
Say1s1

Min
Puan

Mak
Puan

Mobil teknoloji servislerini
kullanabilme
Mobil teknolojilerle ders
materyali haz1rlayabilme
Genel Ortalama

467

9

1

467

4

467

13

Table 4.24'de
ortalarna puarun

x=

ogretmenlerin

m-oqrenms

yeterlilik

3.52 eldugu qorulrnektedir. Bu bulgu, ogretmenlerin

m-

ogrenme yeterlilik alquanrun olurnlu olduqu seklinde yerumlanabilir.
$ekil

. 4.3'de

gosterilmektedir.

ogretmenlerin

rn-oqrenrne

yeterliliklerinin

yeri
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KE·sinJii:kfe

Kat1Jmwarum

Kat1lm'lyan.rm

K,e$].nJJk!e

Kar:ars1z1m

Katli'lyarum

t-1
1.79

4 .. .19

.339

$ekil 4. 3 Ogretmenlerin M-ogrenme Yeterlilik Alqilan

Ogretmenlerin "Mobil teknoloji servislerini kullanabilme" taktorune iliskin
yeterlilik alqilan
bulguya

gore,

"katrliyorum"
ogretmenlerin

srrurlan
mobil

icerisinde
teknoloji

yer

alrnaktadrr.

servislerini

Bu

kullanabilme

konusundaki yeterlilik alqilanrun orta seviyenin uzerinde olduqu soylenilebilir.
Ogretmenlerin kendilerini en yeterli hissettikleri konu X =3.80 puan ortalarnast
ile mobil cihazlarla

internete girebilme

olarak bellrlenmlstlr.

Ogretmenlerin

kendilerini en yetersiz hissettikleri konu ise X =3.16 puan ortalamasi ile mobil
cihazlar

aracihqryla

ogrencileri

ile goruntulu

lletlslrn

kurabilme

yeterliligi

olmustur.
Ogretmenlerin

mobil

teknolojilerle

ders

materyali

hazirlayabilme

yeterlilik alqilanna ili~kin ortalama puanlan ise "katrhyorurn" srrurlan tcerisinde
yer alrnaktadrr. Bu bulguya gore, ogretmenlerin
ders materyali

hazrrlayabtlrne

olduqu soylenllebilir.

yeterlilik

Ogretmenlerin

m-oqrenrne teknolojileri

aiqrlanrun
bu

konuda

orta seviyenin
kendilerini

ile

uzerlnde
en

yeterli

hissettikleri aktivite ise onernli bulduklan anlan videoya kaydedip ogrencileri
ile paylasrna olduqunu belirtmisdlrler.

Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore Mobil Ogrenme YeterUlik Algtlarmm
Kar~1la~tmlmas1

Ogretmenlerin

cinsiyetlerine

gore moblil ogrenme yeterlilik alqrlanmn

anlarnh bir sekilde farkhlasip farkllla~mad1gm1 belirlemek lcin baqrrnsrz t-testi

151

analizi kullanrlrrustrr. Tablo 4.25'de ogretmenlerin cinsiyetlerine gore mogrenme yeterlilik alqrlan ile ilgili betimsel veriler verllmlstir.

Tablo 4. 25 Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore M-ogrenme Yeterlilik Alg1lannm Karsrlastmlrna Sonuclan
Cinsiyet
Mobil teknoloji ·
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haz1rlayabilme
Genel Puan

Kadln

N

-

s

X

304

3.48

sd

163

3.63

1.02

Kadrn

304

3.46

1.06

Erkek

163

3.60

1.12

Kadm

304

3.47

.99

163

3.62

Aciklarna

1.04

Erkek

Erkek

p

t

.98

465

-1.44

.150

P>0.05
Fark

anlamsiz
465

-1.32

.185

P>0.05
Fark

anlamsiz
465

-1.49

.137

P>0.05
Fark
anlamsrz

Tablo 4.25'de goruldugu gibi, erkek ogretmenlerin mobil teknoloji
servislerini kullanabilme yeterlilik alg1 puanlan ( X =3.63, S8=1.022) kadm
ogretmenlerin

mobil

teknoloji

servislerini

kullanabilme

yeterlilik

alg1

puanlanndan ( X =3.48, S8=1.048) daha yuksek bulunrnustur, Ancak bu puan
anlarnh bir farkllllk yaratmamaktadrr (t=-1.440, p>0.05).
Ogretmenlerin mobil teknolojileri ile ders materyali hazrrlayabllrne
yeterlilik alqrlan puan ortalamasi erkek ogretmenlerin X =3.60 S8=1.12, kadin
ogretmenlerin ise X =3.46, S8=1.06 olarak hesaplanrrusnr. Bu bulgu hem
kadm hem de erkek ogretmenlerin m-oqrenrne teknolojiler ile ders materyali

hazrrlayabilme yeterlilik alqrlanrun "katrhyorurn" srrurlan lcerisinde olduqu ve
cinsiyetin materyal hazirlama yeterlilikleri Ozerinde anlarnh bir tarklihk
yaratmadrqi seklinde yorumlanabilir.

Ogretmenlerin genel olarak rn-oqrenrne yeterlilik alqilan lncelendlql
zaman erkek ogretmenlerin X =3.62, SS=.984, kadm ogretmenlerin ise
X =3.47, SS=.997 oldugu gorulmektedir (t=-1.490, p>0.05). Bu bulgu,

cinsiyetin ogretmenlerin rn-oqrenrne yeterliliklerini etkilernediqi sekllnde
acrklanrrustrr.
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Ogretmenlerin Yaslanna

Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm

Karsrlastmlmasr

Ogretmenlerin, yaslanyla m-oqrenrne yeterlilik alqilan arasinda anlamll
bir tarkm olup olmadrqrru belirlemek arnaciyla tek yonlO varyans analizi (One
Way- ANOVA) uyqutanrrusnr,
A~ag1daki tabloda ogretmenlerin yaslanna gore m-oqrenms yeterlilik
alqilanyla ilgili betimsel veriler verilmistir.

Tablo 4. 26 Ogretmenlerin Yaslarrna Gore M-ogrenmeye Yonelik Yeterlilik Puanlanrun Karsilasnnlrnast
Boyut
Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haz1rlayabilme
Genel Puan

-

TecrObe
23-33 yas
34-44 yas
45 ve Ozeri ·
23-33 yas
34-44 yas
45 ve Ozeri

N
213
192
62
213
192

X

s

3.67
3.53
3.06
3.61
3.53

.98
1.00
1.18
1.03
1.10

62

3.08

1.12

23-33 yas
34-44 yas
45 ve Ozeri

213
192
62

3.65
3.53
3.07

.94
.97
1.09

Tabla 4.26'da goruldOgO gibi, ogretmenlerin yaslanna gore mobil
teknoloji servislerini kullanabilme yeterlilik alqrlan "katrhyorurn" srrurlan
lcerisinde olanlar srrasiyla: 23-33 yas arasrnda olanlar, 34-44 yas arasinda
olanlar ve "kararsrztm" srrurlan lcerisinde yer alanlar ise 45 yas ve uzeri olan
ogretmenlerdir.
Ogretmenlerin yaslanna gore mobil teknolojilerle ders materyali
haztrtayabilme

yeterlilik alqrlan "katrhyorurn" srrurlan lceristnde yer alanlar

srrasryla; 23-33 yas arasmda olanlar, 34-44 yas arasmda olanlardrr. 45 yas ve
Ozeri olan 6gretmenlerin yeterlilik alqilan ise "kararstzirn" srrurlan icerisinde
yer alrnaktadir. ·
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Ogretmenlerin yaslanna gore genel olarak rn-oqrenrne yeterlilik alqrlan
kanhyorum snurlan icerislnde strasiyla; 23-33 yas arasmda olanlar, 34-44 yas
arasmda alanlar. 45 yas ve uzeri clan ogretmenlerin

yeterlilik alqilan

ise

"kararsrzim" srrurlan icerislnde yer alrnaktadrr.
Ogretmenlerin

yaslanna

gore rn-oqrenrns

anlarnh bir tarkin olup oirnadrqm:

belirlemek

yeterlilik

alquan arasrnda

lcln yapilan varyans analizi

(ANOVA) sonuclan tabla 4.27'de verilrnistir.

Tablo 4. 27 Ogretmenlerin Yaslanna Gore M-6grenme Alg1lan Puanlannm ANOVA sonuclan
Boyut
Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haz1rla~abilme
Genel Puan

Karel er
Ortalamasi
8.93

Sd

Varyansm
Ka~nag1
Gruplararas1
Gruplarlci
To~lam
Gruplararas1
Gruplari9i
Toplam

Karel er
To~lam1
17.87
487.04
504.91
13.83
535.10
548.93

466

Gruplararasi
Gruplari9i
Toe.lam

16.50
444.24
460.74

2
464
466

2
464
466
2
464

p

F

1.05

Acrklama

.000

1-3, 2-3

5.99

.003

1-3, 2-3

8.61

.000

1-3, 2-3

8.51

6.91
1.15
8.25
.95

Tabla 4.27'de goruldugu gibi, ogretmenlerin

mabil teknalaji servislerini

kullanabilme yeterlilik alqrlan (F(2;464l=8.515, p<0.05), mabil teknalajilerle ders
materyali hazrrlayabllme (F(4;464l=5.999,
yeterlilik

alqrlan (F(4;464)=8.619,

gostermektedir.
uzerindeki

Ogretmenlerin

ogretmenler

p<0.05) ve genel olarak m-oqrenrne

p<0.05) yaslarina
m-oqrenrne

aleyhine

diger

gore anlamll

yeterlilik

ogretmenlerle

alqilan

farkllllklar

45

anlarnh

yas ve
farklihklar

gostermektedir.
Eide edilen bu bulgular, 45 yas uzerindeki ogretmenlerin
yeterlilik alqilannm diger yas gruplanndaki
olduqunu qosterrnektedir.

ogretmenlere

m-oqrenrne

gore daha yetersiz
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Ogretmenlerin Mesleki Tecrubelerine Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik
Alg1larmm Kar!}1la!}tmlmas1

Ogretmenlerin,
ogrenme

yeterlilik

belirlemek

ogretmenlik
alg1lan

amacryla

tek

rnasleqtne

arasinda
yonlu

anlamu

varyans

uygulanm1~t1r.
Tabla 4.28'de ogretmenlerin

vonelik
bir farkm

analizi

tecrubelerine

tocrubeleriyle
olup

(One

m-

olmad191ni

Way-

ANOVA)

gore rn-oqrenrne yeterlilik

alg1lanyla ilgili betimsel veriler vartlmtstlr.

