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Tablet Bilgisayar Kabulünün Yordayıcıları Olarak Teknoloji ile Kendi Kendine Öğrenme ve 

Akademik Güdülenme 

Bu araştırmada, her öğrenciye bir tablet bilgisayar verilerek öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı 

öğrenme süreçlerinin desteklenmeye çalışıldığı bir lisedeki öğrencilerin tablet bilgisayar kabul 

durumları üzerinde, teknoloji ile kendi kendine öğrenme ve akademik güdülenmenin rolü 

incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 310 lise öğrencisinden oluşmaktadır. 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formları, tablet bilgisayar 

kabul ölçeği, teknolojiyle kendi kendine öğrenme ölçeği ve akademik güdülenme ölçeği 

kullanılarak elde edilmiştir. Veri analizi yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma bulguları, teknolojiyle kendi kendine öğrenmenin ve akademik güdülenmenin, 

öğrencilerin tablet bilgisayar kabulünde etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları 

ışığında öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için bazı öneriler yapılmıştır. 

 

Self-Directed Learning With Technology and Academic Motivation as Predictors of Tablet 

PC Acceptance 

In this study, it has been attempted to examine the role of self-directed learning with technology 

and academic motivation in students’ status of tablet PC acceptance at a high school where each 

student’s processes of classroom and out of class learning are tried to be supported upon 

delivery of tablets to each student. The participants of the research have been consisted of 310 

high school students. The data of the research has been obtained with use of questionnaire 

questions developed by the researchers, the tablet PC acceptance scale, self-directed learning 

with technology scale and the academic motivation scale. The structural equation modelling 

has been made use of data analysis. Research fndings have shown that self-directed learning 

with technology and academic motivation were in turn effective in students’ tablet PC 

acceptance. Some suggestions have been made for students, teachers and administrators in the 

light of fndings of the research. 

 