Tablo 4. 28 Ogretmenlerin

Tecri.ibelerine Gore M-ogrenme Yeterlilik Alg1lannin Kar911a9tmlma

Tecrube

Boyut
Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme

Mobil teknolojilerle ders
materyali
haztrlayablme

Genel Puan

1-5 y1I
6-10 y1I
11-15 y1I
16-20 y1I
21 y1I ve uzeri
1-5 y1I
6-10 y1I
11-15y1I
16-20y1I
21 y1I ve uzeri
1-5 y1I
6-10 y1I
11-15 y1I
16-20 y1I
21 x_1I ve uzeri

Tabla 4.28'de goruldugu
olan tecrubelerine

gore

mobil teknoloji

-

servislerini

s

X

N
142
79
109
81
56
142
79
109
81
56
142
79
109
81
56

gibi, ogretmenlerin

Sonw;:lan

1.0
1.05
1.00
.96
1.13
1.08
1.05
.99
1.10
1.12
.98
1.00
.90
.96
1.08

3.73
3.55
3.48
3.55
3.10
3.60
3.61
3.53
3.62
2.93
3.69
3.57
3.50
3.57
3.04

ogretmenlik

mesleginde

kullanabilme

yeterlilik

puanlan "kat1l1yorum" srrurlan i9erisinde yer alanlar srrasivla: 1-5 y1I arasmda

-

-

olanlar ( X = 3.73, SS=1.02), 6-1 O y1I arasrnda olanlar ( X =3.55, SS=1.05),

-

-

16-20 y1I arasmda olanlar ( X =3.55, SS=.967) ve 11-15 y1I arasmda ( X =3.48,
SS=1.00) oiantardir. Mobil teknoloji servislerini kullanabilme yeterlilik alg1lan
"karars121m" smtrlan i9erisinde yer alanlar ise 21 y1I veya daha fazla ( X =3.10,
SS=1.13) ogretmenlik maslsqmde tecrubeleri olan bireylerdir.
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Ogretmenlerin ogretmenlik mssleqlndekl tecrubelerine gore m-ogrenme
teknolojileriyle ders materyali nazrrtayabtlme yeterlilik alqilan "katrhyorum"
srrurlan ic;erisinde yer alanlar; mesleki tecrubeleri 16-20 y1l arasmda olanlar
( X = 3.62, SS=1.01) 6-1 O y1l arasmda olanlar ( X =3.61, SS=1.05), 1-5 y1I

arasmda olanlar

-

-

( X =3.60, SS=1.08) ve J 1-15.. v1L.arasmda ( X =3.53,

SS=.992) olantardir. M-ogrenme teknolojileriyle ders materyali hazirlayabllrne
yeterlilik alqilan kararsrz olan ogretmenler ise, mesleki tecrubeleri 21 y1l veya
daha fazla ( X =2.93, SS=1.12) olan ogretmenlerdir.
Ogretmenlerin ogretmenlik mesleqlndeki

tscrubelerine gore genel

olarak rn-oqrenme yeterlilik alg1 puanlanrun ortalamalan "katrhyorurn" simrlan
ic;erisinde olanlar; mesleki tecrubeleri 1-5 y1I · arasmda olanlar ( X = 3.69,
SS=.988), 6-1 O y1I arasmda olanlar ( x =3.57, SS=1.00), 16-20 yrl arasmda
olanlar (X=3.57, SS=.960) ve 11-15 y1I arasmda olanlardrr (X=3.50,
SS=.902). M-ogrenme yeterlilik alg1lan "kararsrz'' olanlar ise mesleki
tecrubeleri 21 yilm uzerlnde ( X =3.04, SS=1.08) olan ogretmenlerdir.
Eide edilen bu bulgulara gore, mesleki tscrubelen 21 y1l ve uzeri olan
ogretmenlerin yeterlilik alqilannm

orta seviyede diger gruplann ise m-

ogrenme yeterlilik alqrlannm olumlu duzeyde olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin ogretmenlik mesleqinde olan tscrubelerlne gore rnogrenme yeterlilik puan ortalamalan arasinda anlamll bir tarkm olup
olrnadrqrru belirlemek icin yapilan Varyans Analizi (ANOVA) sonuclan tablo
4.29'da verllmistir.

~...=::_::..._:_:_-=~~.~~~
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Tablo 4. 29 Ogretmenlerin Tecrubelerine Gore M-ogrenme Yeterlilik Puanlannm ANOVA Sonuclan

Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
hazirla abilme

Sd

Karel er
Toelam1
16.39
488.51
504.91
21.77
527.16

Varyansm
Katnag1
Gruplararas1

Boyut

Gruplarlci
Toelam

Gruplararasi
Gruplarici

4
462
466
4
462
466

Toplam

548.93

Gruplararast
Gruplaric;:i
Toe.lam

17.04
443.69
460.74

Genel Puan

Kareler
ortalamasi
4.09
1.05

p

F

Aciklama

.004

1-5

4.77

.001

1-5. 2-5.
3-5.4-5

4.43

.002

1-5

3.87

5.44
1.14
4.26

4
462
466

.96

Tablo 4.29'da gorOldOgO gibi, ogretmenlerin

ogretmenlik

mesleqinde

olan tecrObelerine gore ogretmenlerin mobil teknoloji servlslerini kullanabilme
yeterlilik alqilan
hazrrlayabilme

(F(4;462)=3.877, p<0.05), mobil teknolojilerle

ders materyali

yeterlilik alqrlan (F(4;462)=4.770, p<0.05) ve genel olarak m-

ogrenme yeterlilik alqrlan (F(4;462)=4.262, p<0.05) arasmda anlamll farkhlrklar
gorOlmektedir.
Eide edilen

bu bulgular,

ogretmenlerin

mesleki

tecrObelerinin

ogrenme yeterlilik alqrlanru etkilemektedir seklinde yorumlanabilir.
tarkhlrklann

hangi gruplar arasmda olduqunu

uygulanm1~t1r.
puanlanrun

Grup

varyanslannm

coklu karsrlastmlrnasmda

esit

belirlemek
oldugu

m-

Bu anlarnh

icin Scheffe testi

durumlarda,

ortalama

Scheffe testi tercih edilebilmektedir

(Buyukozturk, 2004).
Scheffe
teknolojileri

testinden

servislerini

elde edilen
kullanabilme

hizmet veren ogretmenler

bulgulara

gore, ,ogretmenlerin

mobil

yeterliligi mesleki tecrObeleri 1-5 yndrr

lehine 21 y1I ve Ozeri hizmet verenler arasrnda

anlarnh bir farkllllk bulunrnaktadir.
Mobil teknolojilerle ders materyali hazirlayabilrne yeterlilik alqilan ise 21
y1I veya daha fazla sOredir hizmet vermekte olan ogretmenler aleyhine diger
tum gruplarla anlarnh bir tarklihk gostermektedir.
Genel olarak ogretmenlerin

m-ogrenme

teknolojileri

yeterlilikleri

1-5

yrldrr hizmet vermekte olan ogretmenler lehine 21 y1I veya daha fazla sOredir
hizmet vermekte olan ogretmenlerle tarkhlasrnaktadrr.

-' ~-'":'"c::.<z--

157

Eide edilen bu bulgular, ogretmenlerin rnesleqi ile ilgili tecrubeleri mogrenme

yeterlilik

alqilanru

anlarnh

bir

sekilde

etkiledigi

seklinde

yorumlanabilir.

Ogretmenlerin Bran~larma Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm
Kar~1 tastm imast

Ogretmenlerin, branslanrun m-oqrenrne yeterlilik alqilannda anlarnh bir
farkm yaratip yaratmadrqrru belirlemek arnaciyla tek yonlu varyans analizi
(One Way- ANOVA) uygulanm1~t1r.
Tabla 4.30'da ogretmenlerin branslarina gore m-ogrenme yeterlilik
alqilanyla ilgili betimsel veriler verilrnistir.

Tablo 4. 30 Ogretmenlerin Branslanna Gore M-ogrenme Yeterlilikleri Karsilastmlma Sonuclan

Bo:tut
Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme

Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haztrlayabilme

Genel Puan

Bran§
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik
Sosyal Bilimler
Guzel Sanatlar
Dil Bilimleri
Fen Bilimleri ve
Matematik

X

s

N
152
91
108

3.49
3.59
3.65

1.06
1.06
.87

116

3.43

1.11

152
91
108

3.55
3.52
3.57

1.11
1.09
.86

116

3.38

1.22

152
91
108

3.51
3.57
3.63

1.01
1.04
.79

116

3.42

1.08

Ogretmenlerin m-ogrenmeye yoneuk yeterlilik alqrlan branslanna gore
yaprlan analizlerde tum branslardaki ogretmenlerin mobil ogrenme yeterlilik

alqrlannm "katrhyorurn" srrurlan lceristnde olduqu gorulmu~tur. Ogretmenlerin
branslanrun m-ogrenme yeterlilik alg1lanrnn anlamll farkllllklar

yaratrp

158

yaratmadiqrru

belirlemek

ic;:in yapilan

analiz sonuclan

a~ag1daki tableda

verilmektedir.

Tablo 4. 31 Ogretmenlerin Branslanna Gore M-ogrenme Yeterlilik Puanlanrun ANOVA Sonuclan
Boyut
Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
hazirla abilme
Genel Puan

Table

Sd

Varyansm
Katnag1
Gruptararasi
Gruplaric;:i
Toplam

Kareler
To~lam1
3.42
501.49
504.91

466

Gruplararast
Gruplaric;:i
Toplam

2.48
546.44

3
463

548.93

466

G ruplararas 1
Gruplarici
Toe_lam

2.75
457.99
460.74

3
463
466

4.31 'de

3
463

F

p

Aciklarna

1.05

.369

p>0.05
Fark
anlarnsrz

.70

.551

p>0.05
Fark
anlarnsiz

.92

.427

p>0.05
Fark
anlarnsiz

Kareler
Ortaiarnasi
1.14
1.08
.82
1.18
.91
.98

gorOldOgO gibi ogretmenlerin

branslanna

ogrenme yeterlilik alqilan anlamll bir sekilde tarkhlasmarnaktadrr.
ogretmenlerin
branslardakl

gore

rn-

Bu bulgular,

branslannm rn-oqrenrne yeterlilik alqilanm etkilernedlql ve tum
ogretmenlerin

rn-oqrenmeye

yonelik

yeterlilik

alqrlanmn

orta

dOzeyin Ozerinde olduqu seklinde yerumlanabilir.

Ogretmenlerin E-Ogrenme Uygulamalarma Katihm Durumlarma Gore
Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm Kar~1la~tmlmas1

Ogretmenlerin
meblil

ogrenme

tarkhlasmadrqim

e-ogrenme
yeterlilik

uygulamalanna

alqrlanrun

katihrn durumlanna

anlamll

bir

sekilde

gore

tarklrlasip

belirlemek lcln baqrrnsiz t-testi analizi uyqulanrmsnr, Table

4.32'de ogretmenlerin e-ogrenme uygulamalanna katrlim durumlanna gore rnogrenme yeterlilik alqrlarina lllsktn bulgular verilrnistir.
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Tablo 4. 32 Ogretmenlerin

E-Ogrenme Uygulamalanna

Katrhrn Durumlanna

Puanlanrun Karsilastmlrna

e-ogrenme

-

N

s

X

151

Sd

Kanlanlar
Katlimayanlar

316

3.35

1.06

Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haz1rlayabilme

Katrlanlar

151

3.83

.94

465

Katrlmayanlar

316

3.35

1.11

Katrlanlar

151

3.89

.82

Katrlmayanlar

316

p

Acrklarna

.000

P<0.05
Fark
anlamll

t

.86

3.92

Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme

Genel Puan

Gore M-ogrenme Yeterlilik

sonuclan

1.02

3.35

5.74

465

4.48

.000

P<0.05
Fark
anlamll

465

5.68

.000

P<0.05
Fark
anlamll

Tablo 4.32'de gorOldOgO gibi, daha once e-ogrenme uygulamalanna
katrlan ogretmenlerin mobil teknoloji servislerini kullanabilme yeterlilik alqrlan
( X =3.92, SS=.861) ile katrlrnayan ogretmenlerin yeterlilik alqrlan ( X =3.35,
SS=1.069) arasmdaki tarkm anlarnh olduqu gorOlmektedir (t=5.741, p<0.05).
Ogretmenlerin mobil teknoloji servislerini kullanabilme yeterlilikleri daha
once e-ogrenme uygulamalanna katilan ogretmenlerin lehine anlarnh bir
sekilde tarxhlrk gostermektedir. Bu bulgu, ogretmenlerin daha onceden eogrenme uygulamalanna katilma durumlanrnn mobil teknoloji servislerini
kullanabilme

yeterlilikleri

konusundaki

alqrlanru

etkiledigi

sekllnde

yorumlanabilir.
Ogretmenlerin

mobil teknolojilerle

ders

materyali haztrlayabllrne

yeterlilikleri daha once e-ogrenme uygulamalanna katrlan ( X =3.83, SS=.940)
ve katrlrnayan ( X =3.35, SS=1.117)

ogretmenler arasinda anlamll tarkhhk

gostermektedir (t=4.485, p<0.05). Ogretmenlerin m-ogrenme teknolojileriyle
ders

materyali

hazrrlayabilme yeterlilikleri

daha

onceden

e-ogrenme

uygulamalanna katrlan ogretmenlerin lehine anlarnh bir sekilde tarklrhk
gostermektedir. Bu bulgu, daha onceden e-ogrenme uygulamalanna katrlan
ogretmenlerin mobil teknolojilerle ders materyali hazrrlayabilme yeterliliklerinin
daha yOksek dOzeyde olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin genel olarak rn-oqrenrne yeterlilikleri incelendigi zaman
daha onceden e-ogrenme

uygulamalanna

katrlanlar lehine ( X =3.89,
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SS=.822)

katrlrnayanlara

( x =3.35,

gore

SS=1,022)

anlarnh

bir tarklrhk

bulunrnustur (t=5.683, p<0.05). Aynca daha once e-ogrenme uygulamalanna
katrlan ogretmenlerin

m-oqrenms

yeterlilik

alqrlanrun

katilrnayanlara

gore

daha yuksek duzeyde olduqu bellrlenrnistir. Bu bulgu, daha once e-ogrenme
uygulamalanna

kanlan ogretmenlerin rn-oqrenme yeterlilik alqrlan konusunda

avantaj kazandrrdiq: seklinde yorumlanabilir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Uygulamalarm1 Derslerinde Kullanma
istegi

Durumlarma

Gore

Mobil

Ogrenme

Yeterlilik

Alg1larmm

Kar~1la~tmlmas1

Ogretmenlerin

rn-oqrenrne uyqulamalanru

derslerinde kullanma istegi

durumlanna gore m-ogrenme zyeterlilik alqrlanrun belirlenmesi ic;in baqrrnsrz
t-testi

analizi

uyqulamalanm

yaprlrmstrr.
derslerinde

Tablo

4.33'de

kullanma

ogretmenlerin

istegi durumlanna

m-ogrenme

gore

m-ogrenme

yeterlilik alqilan ile ilgili bulgular gorulmektedir.

Table 4. 33 Ogretmenlerin m-ogrenme Uygulamalanrn Derslerinde Kullanma lstegi_ Durumlanna Gore
M-ogrenme Yeterliliklerinin Karsuasnnlrna sonuclan

Mobil teknoloji
servislerini
kullanabilme
Mobil
teknolojilerle
ders materyali
haz1rlayabilme
Genel Puan

N

lsteyenler

375

3.74

.91

92

2.68

1.09

375

3.74

.92

lstemeyenler
lsteyenler

92

2.54

1.15

lsteyenler

375

3.74

.84

M-ogrenme

SS=.914)

• ile

X

lstemeyenler

lstemeyenler

ogretmenlerin

s

-

M-ogrenme

92

2.64

uygulamalan ru

1.05

sd

istemeyen

Acrklarn
a
P<0.05
Fark
anlamll

465

9.559

.000

465

10.599

.000

P<0.05
Fark
anlamll

465

10.621

.000

P<0.05
Fark
anlamll

derslerinde

mobil teknoloji servislerini kullanabilme
kullanmak

p

t

ogretmenlerin

kullanmak

isteyen

yeterlilikleri ( X =3.74,
yeterlilikleri

( X =2.68,

SS=1.095) arasinda anlarnh bir farkhlik bulunrnaktadrr (t=9.559, p<0.05).
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M-6grenme

uyqulamalanru

derslerinde

kullanmak

isteyen

6gretmenlerin lehine istemeyenlerle mobil teknoloji servislerini kullanabilme
yeterlilik alqrlannda anlarnh bir tarklrhk qorufrnektedlr. Bu bulgu, 6gretmenlerin
mobil

teknoloji

servislerini

kullanabilme

yeterliklerinin

rn-oqrenrne

uyqulamalanru kullanma lsteqinden etkilendlqi seklinde yorumlanabilir.
Ogretmenler

mobil

teknolojilerle

ders

materyali

haztrlayabtlrne

konusundaki yeterlilikleri rn-oqrenrne uyqularnalanru derslerinde kullanmak
isteyen ( X =3.74, SS=.925) ve istemeyen ( X =2.44, S8=1.059) 6gretmenler
arasmda anlamll tarkhlik gostermektedir (t=10.599, p<0.05). Ogretmenlerin mogrenme teknolojileriyle ders materyali hazrrlayabllrne yeterlilik alqrlan mogrenme uygulamalanni derslerinde ger9ekle§tirmek isteyen ogretmenlerin
lehine anlamh bir sekilde farklrhk gostermektedir. Bu bulgu, ogretmenlerin
gelecekte rn-oqrenrne uyqularnalanru ger9ekle§tirmek istemelerinin mobil
teknolojilerle ders materyali hazirlayabllrne yeterlilik alqrlanru etkiledigi
seklinde yorumlanabilir.
Ogretmenlerin genel olarak rn-oqrenrne yeterlilik alqilan lncelendlqi
zaman rn-oqrenme uyqulamalanru derslerinde ger9ekle§tirmek isteyenler
lehine ( X =3.74, SS=.847) istemeyenlere gore ( X =2.75, SS=.928) anlarnh bir
Iarkhhk bulunmaktadtr (t=10.621, p<0.05). Aynca, rn-oqrenme uyqulamalanm
derslerinde ger9ekle§tirmek isteyen 6gretmenlerin m-ogrenme uygulamalanna
yonelik alqrlan orta duzeyln uzerinde iken, istemeyen ogretmenlerin alqrlanrun
orta duzeyin altmda oldugu seklinde yorumlanabilir. Bu bulgu, m-ogrenme
yeterlilikleri dusuk olan ogretmenlerin gelecekte m-oqrenrne uyqulamalanrn
derslerde kullanmak istemedikleri seklinde yorumlanabilir.

Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmalllskln Bulgular

Bu bashk altmda ogrencilerin m-oqrenrns yeterlilik alqilanna iliskin
bulgular ve

yorumlar

srrasiyla aciklanrmstrr. Ogrencilerin

M-6grenme

Yeterlilikleri Ol9egi'ne iliskln betimsel istatistikler tablo 4.34'de verilrnistir.
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Tablo 4. 34 Ogrencilerin M-Ogrenme Yeterliliklerine lli~kin Betimsel lstatistik Sonuclan
N

M-6grenme yeterlilik

1556

Genel Ortalama

Mad de

Min

Mak

Sayist

Puan

Puan

13

1

5

-

X

s

3.87

.792

Sekil 4.4'de ogrencilerin m-oqrenms yeterlilik alqilanmn duzeyi daha
net bir sekilde gorulmektedir.

l{esinlTkte

Katt1mJyo.ru·m

Kesinlilde

Kat1hyorum

Karars1z1m

Kat:1lm1y:Hum

Katf11yo·rum

1-t
1.79

1

3.39

2.59

4 . .19

$ekil 4. 4 Ogrencilerin M-6grenme Yeterlilik Alg1 Duzeyi

Ogrencilerin rn-oqrenrne yeterlilik alg1 puan ortalamasi X =3.87 olarak
hesaptanrmsnr.

Bu bulguya gore, ogrencilerin m-ogrenme yeterliliklerinin

"katrhyorum" sirurlan lcerislnde olduqu sovtenebulr. Ogrenciler bu konuda
kendilerini en yeterli hissettikleri aktivite ise X =4.28 puan ortalarnasi ile mobil
cihazlarla MSN, Skype gibi anhk lletlslrn oroqrarniarrm kullanabilme olduqcmu
belirtmi~lerdir. Ogrencilerin kendilerini en yetersiz hissettikleri m-ogrenme
uygulamas1 ise X =3.39 ortalama puaru ile derslerle ilgili video materyallerini
mobil teknolojileri ile yaratma olrnustur. Bu bulgu, ogrenciler mobil araclanyla
internete baglanabilmekte, arastrrma yapabilmekte, grup olusturabllmekte ve
aynca

MSN,

Skype

gibi

anhk

lletlslrn

kullanabilmektedir sekllnde yorumlanabilir.

proqrarnlanru

kolayhkla
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Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm
Kar~1la~tmlmas1

Ogrencilerin cinsiyetlerine gore rn-oqrenrne yeterlilik alqrlanrun anlamli
bir sekilde farkhlasip tarkhlasmadrqim
kullarulrrustrr.

Tablo

4.35'de

belirlemek lcln baqrrnsiz t-testi analizi

ogrencilerin

cinsiyetlerine

gore

m-ogrenme

yeterlikleriyle ilgili betimsel veriler verilrnistir.

Tablo 4. 35 Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore M-ogrenme Yeterlik Alquanrun Karsrlastmlmasi

N

Cinsiyet

K1z
Erkek

S

X

.80

3.90

647

Aciklama
P>0.05

.78

3.85

909

p

sd
1554

-1.308

.191

Fark
anlarnsrz

Tablo 4.35'de gorOldOgO gibi, ogrencilerin rn-oqrenrne yeterlilik alqilan
erkek ( x =3.90, SS=.802) ve k12 ogrenciler ( X =3.85, SS=.785) arasmda
anlarnh bir farklrhk gostermemektedir
Bu bulgu, ogrencilerin

(t=-1.308, p>0.05).

cinsiyetlerinin

m-oqrenrne

yeterlilik

alqrlanru

etktlemedlql sekllnde yorumlanabilir.
Bu bulgulara
yeterlilik

alqrlanrun

gore, erkek ve krz ogrencilerin
olumlu

dOzeyde olduqu,

m-ogrenmeye

kizlar ve erkekler

yonelik
arasmda

anlarnh bir farkhhk bulunmadrq: sekllnde yorumlanabilir.

Ogrencilerin Yaslanna

Gore

Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm

Kar~1la~tmlmas1

Ogrencilerin,

yaslanyla

rn-oqrenrne yeterlilik alqilan arasinda anlarnh

bir farkrn olup olrnadiqm: belirlemek arnacryla tek yonlu varyans analizi (One
Way- ANOVA) uyqulanrmstrr.
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A~ag1daki tabloda

ogrencilerin

yaslanna

gore rn-oqrenrne

yeterlilik

alqilanyla ilgili betimsel veriler verllrnistir.

Tablo 4. 36 Ogrencilerin Yaslanna Gore M-ogrenmeye Yonelik Yeterlilik Alg1 Puanlannm
Karstlasttnlmast
Bo tut
Genel Puan

N
184
923
449

Tecrube
11-13 yas
14-16 yas
17 ~ ve uzerl

Tablo 4.36'da goruldugu gibi, ogrencilerin

X

s

3.57
3.88
3.98

.96
.75
.76

yaslarma gore m-ogrenme

yeterlilik alqrlan: 17 yas ve uzeri olanlar, 14-16 yas arasmda olanlar ve 11-13
yas arast olanlar "katihyorum" simrlan lcerisinde yer almaktadrr, Bu bulgu, 1416 yas arast

olanlann

ve 17 yas uzerl olanlann

m-ogrenme

yeterlilik

alqrlanrun olumlu olduqunu gostermektedir.
Ogrencilerin
anlamli

yaslanna

gore

rn-oqrenme

bir farkm olup olmadrqrm belirlemek

yeterlilik

alqrlan

icln yapilan

arasmda

varyans

analizi

(ANOVA) sonuclan tablo 4.37'de verilmlstir.

Tablo 4. 37 Ogrencilerin Yaslanna Gore M-ogrenme Yeterlilik Alg1lan Puanlanrun ANOVA Bulgulan

Varyansin

Boyut

Katnag1

Gruplararasi
Gruplarici
To.e,lam

Genel Puan

Karel er
To~lam1
22.04
955.29
977.34

Sd
2
1553
1555

Karel er
Ortalamasi
11.02
.61

F

p

17.92

.000

Acrklarna

1-2. 1-3

Tablo 4.37'de goruldugu gibi, ogrencilerin m-ogrenme yeterlilik alqilan
arasrnda

(F(2;1ss3)=17.920,

gorulmektedir.

Ogrencilerin

p<0.05)
m-ogrenme

yaslanna
yeterlilik

gore
alqrlan

anlamh

tarklrhklar

11-13 yas arasi

olanlar aleyhine diger ogrencilerle anlamll Iarkhhklar qostermektedir.
Eide edilen bu bulgular, 11-13 yas arasmdaki ogrencilerin m-oqrenms
yeterlilik alqilanrun

orta seviyenin uzerinde diger ogrencilerin ise daha olumlu
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olduqu bellrtenrnlstir.

Bu. bulgu, ogrencilerin

yaslan llertedlkce m-ogrenme

yeterlilik alquan artmaktadir seklinde yorumlanabilir.

Ogrencilerin E-Ogrenme Uygulamalarma Katrlrm Durumlarma Gore Mobil
Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm Karsrlaetmlmast

Ogrencilerin
moblil

ogrenme

e-ogrenme
yeterlilik

uygulamalanna

alqrlanrun

katiltrn

anlamll

tarkhlasmadrqrru belirlemek icin mann-whitney

bir

durumlanna
sekilde

gore

tarkhlasip

u analizi uyqulanrrusnr. Tabla

4.38'de ogrencilerin e.:ogrenme uygulamalanna

katrhrn durumlanna

gore m-

ogrenme yeterlilik alqilanyla ilgili bulgular verilmektedir.

Tablo 4. 38 Ogrencilerin E-Ogrenme Uygulamalanna Katrhrn Durumlanna Gore M-ogrenme Yeterlilik
Alqtlannm Karsilastmlrnast
e-ogrenme
Katrlanlar
Gene! Puan

Katrlrnayanlar

N

Sira
Ortalamasi
902.26
237

1319

756.26

Daha once e-ogrenme uygulamalanna
yeterlilik alqilan (Srra ortalamasi«

-.-.

u

Sira
T0Qlam1
213835.00

p

12697
1

997511.00

Aciklam
a

P<0.05
.000

Fark
anlamil

katrlan ogrencilerin rn-oqrenrne

902) ile katrlrnayan ogrencilerin yeterlilik

alqilan (Srra ortalamas1=756) arasmdaki fark anlarnh bulunrnustur (u=126971,
p<0.05).
Daha

once

e-ogrenme

uygulamalanna

katrlan

ve

katilrnayan

ogrencilerin yeterlilik alqrlan olumlu yondedir. Ancak, ogrencilerin m-oqrenrne
yeterlilik alqrlan daha once e-ogrenme

uygulamalanna

katrlan ogrencilerin

lehine anlamli bir sekllde tarklrhk qosterrnektedir.
Bu bulgulara gore e-ogrenme uygulamalanna
ogrenme

yeterlilik

alqilanru

etkilemektedir

seklinde

katrlrna dururnlanrun rnyorumlanabilir.

.:.--.-c

Aynca,

~

--·
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onceden

e-ogrenme

uygulamalanna

kanlan

ogrencilerin

katilmayan

ogrencilere gore daha avantaih olduklan seklinde yorumlanabilir.

Ogrencilerin Mobil Ogrenme Uygulamalarm1 Derslerde Kullanma istegi
Durumlarma Gore Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larmm Kar~1la~tmlmas1

Ogrencilerin

m-ogrenme

uygulamalanrn

derslerinde

kullanma

istegi

durumlanna gore m-oqrenme yeterlilik alqilannm belirlenmesi lcin bag1ms1z ttesti analizi vaprlmrstrr. Tablo 4.39'da ogrencilerin m-oqrenrne uygulamalanrn
derslerde

kullanma istegi durumlanna

gore rn-oqrenrne yeterlilik alqilanyla

ilgili bulgular gorulmektedir.

Tablo 4. 39 Ogrencilerin m-ogrenme Uygulamalanni Derslerde Kullanma lstegi Durumlanna Gore Mogrenmeye Yeterlilik Alg1 Puanlannm Kar9,la9tinlma

M-ogrenme
Genel Puan

N

X

SS

sd
1554

lsteyenler

1130

4.00

.73

lstemeyenler

426

3.54

.84

M-ogrenme

uygulamalanrnn

derslerde

10.36

P

Acrklarna

.ooo

P<0.05
Fark
anlamil

kultamlrnasim

isteyen

ogrencilerin m-ogrenme yeterlilik alqilanyla ( X =4.00, SS=.735) ile kullanmak
istemeyen ogrencilerin yeterlilik alqilan ( X =3.54, SS=.845) arasmda anlarnh
bir farklihk olduqu belirlenmistlr (t=10.369, p<0.05).
M-ogrenme
ogrencilerin

lehine

uygulamalanrn
istemeyenlerle

Iarkhhk olduqu qorulmektedir.
olan

ogrencilerin

derslerde
rn-oqrenrne

kuuarulmasuu
yeterliliklerinde

isteyen
anlamh

bir

Bu bulgu, rn-oqrenrne yeterlilik alqrlan olumsuz

rn-oqrenrne

uygulamalanrn

derslerinde

kuuamlmasnu

istememektedir seklinde yorumlanabilir.

"""-'<e.-=--

-----~~---
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Ogretmen

ve

Ogrencilerin

Mobil

Ogrenme

Yeterlilik

Alg1larmm

Kar~1la~tmlmas1

Ogretmen ve ogrencilerin m-ogrenme yeterlilik alqilan arasmda anlamn
-bir farklihk

olup olmad1gin1 belirlemek- icin yapilan

baqrrnsrz t-test analiz

sonuclan asaqrdak' tabloda verilmektedir.

Tabla 4. 40 Ogretmen ve Ogrencilerin M-ogrenme.Yeterlilikl Alg1lannin Karsilastmlrnast

Grup
Ogrenci
0.9.retmen

1556
467

Tablo
ogrenmeye

4.40'da

SS

sd

3.87
3.53

.79
.99

2021

yonelik

gostermektedir
ogretmenlerin

gorOldOgO
yeterlilik

(t=7.819,
( X =3.53,

gibi

alqrlan

p<0.05).
SS=.994)

Acrklama

p

X

N

7.81

ogrencilerin
ogrenciler

ve

lehine

Ogrencilerin
m-oqrenrneye

P<0.05
Fark anlamll

.000

ogretmenlerin
anlamh

( x =3.87,
yonellk

m-

tarklrhklar

SS=.792)

ve

yeterliliklerinin

"katrhyorum" sirurlan lcerisinde olduqu betlrlenrnlstlr. Bu bulgu ogrencilerin ve
ogretmenlerin

m-ogrenme

yeterlilik

alqrlanrun

olumlu

olduqu sekllnde

yorumlanabilir.

Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alg1lar1 ve Mobil Ogrenme
Yeterlilik Alg1lar1 Arasmdaki ili~kiye Yonelik Bulgular ve Yorumlar

Bu baslrk altmda: ogretmenlerin
alqilan

arasmdaki

lllsklye

rn-oqrenrne alqilan ile m-ogrenme yeterlilik

yonelik

bulgular

ve ogrencilerin

rn-oqrenrneye

yonelik alqrlan ile rn-oqrenme yeterlilik alqilan arasmdaki lllskl ve bulgular
sirasiyla aciklanarak yorurnlanmrstrr.

~:~~=·

-~:..;{°-~
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Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1lar1 ile Mobil Ogrenme
Yeterlilik Alg1lar1 Arasmdaki ili~ki

Ogretmelerin
yeterlilik

m-oqrenmeye

yonelik

mevcut

alqilan

ile rn-oqrenme

alqrlan arasmda anlarnh bir lliskl . olup olmad1gm1 belirlemek

icin

Pearson korelasyon analiz teknigi kullaruirmsttr.
Ogretmenlerin
alqilan

rn-oqrenrneye yonelik alqilan

ile m-ogrenme yeterlilik

arasmda orta dOzeyde pozitif yonde ve anlamll bir ili~ki vardir (r=.596,

r2=.355, p<0.01 ). Determinasyon katsavrsi da dikkate almdrqrnda, belirtilen iki
degi~kenin birbirlerinde acikladrklan

varyansm %35.5 olduqu g6r01mektedir.

Buna gore iki deqisken birbirlerini orta dOzeyde etkilemekte ve birbirlerinden
orta dOzeyde etkilenmektedirler.

Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonellk Alg1lar1 ile Mobil Ogrenme
Yeterlilik Alg1lar1 Arasmdaki ili~ki

Ogrencilerin
yeterlilik

rn-oqrenrneye

alqrlan arasmda

yonelik

mevcut

alqilan

anlarnh bir iliskl olup olmadiqrru

ile rn-oqrenme
belirlemek

lcln

Pearson korelasyon analiz teknigi kullanrlrmstrr.
Ogrencilerin
alqilan

r2=.390, p<0.01 ).

alqrlanrun

yOkselmesi

qostermektedir,
degi~kenin
gore

yeterlilikleri
soytenilebillr.

~z:-;:

ile mobil ogrenme yeterlik

arasmda yOksek dOzeye yakm pozitif yonde ve anlamll bir ili~ki vardrr

(r=.625,

Buna

m-ogrenmeye yonelik alqrlan

. ~.

Bu bulgu, ogrencilerin
ile

Determinasyon

birbirlerinde

katsavisi

acikladrklan

ogrencilerin
birbirlerini

m-ogrenme

etkilemekte

yeterliliklerininde
dikkate

varyansm

m-ogrenmeye

m-ogrenmeye

yonelik

yOkseldigini

almd1gmda, belirtilen

iki

%39 olduqu qorulmektedlr.

yonelik

ve birbirlerinden

alqrlan

ile

m-ogrenme

etkilenmekte

olduklan

BOLUM V

SONU<; VE ONERiLER

Bu b610mde, 6gretmen

ve 6grencilerinin

mobil

6grenme

araclanru

kullanabilme duzeylerlni, mobil 6grenmeye y6nelik alqrlanru ve mobil 6grenme
yeterlilik alqrlanru belirleme arnacryla ger9ekle~tirilen arasnrrnarun sonuclan
ve elde edilen sonuclara bagll olarak qelistirllen 6nerilere yer verllmistir.

SONU<;LAR

Arasnrmadan elde edilen sonuclar alt arnac ve bulgularla tutarh olacak
sekilde sirasryla acrklanrrustrr.

Ogretmenlerin Mobil Araclan Kullanabilme Duzeyleri

Ogretmenlerin mobil araclan kullanabilme duzeylerine yonelik goru~leri
lncelendiqinde,

cep telefonunu

90k iyi duzeyde,

diz Ostu bilgisayan

iyi

duzeyde, tasmabtlir mp3 calarlan ise orta duzeyde kullanabildikleri sonucuna
ulasilrrustrr. Aynca,
klsisel

dijital

iPhone, aktlh telefon,

yardrmcrlar

ve

kullanamadrklan saptanrmstrr.

tablet

iPod, tasmabillr

bilgisayarlan

ise

oyun konsolu,
yeterli

duzeyde
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Ogrencilerin Mobil Arac;lariKullanabilme Alg1 Sonuclart

Cah~ma sonucunda, 6grencilerin
bilgisayarlan

90k iyi

cep

duzeyde, tasmabtlir

telefonunu

mp3 calarlari

ve
iyi

diz

ustu

duzeyde

kullanabilirken, iPhone, iPod, Tasinabilir oyun konsolu, .tablet bilgisayar, akilh
telefon ve ki~isel dijital yardimctlan orta derecede kullanabildikleri sonucu
ortaya crkrmsnr.

Ogretmenlerin ve Ogrencilerin Mobil Arac;lari Kullanabilme Duzeylerinin
Kar~1la~tmlmas1

Arastrrrnadan elde edilen bir diger sonuc ise, 6gretmenlerin ve
6grencilerin mobil araclan kullanabilme duzeyleri arasmda anlarnh tarkhhklar
bulunrnustur. Bu farklihk 6grencilerin mobil araclan kullanabilme duzeyterlnln
6gretmenlere-g6re daha yuksek olmasmdan kaynaklandrqt dO§Onulmektedir.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1larmaili~kin Sonuc;lar

Ogretmenlerin mobil 6grenme alg1 duzeylerine illskln elde edilen
sonuclar:

Ogretmenlerin mobil 6grenmeye yonelik alg1 duzeylerlnln genel olarak
olumlu olduqu sonucuna ulasilrmstrr.
Yapilan 9all~mada, 6gretmenlerin "6grenme-6gretme etkinllklerinin
arnaclan ile mobil teknolojileri arasmdaki uyum" konusundaki alg1lannm
olumlu oldugu sonucu elde edllrnlstir.

Aynca cahsmadan elde edilen

sonuclara gore, mobil 6grenme araclan 6grenme-6gretme surecinde zaman
ve mekan smnlarnasuu ortadan katdrrmaktadrr.
Mobil 6grenme uygulamalanrnn, "ogretmenlerin kendi branslanna
uygunlugu" konusundaki alqrlanrun olumlu otduqu sonucu ortaya cikrnisnr.
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Ogretmenlerin

buyuk bir 9ogunlugu

materyallerine

mobil teknolojiler

branslan

ile ilgili lhtlyaclan

clan ders

aracihqryla ihtiyac arunda ulasabileceklerlni

bellrtrnistirler.
Calisrnadan

elde · edilen sonuclara gore ogretmenler

"mobil ogrenme

araclanrun tletisirn yeterliliqi" konusundakt.atartan .olumlu yondedir. Elde.edilen.
bu sonuca gore, mobil araclar egitim-ogretim amach qsrceklestirilecek

tletlsirn

lcln yeterlidir.
Aynca

cahsrnadan

ogretmenlerin

mobil

olarak kullanmak
sadece

elde edilen

ogrenme

istemeleridir.

mobil

onernli sonuclardan

uygulamalanrn
Ogretmenler,

ogrenme

geleneksel
ogrenme

uygulamalan

bir digeri
egitime

-ogretme

ile

ise

destek

surecinin

ger9ekle$tirilmesini

desteklememektedirler.
Ogretmenlerin ogrenme-ogretme
uygulamalanrnn

uyumu

cinsiyet

surecinin arnaclan ile mobil ogrenme

degi$kenine

gore

tncelendiqinde,

erkek

ogretmenlerin bu konudaki alqrlanrun daha olumlu olduqu ortaya crkrmstrr.
Mobil ogrenme uygulamalan ile "ogretmenlerin branslanrun uygunlugu"
konusunda

erkek ogretmenlerin

alqrlanrun kadm ogretmenlere

gore, daha

olumlu olduqu sonucuna ulasilrrustrr.
"Mobil ogrenmenin
iletlslrn

yeterllllql"

uyqularus blcirnl ve mobil araclann egitim arnach

konusunda

kadm

ogretmenlerin

gor0$1eri

erkek

ogretmenlerle farkhhk gostermektedir.
Ogretmenlerin

yaslanna

gore, mobil ogrenmeye

herhangi bir tarkhhk gorulmemektedir.

yonellk alqrlannda

Eide edilen sonuclara gore tum yas

gruplanndaki ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlan olumlu yondedlr.
45 yas uzeri olan ogretmenlerin

mobil ogrenmeye

yonellk

alqrlan diger

ogretmenlere gore daha olumsuz olrnasma ragmen anlamh bir farklilrk ortaya
cikrnarmsnr,

Yapilan cahsrna sonucunda ogretmenlerin

ogretmenlik

rnesleqlndeki

hizmet sureslne gore, mobil ogrenmeye yonelik alqrlanrun anlarnh bir sekilde
degi$medigi sonucuna utasrlrrustrr. Ancak 21 y1I veye daha fazla bir suredir
ogretmenlik

mesleqtnde

hizmet

veren

ogretmenlerin

ogretmenlere gore daha olumsuz olduqu beurtenmtstir.

alqrlanrun

diger
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Yapilan

arastrrma

sonucunda,

ogretmenlerin

branslannm

mobil

ogrenmeye yonelik alg1 dOzeyleri arasmda anlarnh bir tarkhhk yaratrnadrq:
bellrlenmlstir.

Aynca, tom branslardakl

ogretmenlerin mobil ogrenmeye

yonelik alg1 dOzeylerinin olumlu yonde oldugu sonucuna utasrlrrustrr.
•. .,.# -·· ••

,.

"Ogrenme-ogretme

surecinin. arnaclan

ile

rnobll teknolojilerinin ....

uyumuna" yonelik ogretmen alg1 dOzeyleri branslar acismdan lncelendiqinde:
alg1 dOzeyi en olumlu olan ogretmenlerin sosyal bilimler bransma sahip olan
ogretmenler olup, alg1 dOzeyleri en olumsuz olanlann ise fen bilimleri ve
matematik bransma sahip ogretmenler oldugu sonucuna ulasurmstrr.
Mobil ogrenmenin "ogretmenlerin . kendi branslanna

uygunlugu"

konusundaki alg1 dOzeyleri incelendlqi zaman tum branslardaki ogretmenlerin
branslara uygunlugu konusundaki alqrlanrun olumlu olduqu bellrlenrnistir.

Arastrrrna sonucunda, "mobil ogrenmenin uyqularus biclrnl ve mobil
araclann lletlsirnsel yaterllllqfne" yonelik ogretmenlerin alg1 dOzeylerinin tom
branslarda olumlu olduqu saptanrrustrr.
Ogretmenlerin daha onceden e-ogrenme · uygulamalanna katilrna
durumlanrnn mobil ogrenmeye yonellk alg1 dOzeylerini anlamll bir sekilde
etkiledigi sonucuna ulasrlrrustrr,
Eide edilen sonuclara gore, "ogrenme-ogretme sOrecinin arnaclan ile
mobil teknolojileri arasmdaki uyum", "mobil ogrenmenin branslara uyumu" ve
"mobil ogrenmenin uyqularus bicirnl ile mobil araclann iletlsimsei yeterliligine"
yonelik aJg1 duzeylerlnln e-ogrenme uygulamalanna katilan ogretmenlerin e-

ogrenme uygulamalanna katrlrnayan ogretmenlere gore daha olumlu olduqu
ballrlenmistir.

6gretmenlerin bOyOk bir gogunlugu mobil ogrenme uygulamalanrn
gelecek donernlerdeki derslerinde gergekle$tirmek istemektedir. Aynca
ogretmenlerin mobil ogrenme uyqularnalanru derslerinde kullanma istegi
durumlan mobil ogrenmeye yonelik
yaratrmstrr.

~~ ~~'-~

alqilan

arasmda

anlarnh tarkhlrklar
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Mobil ogrenme uyqutamalanru gelecekte derslerinde kullanmak isteyen
ogretmenlerin

mobil ogrenmeye

yonelik alqilan

istemeyenlere

gore, daha

olumludur.

Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonellk Alg1larma lllskln Sonuclar

<;al1~madan elde edilen onernli sonuclardan

birisi, ogrencilerin

mobil

ogren,meye yoneltk alg1 duzeylerinln genel olarak olumlu olduqu sonucudur.
Yapuan calisrnadan

elde edilen sonuclara

gore, arastrrrnaya katrlan

ogrencilerin "mobil ogrenmenin avantajlan" ve "derslerde kullanma uygunlugu"
ile ilgili alglan olumludur.
Cahsmada, erkek ogrencilerin krz ogrencilere gore, mobil ogrenmeye
yonellk alqrlann daha olumlu oldugu saptanrmstir.
Cahsmadan

elde edilen sonuclara

gore, kuc;uk yastakl ogrencilerin

mobil ogrenme alg1lar1 daha olumsuzdur. Yaslan 14 ve uzeri olan ogrencilerin
mobil ogrenmeye yonellk alg1 duzeylerinin

11-13 yas arasmdaki ogrencilere

gore, daha olumu oldugu sonucu ortaya crkrrustrr.
Ogrencilerin
dururntanmn

daha

onceden

mobil ogrenmeye

e-ogrenme

uygulamalanna

yonelik alg1 duzeylerini

anlamll

katrlrna
bir sekilde

etkiledigi sonucuna ulasrlrmstrr. Yapilan calisma sonrasrnda daha once eogrenme uygulamalanna

kanlan ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alg1

duzeylerinln katrlrnayan ogrencilere gore daha olumlu oldugu ortaya crkrrustrr,
Eide
ogretme

edilen
surecleri

sonuclardan,
icerisinde

ogrencilerin
mobil

c;ogunlugunun
ogrenme

ogrenme

-

uyqutarnalannm

gerc;ekle~tirtirilmesini istedikleri gorulmektedir.
Eide edilen sonuclara gore, mobil ogrenme uygulamalannin

gelecekte

derslerinde kuuarulmasrru isteyen ogrencilerin mobil ogrenmeye yonelik alg1
duzeyleri istemeyenlere gore daha olumludur.

~,..~~:
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Ogretmen ve Ogrencilerin Mobil Ogrenme Alg1larmm Kar~1la~tmlmas1
Sonu~lan

Cahsrnadan

elde edilen sonuclara

gore, ogrencilerle

ogretmenlerin

mobil ogrenmeye yonelik alqilan arasmda anlamh tarkhhklar bulunmaktadrr.
Bu farkhliklara

gore ogrencilerin

ogretmenlerinkinden

mobil ogrenmeye

yonelik

alg1 duzeyleri

daha olumludur.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larma[llskln Sonuclar

Arastrrrnadan elde edilen sonuclara gore, ogretmenlerin "mobil teknoloji
servislerini

kullanabilme"

ve

"mobil

teknolojilerle

ders

materyali

hazrrlayabllme'' yeterlik alqrlan olumlu yondedir.
Ogretmenlerin

mobil cihazlar aracihqryla ogrencilerle lletisirn kurabilme

yeterlilik alqrlanrun orta seviyede olduqu ortaya cikrmstrr.
Ogretmenlerin

cinsiyetlerine

gore,

mobil ogrenme

yeterlilik

alqrlan

arasmda anlamll bir farklilrk olrnadrq: sonucuna ulasilrmstrr.
Ogretmenlerin

yas

durumuna

gore,

"mobil

teknoloji

servislerini

kullanabilme" yeterlilik alqrlan arasmda 23-33 ve 34-44 yas dilimleri arasmda
bulunan

ogretmenlerin

bulunmustur,

45

ve

Ozeri

yas

grubuna

gore

farkll

olduqu

Ortaya crkan bu anlarnh fark 23-33 ve 34-44 yas dilimleri

arasinda olan ogretmenlerin lehine olmustur, Ayni sonuc, ogretmenlerin mobil
teknolojilerle ders materyali hazrrtayabllme yeterlilikleri icinde bulunmustur,
Ogretmenlerin

rnesleki

tecrObe

durumuna

gore,

"mobil

teknoloji

servislerini kullanabilme" yeterlilik alqilan arasmda 1-5 yrl mesleki tecrObesi
olan ogretmenlerin 21 y1I ve Ozeri mesleki tecrObeleri olan gruba gore, farkll
oldugu bulunmustur,
ogretmenlerin

Ortaya crkan bu fark 1-5 y1I mesleki tecrObesi olan

lehine olmustur. Bu sonuc, 1-5 y1I arasmda hizmet vermekte

olan ogretmenlerin

mobil teknolojileri kullanabilme yeterliliklerinin 21 y1I veya

daha tazladir hizmet veren ogretmenlere gore, daha yOksek olduqu seklinde
yorumlanrrustrr,

"Mobil teknolojilerle

ders materyali hazrrlayabllme"

yeterlilik
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alqilan 1-5 y1I, 6-10 y1I, 11-15 y1I ve 16-20 y1ld1r mesleki tecrObesi olan
ogretmenlerin 21 y1I veya daha fazla mesleki tecrObesi olan ogretmenlere
gore daha farkll olduqu bulunrnustur, Ortaya crkan bu fark 21 y1I veya daha
fazla mesleki tecrObesi olan ogretmenlerin aleyhine olrnustur,
"Ogretmenlerin. branslanna gore, "rnobil teknolojilerini kullanabilme", ve ..
"mobil teknolojilerle ders materyali hazrrlayabllrne" yeterlilik alqrlan arasmda
anlarnh bir tarklihk bulunrnadrqt sonucuna ulasilmtstrr.
Ogretmenlerin, e-ogrenme uygulamalanna katilma durumlanna gore,
"mobil teknolojilerini kullanabilme" yeterlilik alqilan arasrnda katrlmayan
ogretmenlere gore daha farkh oldugu saptanrrustrr. Ayni sonuc, ogretmenlerin
"mobil teknolojilerle

ders

materyali

hazrrtayabilme"

yeterlilikleri

icinde .

bulunrnustur.
Ogretmenlerin, rnobll ogrenme uyqularnalanru gelecekte ogrenmeogretme sureclerlnde kullanma isteklerine gore, kullanmak isteyenler lehine
istemeyen ogretmenlerle "mobil teknolojileri kullanabilme" yeterlilik alqilan
acismdan

anlamh bir tarknhk olduqu

belirlenrnistir. Benzer sonuc ise,

"ogretmenlerin mobil teknolojilerle ders materyali hazrrlayabilme" yeterlilikleri
arasmda da bulunrnustur,

Ogrencilerin Mobil Ogrenme Yeterlilik Alg1larma lllskln Sonuclar

Arastrrmadan elde edilen sonuclara gore, ogrencilerin mobil ogrenme
yeterlik alqrlan olumlu yondedir.
Ogrencilerin cinsiyetlerine gore, mobil ogrenme yeterlilik alqrlan
arasmda anlarnh bir tarkhhk olmadtq: sonucuna ulasilrrustrr.
Ogrencilerin yas durumuna gore, mobil ogrenme yeterlilik alqrlan
arasinda 14-16 yas arallg1 ve 17 yas veya Ozerinde olan ogrencilerin, 11-13
yas araliqmda olan ogrencilere gore Iarkh olduqu bulunrnustur. Ortaya cikan
bu anlamh fark 14-16 yas arallg1 ve 17 yas veya Ozerinde olan ogrencilerin
lehine olmustur.
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E-ogrenme

uygulamalanna

katilan

ogrencilerin

mobil

ogrenmeye

yonelik yeterlilik alg1lannm katilrnayanlara gore daha olumlu olduqu sonucuna
ulasilmtsttr.
Ogrencilerin,
istegi durumuna

mobil ogrenme

uygulamalannm

gore, mobil ogrenme

,, .,. .•••• :..~,

·-

,,..

•• ,._.,,~

..;. .c.·'

kultarulrnas:

alqilan arasinda, isteyen

yeterlilik
"

derslerde

•

.

ogrenciler lehine istemeyenler arasmda anlamh tarklihk olduqu bunmmustur.

Ogretmen

ve

Ogrencilerin

Mobil

Ogrenme

Yeterlilik

Alg1larmm

Kar~1la~tmlmaSonuc;lan

Arastrrrnadan
ogrencilerin

elde

edilen

mobil ogrenme

bir diger

yeterlilik

sonuc

alqrlanrun

ise, ogretmenlerin

tarkhlasmaktadtr.

ve

Yapilan

cahsma sonrasmda ogrencilerin mobil ogrenme yeterlilik alg1lannm ogretmen
alqilanna

gore

ogrencilerin

daha

hem

yeterliliklerinin

olumlu

mobil

otduqu

ogrenme

ogretmenlere

sonucuna
alqilanrun

gore

daha

ulasilmrstrr.
hemde

olumlu

Bu sonuc,

mobil

olduqu

ogrenme

seklinda

yorurntanrrusttr.

Ogretmenlerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1lan ile Mobil Ogrenme
Yeterlilik Alg1larmaili~kin Sonuc;lar

Ogretmenlerin

mobil ogrenmeye

yonelik alg1lan ile mobil ogrenme

yeterlilik alqilan arasmda orta duzeyde, pozitif yonde anlamll bir ili!?ki oldugu
saptanrnrstrr.
Bu sonuc, mobil ogrenme alg1lan ile mobil ogrenme yeterlilik alg1lanrnn
orta duzeyde birbirlerini etkiledigini gostermektedir.

~:,,_--,~~~--
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Ogrencilerin Mobil Ogrenmeye Yonelik Alg1lan ile Mobil Ogrenme
Yeterlilik Alg1larmaili~kin sonuctar

<;al1~madan elde edilen diger bir sonuc

ise, ogrencilerin mobil

ogrenmeye yonellk alqilan ile mobil ogrenme yeterlilik alqilan arasmda yOksek
dOzeye yakm, pozitif yonde anlamh bir ili~ki olduqudur.
Bu sonuc, ogrencilerin mobil ogrenme alg1lan

ile mobil ogrenme

yeterlilik alqilannm birbirlerini etkilemekte olduqunu gostermektedir.
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ONERiLER

· Bu

bolurnde

arastirrna

sonuclanndan

yola

cikarak

oneriler

geli§tirilmi§tir .
. -.

. Mobil araclar ve internet, dunya uzerine yay1lm1§ ve .uzak mesateleri

ortadan kaldrrrmstrr. Farkh bir coqratyacaki

bireylerle, olaylarla ilgili arunda

bilgi edinme olanaqt saqlanrrustrr. Egitimde internetin kullarulmasryla egitim
sistemi lcerisinde bulunan ogrenciler ve ogrenci olmayan bir eek kisinin kendi
bilgi ve becerilerini bag1ms1z olarak kazanabilmeleri rnumkun hale gelmi§tir.
Bu amaca hizmet
ogrenmenin

edebilmek

icin ogretmenler

tam olarak ne oldugu, nasil olduqu,

ve ogrenciler

mobil

nasrl uyqulanacaqr,

bu

yonterni uygulamalan lcin gerekecek temel bilgi teknolojileri konusunda daha
fazla bilgilendirilmeli ve bu konuda egitilmelidirler.
Mobil

ogrenme

gerc;ekle§tirilen
mobil

uygulamalannm

uygulamalan

ogrenme

ve

qelisen

tum ogretmenlerin

uygulamalan

konusunda

diger

kullanmayi

tarkmdalik

teknolojilerle
istemeleri

yaratacak

i<;in

etkinlikler

cuzenlenrnelldlr.
Ogretmenler ve ogrenciler mobil ogrenme uyqutarnalanru geleneksel .
egitime destek olarak kullarulmasrru istemektedirler.
Spor Bakanllg1

Milli Egitim, Kultur ve

mobil ogrenme alarunda uzman olan akademisyenlerle

de

i§birligi yaparak, mobil ogrenmenin geleneksel ortamlara entegrayonu ile ilgili
karma bir model geli§tirmelidir.
Aynca Milli Egitim, Kultur ve Spor Bakanllg1 egitim proqrarnlanru mobil
ogrenme

yaklasirruru

dikkate

alarak

yeniden

duzenlerneli

ve

tarkh

kademelerden pilot okul olarak sec;tigi birkac okulda uygulamaya gec;irmelidir.
Arastirmadan

elde edilen sonuclar

mobil ogrenmeye yonellk alg1 duzeylerinin
daha olumlu olduqunu gostermektedir.
geli§tirilen

web

sitesi

lcerisine

erkek ogrenci ve ogretmenlerin
k1z ogrenci ve ogretmenlerden

Bu nedenle arastirma

krz ogrencilerin

kapsammda

ve ogretmenlerin

ilgisini

c;ekebilecek ozelliklerde uygulamalar eklenebilir.
K1z
istenmiyorsa

ve

erkek

ogrencilerin

ogrenme-ogretme

alqrlannda

surecinde

bir

farkhhkla

gerc;ekle§tirilecek

karsilasmak
uygulamalarda
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dikkatli olmali, herhangi bir cinsiyetin tecrObelerini onlann lehine kullanacak
sekllde etkinlikler hazrrlanrnarnahdrr.
E-ogrenme uygulamalanna katrlan ve mobil ogrenme uygulamalanni
ogrenme-ogretme
?Qren~ilerin mobil

sureclerinde

kullanmak

ogrenmeye yonelik

isteyen

ogretmenlerin

alg1!annm ve

ve

mobil ogrenme

yeterliliklerinin daha olumlu oldugu bellrlenrnistir. Mobil ogrenme onceden
bahsedildiqi gibi uzaktan ogrenmenin, e-ogrenmenin bir alt dahdrr, Daha once
E-ogrenme uygulamalanna katrlrnayan ogretmenler ve ogrenciler icin eogrenmeyi de lcerecek mobil ogrenme semineri veya atolye cahsmasi
dOzenlenmelidir.
KOc;:Ok yastaki ogrencilerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlanrun ve mobil
ogrenme

yeterliliklerinin

artmlmasi

19m

mobil

ogrenme

sekllnde

gerc;:ekle§tirilecekoyun temelli projeler yOrOtOlebilir.
Ogretmenlerin mobil ogrenmeye yonelik alqrlan ve mobil ogrenme
yeterlilikleri ogrencilere gore daha dusuktur, LiteratOr tncelenciqinde, teknoloji
konusunda

ogrenciler

her

zaman

ogretmenlerden

bir

adrrn

onde

ilerlemektedirler. Aynca ogretmenlerin mobil araclan kullanabilme yeterlilikleri
istenilen dOzeyde degildir. Ogretmenler gelecegin bilgi toplumunu olusturan
ogrencilerin basansi Ozerinde onernli bir role sahiptir. Ancak ogretmenlerin bu
noktada ogrencilerden geri kalrnamasi gerekmektedir.
Ogretmenlerin bu uygulamalan etkin bir sekilde gerc;:ekle§tirmesi,
yeniliklere acik olmast mesleki geli§imlerini saqlarnak acisindan da tesvik
edilmelidir.
Milli

Egitim

akademisyenlerle

KOltOr ve

Spor

Bakanl191,

Oniversitelerde gorevli

i§birligi yaparak ogretmenler

icin mobil teknolojileri

kullanabilme ve ders materyali qelistirrne konusunda uygulamall hizmet lei
egitim kurslan dOzenlemelidir. Aynca Egitim FakOltelerindekiteknoloji destekli
lcerikli ders sayrsi ve nitelikleri artmlabillr.
Ogretmenlerin mobil ogrenme teknolojilerini kullanabilme ve mobil
teknolojilerle ders materyali hazrrlayabilme konusundaki yeterlilikleri 45 yas ve
Ozeri ve mesleki tecrObeleri 21 y1I ve Ozeri olan grup icln diger ogretmenlere
gore daha dusuktur, ileriki calismalarda ogretmenlerin mesleki doyumlan
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arastmlrnah ve tum yas gruplann,n yeniliklere acrk olmasi gerekliligi ile ilgili
dOzenlemeler yapilmahdrr.
Bu cahsrna,

Milli Egitim

KOltOr ve Spor

Bakanllg1, Orta Ogretim

kademesindeki okullarda hizmet vermekte olan ogretmenler ve ogrenim qoren
ogrenciler ile srrurhdrr. Benzer cahsmalann farkll orneklern duzeylerlnde ortaya
koyulmas, faydall olacaktrr, Bir sonraki cahsrnada ilkogretim

dairesine bagll

okullarda hizmet vermekte olan ogretmenler ve ogrencilerin mobil ogrenmeyi
alg1lay1§

blcirnlen

ve

vansirnalan incelenebilir.

bu alqilarmm mobil

ogrenme

yeterlilikleri

uzerlne
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EK-A

Sevgili Meslekta!}1m,

/

Son yillarda bilgi ve lletisirn teknolojilerinde meydana gelen degi~imlerle
birlikte mobil' ogrenme kavrarru ortaya crkrmstrr. Ozellikle . laptop, cep
telefonlan, PDA, Mobil TV, kablosuz internet ve 3G teknolojisi uygulamalan
gibi qelisrneler mobil ogrenme ortam ve araclanru ogrencilerin hizmetine
sunulrnasma olanak saqlarrustir. Bu geli~melere ogretmenler ve ogrenciler
ne oranda hazrrdrrlar? Bu soruya bilimsel. arastrrma bulgulan ile cevap
verilmelidir. Bu kapsamda, bu anketin arnaci "ogretmenlerin mobil ogrenmeye
yonellk hazirbulunusluklanru" sizin degerli goru~lerinizle belirlemektir.
Lutten uygulamadan once mobil ogrenme ile ilgili olan http://www.worldeducation-center.org/fozdamli/index.htm
web sitemizi ziyaret ediniz.
Size uygun olan seceneql lsaretlerneniz (X) yeterli olacaktrr. Bu ankette
verilen goru~ler sadece arastrrrna tcln kullamlacaknr.
Gostereceginiz ilgi ve vereceqiniz samimi cevaplardan dolayi sizlere

tesekkur ederiz.
Dog.Dr. Huseyln UZUNBOYLU
Uzm. Fezile OZDAMLI
I.

Ki$iSEL BiLGiLER

1- Cinsiyetiniz:
b. Erkek

a. Kadm
2- Yastruz:

_

3- Kac y1lc:t1r ogretmen olarak gorev yapiyorsunuz?
a. 1-5
4- Uyrugunuz:
a. KKTC
5- Alaruruz:

b. 6-10

c. 11-15

b. Turkiye

e. 21 ve uzeri

d.16-20

c. Diger

_

_

6- Daha once e-ogrenme (elektronik ogrenme, uzaktan egitim) ·
uygulamalanna katrldrruz rm?
a. Evet
b. Hayrr
7-. Daha once m-ogrenme (mobil ogrenme) uyqulamasiru duydunuz mu?
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a. Evet

8-

b. Hayrr

interneti nerede kutiamyorsunuz? (birden eek isaretlenebmr)
a. Evde
b. Okulda
c. Kutuphanede
d. internet Kafede
e. Telefondan
f. Diger
(belirtiniz)

9- interneti gunde kac saat kullarnyorsunuz?
a. 1 saatten az
b. 1-2 saat
c. 3- 5 saat
d. 6-7 saat

1
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d. 7 saatten fazla
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Cep Telefonu
Klslsel Dijital Asistan (PDA)
Laptop
iPhone
Tablet BilQisavar
lpod
Ak1III telefon
Tasmabillr Playstation (PSP-Sony
Tasmabllir Playstation, X-box vs.)
9. Media Player
10.Diger
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C: "en 'E

Mobil ogrenme teknolojileri servislerini
Cl) m
~~
kullanabilme
1. Mobil 6grenme teknolojileri aracihqryla
6grencilerimle iletisim kurabilirim
mobil
6grenme
materyallerimi
2. Ders
6grencilerimle
aracihqryla
teknolojileri
paylasabilirim
3. MSN, Skype gibi anhk lletisim proqrarnlanru
mobil cihazlanmda kullanabilirlrn
4. Mobil cihazlar aracrhqtyla 6grencilerimle
ooruntulu iletislm kurabilirim
5. Ogrenme aktiviteleri lctn Yahoo grup, Google
grup hizmetlerini kullanarak online gruplar
.•...
- ~- ';,..: olusturablllrlm -: .•.. · 6. Gerekli bildirimler ic;:in tek bir mesah tum - - ...
oqrencilerime qonderebilirim
7. Mobil cihazlar aracrhqrvla internete oirebllirirn
8. Mobil cihazlar araciliqiyla internette tarama
vaoabilirim
9. Mobil 6grenme teknolojileriyle 6grencilerime
6devlerini iletebilirim
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Mobil teknolojileriyle ders materyali
haztrlavabllrne
1. Onemli bulduqurn anlan videoya kaydedip
6grencilerimle oavlasabilirim
2. Konulanmla ilgili video materyallerini
varatabilirim
3. Ogrencilerimin projelerini mobii araclar
aracrhqrvla voneteblllrlrn
4. Mobil 6grenme teknolojileriyle coklu ortam
destekli materval hazrrlavabiiirlrn
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II - Mobil Ogrenme Uygulamalarma Yonellk Goru!}leriniz:
12- M-6grenme uygulamalanm derslerinizde kullanmaktan mutlu olur
musunuz?
a. Evet
b. Hayrr

13. Asacrdaki ifadelere kanum ouzevnuzi (X) isarene '1mz:
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Amac-Mobil Teknoloiileri Uyumu

Mobil 6grenme araclan zaman ve mekan
srmrtamastru ortadan kaldmr
Mobil 6grenme uygulamalan etkili 6grenme6qretme ortarru varatmaz
6grenme
teknolojileri
6grenme
Mobil
olarak
tam
bilginin
etkinliklerinde
aktanlrnasmda etkilidir
kullanmak l --·...,,4."
6grenme- teknolojilerini
Mobil
~
6qrericilerimin motlvasvonunu artmr
kullamlan
uzerlnden
araclar
Mobil
Messenger, Skype gibi programlar zaman ve
mekan srmrlamast olmadan konuyla ilgili
tartisma olanaq: saqtar
Ders notlan, e-posta gibi mobil 6grenme
etkili
g6nderilerek
6grencilere
araclanyla
6grenme ortarru varatrlabtllnlr
Mobil 6grenme sistemleri derslerin kalitesini
artmr
Mobil 6grenme teknolojileri tum derslerde
destekleyici olarak uygulanabilir
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Bran!}a uvaunluk
ders
clan
lhtlyacrrn
ilgili
Bran~1mla
materyallerime mobil teknolojileriyle arunda
ulasabilirim
alarundaki
uygulamalan,
Mobil 6arenme
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konulan oqretiminde kolavhk saqlar
Ktstsel bilgi paylasirrunda mobil ogrenme
uvoularnalan quvenlldir
Mobil ogrenme uyqularnalanru ogrencilerimle
ogrenme etkinliklerimde iyi bir tartrsma araci
olarak kullanabilirim
kendi
uygulamalan
ogrenme
Mobil
ogrenilmesinde
konulann
bransrrndaki
uvqundur
Mobil ogrenme uygulamalan, dersimde
gerekli olan · etkilesim icin iyi bir ogrenme
vonternidlr
Gelecek donernler icerislnde derslerimi mobil
oo renme vonternlyle desteklemek isterim
Mobil ogrenme uygulamalan, bransimla ilgili
tartismalan vaprnak lcln uvoun bir ortamdir
Mobil ogrenme uygulamalan, bransrrnla ilgili
paylasrnakta
rneslektaslanrnla
bilgileri
kolavlik saqlar
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Mobil ogrenme uygulam, blelml ve -araclarm tletlslm yeterligl-- - . Mobil ogrenme uygulamalan derslerimde
qeleneksel egitime destek olarak kullarulabilir
E- ogrenme'de, ogrenme etkinlikleri mobil
oarenme uygulamalanvla aerceklestirilebilir
Mobil teknolojileriyle, sohbet program, ile
iletisim kurularak bilqi pavlasrrru vaprlabtltr
Ders materyalleri MMS mesa] ile ogrencilere
iletilebilir
Mobil ogrenme araclanyla ogrenci-ogretmen
arasinda iletlsirn saqlanabillr
Mobil ogrenme araclanyla ogrenci-ogrenci
arasinda iletisim saqlanablllr
Mobil ogrenme teknolojileri ile egitsel sitelere
ihtivac arunda erisilebilinir
Mobil teknolojileri aracrliqryla geleneksel
vonternlere gore daha etkili lletlslrn kurulabilir
Egitim-ogretim sureci sadece mobil ogrenme
teknoloiilerl ile qerceklestirilmelidir

:i..

·-Cen -.::Cl)

~~

cu

::::s
:i..

~

.::
cu

~

E

E
E

s

en
:i..
cu
:i..
cu

~

::::s
Cl) :i..

::::s
:i..

0
~

- 0
~>

E

-~ E

.::

·u; 'E

~

~~

a

'-t_¥>d'.-~~'?~..-..:. ;,_
-·

..:.:;.!....:.

-·

211

EK-8

SevgHi Ogrenci,
Son yrllarda bilgi ve lletisirn teknolojilerinde meydana gelen degi~imlerle
birlikte mobil ogrenme kavrarm ortaya crkrrusnr, Ozellikle laptop, cep
telefonlan, PDA, Mobil TV, kablosuz internet ve 3G teknolojisi uygulamalan
gibi geli~meler mobil ogrenme ortam ve aractanru sizlerin hizmetine
sunulrnasma olanak saqlarrustrr, Bu geli~melere ogretmenler ve ogrenciler
ne oranda hazrrdirlar? Bu soruya bilimsel arastrrma bulgulan ile cevap
verilmelidir. Bu kapsamda, bu anketin amaci '1ogrencilerin mobil ogrenmeye
yonellk haztrbulunusluklanm'' sizin degerli gorO~lerinizle belirlemektir.
LOtfen uygulamadan once mobil ogrenme ile ilgili olan http://www.worldeducation-center.org/fozdamli/index.htm
web sitemizi ziyaret ediniz.
Size uygun olan secenegi isaretlemenlz (X) yeterli olacaknr, Bu ankette
verilen gorO~ler sadece arastrrma i<;in kullarulacaktrr.
Gostereceginiz ilgi ve vereceqiniz samimi cevaplardan dolayt sizlere
tesekkur ederiz.
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Huseyln UZUNBOYLU
Uzm. Fezile OZDAMLI

Ki~iSEL BiLGiLER
'

1- Cinsiyetiniz:
a. K1z

.,

·~

b. Erkek

2- Yastruz:
3- Uyrugunuz:
a. KKTC

b. TOrkiye

c. Diger

4- Daha once e-ogrenme (elektronik ogrenme, uzaktan egitini)
uygulamalanna katrldrruz rm?
a. Evet
b. Hayrr
5- Daha once rn-oqrenme (mobil ogrenme) uyqulamasmr duydunuz mu?
a. Evet
b. Hayir
6-

lnterneti nerede kullarnyorsunuz? (birden cok isaretleneblur)
a. Evde
b. Okulda
c. KOtOphanede
d. internet Kafede
e. Telefondan
f. Diger

7- interneti gunde kac saat kullarnyorsunuz?
a. 1 saatten az
b. 1-2 saat
c.
fazla

3- 7 saat

d. 7 saatten
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Arac;lar

1.
2.
3.
4.
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6.
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8.
9.
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Cep Telefonu
Kisisel Diiital Asistan (PDA)
Laptop
iPhone
Tablet Bilaisavar.

lood
Ak1III telefon
Tasmabilir Plavstation (PSP, X-box)
Media Plaver
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Mobil ogrenme teknolojileri servislerini
kullanabilme
aracrhqryla
teknolojileri
6grenme
1.Mobil
arkadaslanrnla iletisim kurabilirim
ogretmenimin
2.Mobil 6grenme teknolojileriyle
verdiQi corevlerl yaoabilirim
cihazlan
mob ii
projeleri,
olduqurn
3.Lideri
aracihqrvla vonetlblllrirn
4.MSN, Skype gibi anhk lletisim proqrarnlanru
kullanabilirim
internet
ve arkadaslanrnla
5.0gretmenlerimle
Ozerinden goruntOIO iletisirn kurabilirim
coklu ortam destekli
6.Mobil teknolojileriyle
proieleriml aelistirebilirim
7.Mobil cihazlar aracrlrqryla internete girebilirim
8.Mobil
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yaoabilirim
9.0grenme aktiviteleri icin Yahoo grup, google
grup aibi online aruplarr kullanabilirim
10. Gerekli bildirimler icin tek bir mesa] tum
oruba aonderebilirim
11.Ders materyallerini mobil ogrenme teknolojileri
aracrhorvla arkadaslarrmla oavlasabilirim

12.Projelerimle ilgili konularr videoya kaydedip
pavlasabillrlm
13.Derslerimle ilgili video materyallerini mobil
teknoloiilerivle
varatabilirim
.

.

.

. .
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II - Mobil Ogrenme Uygulamalarma Yonellk Goru~leriniz:
10M-ogrenme uyqufamalanm derslerinizde kullanmaktan mutlu olur
musunuz?
a. Evet
b. Hayrr
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Mobil Ogrenmenin Avantallan
Mobil ogrenme sistemleri egitimin kalitesini
artrrir
Mobil araclar herverde kuuarulabntr
Mobil teknolojilerle lhtiyacrrn olan bilgiler
herzaman varumda
Mobil ogrenme uygulamalan geleneksel egitime
destek olarak kullarulmalidrr
Ki~isel bilgi payla~ 1 mind a, mobii ogrenme
uygulamalan gOvenlidir
Mobil
ogrenme
uygulamalarr,
konularrn
ogrenilmesinde kolavlik saqlar
Mobil ogrenme uygulamalan etkilesim i9in iyi bir
secenektir
E-ogrenmede, ogrenme etki n Ii kleri
mobil
oqrenme uygulamalarryla gercekle$tirilebilir
lhtiyacrm olan ders materyallerine mobil
teknolojileriyle arunda ulasablltrirn
Mobil
ogrenme
teknolojileri,
ogrenme
etkinliklerinde ogrenciler i9in yardrmci olarak
kullan rlablltr
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Mobil
teknolojileriyle
sohbet
programlan
kullanarak bilgi pavlasirru yaprlabilir
Ogretmenlerimin gelecek donernlerde derslerimi
mobil ogrenme yonterni ile desteklenmelerini
isterim
Mobil
ogrenme
teknolojilerini
kullanmak
motivasyonumu artmr
E

8en

Mobil ogrenme uygulamalarmm derslerde
kullamlabilme dururnlan
Mobil
ogrenme
uygulamalan
ogrenmeetkinliklerinde iyi bir tartrsrna aract olarak
kullarulabilir
Mobil ogrenme uygulamalan, ders konulanru
ogrenmem lcln uvcun bir vonterndlr
Mobil ogrenme uygulamalan, derslerimle ilgili
tartismalanrm yapmam lcln uygun ortamlar
yaratabilir
Mobil
ogrenme
uygulamalan,
ogrenme
etkinliklerimde konulan paylasrnarn icin uygun
bir vontemdlr
~ - Mobil ogrenme teknolojileri ile zarnandan- ve
mekandan
baqimsrz
olarak
ogrenme
aktivitelerimi gerc;ekle$tirebilirim
Ogretmenler, ders materyallerini bizlere MMS
rnesah ile etkili bir sekllde qonderebillr
Mobil
ogrenme
teknolojileri
aracihqryla
derslerimle ilgili web sitelerine lhtiyac arunda
erlsebillrlrn
Mobil ogrenme teknolojileri tum derslerde
destekleyici olarak uygulanabilir
Mobil araclar uzermden kullarulan Messenger,
Skype gibi anhk tletlslm programlan zaman ve
mekan smrrlamast olmadan konuyla ilgili fikir
ahsverisinde bulunma tmkaru sag_lar
Ders notlan ogretmen taranndan,
mobil
ogrenme araclanyla e-posta qonderllerek etkili
ogrenme ortarm yaratllabilir
Mobil ogrenme araclanyla 6grenci-6gretmen
arasmda iletisirn saqlayabiliriz
Mobil
ogrenme
araclan
ile
diger
arkadaslanrmzla tletlslrn kurabiliriz
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Savm Fezile Oz~amh,

llgi: 05.04.2010 tarihli ba~vuruhuz.

Ilgi ba9vurunuz inceleruni; olup mudilrltigumiize bai\li okullarda uyguhmmak iizere
haz1rlanan "Mobil Ogrenme" konulu fillketin uygulanmas1 miidiirlilgiimilzce uygun giirt\lmtiJllir
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Ancak anketi uygu\amadan once anketin uygulanacag1 okullarm bagh bulundugu
Mtidiir\ukle istiiarede bulunulup, anketin hangi okn\da ne zaman uygulanacag1 birlikte
_saptarunalidir.
Anketi uygulad1ktan sonra sonU<;larmm Talim ve Terbiye Dairesi Miidilrliiil,\i'ne
ulaitmlmas1 gerekmektedir.
Bilgilerinize saygi ile rica ederi1n.
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yaz1mzda, mtidfultigumi.ize bagh meslek liselerinde gorev yapan ogretmen ve
olarak "Mobil Ogrenme" konulu anket uygulama
istemiyle izin

cilere yonelik

inde bulundunuz.
Talebinizle ilgili olarak Talim ve Terbiye Dairesi Mudurltigu'nce yapilan incelemede,
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