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ÖZET Amaç: Uzaktan eğitim, öğrenci ile eğitici arasındaki fiziksel ve
maddi sınırlamaları azaltan, eğitimin her durumda her gruba ulaştırılmasını sağlayan bir eğitim modelidir. Bu çalışmamızın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde, uzaktan eğitim ortamı ile yüz yüze
eğitim ortamlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulunda öğrenim gören, uzaktan eğitim derslerine katılan ve
çalışmaya katılmaya gönüllü 272 öğrenci dâhil edildi. Veriler internet
ortamında toplandı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Yüz
yüze ve uzaktan eğitim ortamının değerlendirilmesinde “Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği TR” anketi kullanıldı. Yüz
yüze eğitim ortamı ve uzaktan eğitim ortamı sonuçları karşılaştırılarak
analiz edildi. Bulgular: Bütün alt boyutlarda ve genel skorda yüz yüze
eğitim algısı, uzaktan eğitim ortamı algısından anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur (p<0,05). Yüz yüze eğitim ortamı ve uzaktan eğitim ortamı arasında cinsiyetlere göre anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).
Yüz yüze eğitim ortamı algısında 2. sınıfların anlamlı olarak, 1. sınıflardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Uzaktan
eğitim ortamı algısında, sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu araştırmanın sonucuna göre koronavirüs hastalığı-2019 salgını ile hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla
yeterli eğitim ve hazırlıklar yapılmadan, hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilmesinin eğitim ortamını olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz.
Salgın, doğal afet ve acil durumlar gibi uzaktan eğitimin zorunlu hâle
geldiği koşullara hazırlıklı olmak için uzaktan eğitim öğrenci merkezli
olarak yeniden dizayn edilmelidir.

ABSTRACT Objective: Distance education is an education model that
reduces the physical and financial limitations between students and
teachers and ensures that education is delivered to every group in every
situation. This study aims to compare the distance education environment and face-to-face education environments in Physical Therapy and
Rehabilitation training. Material and Methods: We included 272 students studying at Kırşehir Ahi Evran University School of Physical
Therapy and Rehabilitation, taking distance education courses and volunteering to participate in the study. Data were collected on the internet. The demographic information of the participants was recorded.
“The Dundee Ready Education Environment Measure TR” questionnaire was used to evaluate the face-to-face and distance education environment. Face-to-face education environment and distance education
environment results were compared and analyzed. Results: In all subdimensions and overall score, the perception of face-to-face education
environment was found to be significantly higher than the perception of
distance education environment (p<0.05). No significant difference was
found between face-to-face education environment and distance education environment according to gender (p>0.05). It was concluded that
2nd graders had significantly higher than 1st graders in the perception
of the face-to-face education environment (p<0.05). No significant difference was found between classes in the perception of distance education environment (p>0.05). Conclusion: According to the results of this
research, we can say that the transition to distance education without adequate training and preparations to reduce the spread of the disease with
the coronavirus disease-2019 epidemic negatively affects the educational
environment. To be prepared for conditions such as epidemics, natural
disasters, and emergencies where distance education becomes compulsory, distance education should be redesigned as student-centered.
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mede, klinik ve uygulamalı öğrenme araçlarının
yoğun olarak kullanıldığı fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde, internet tabanlı araçların kullanımının bilgiye erişimde kolaylık gibi pozitif etkilerinin
yanında etkileşimli materyallere erişimdeki kısıtlılıklardan bahsedilmiştir.10

Uzaktan eğitim, çeşitli iletişim araçları kullanılarak, belli bir merkezden yapılan, eğitmen ile öğrenci arasındaki zamansal ve mekânsal kısıtlamaları
ortadan kaldıran, maddi kısıtlamaları azaltan bir eğitim biçimidir.1 Zamansal ve mekânsal kısıtlamaların
ortadan kalkması ile eğitmen, canlı sanal sınıflar sayesinde birden fazla sınıfa aynı anda, aynı dersi sunabilmektedir. Uzaktan eğitim modelleri, eğitim
ortamını sınıfın ve kampüsün dışına çıkararak internet bağlantısının olduğu her yeri eğitim ortamına çevirme imkânı sağlamıştır.2 Buna ek olarak, eğitmen
ve öğrenciler için daha esnek ve özgür eğitim ortamları sağlamaktadır.2 Bu esnek ve özgür eğitim ortamı,
çeşitli sebeplerle eğitime ulaşamayan kişiler için eğitim eşitliği sağlayan bir fırsat hâline gelmiştir.3-5 Eğitim ortamı, öğrenme bağlamını ve altyapısını
oluşturan tüm fiziksel, akademik ve sosyal faktörleri
içerir.6

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019
(COVID-19)] salgınının yayılma hızını azaltmak
için dünya çapında birçok önlem alınmaya başlanmıştır.14,15 Türkiye’de salgının yavaşlatılması ve
eğitim-öğretimdeki aksaklıkların en aza indirilmesi
amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştır.16 Yükseköğretim Kurulu tarafından önce üniversitelerde yüz
yüze eğitime geçici bir süre ile ara verileceği, sonrasında ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan eğitim ile eğitimlere devam
edileceği bildirilmiştir.17,18 Olağanüstü sebeplerden
dolayı hazırlık yapılamadan, hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim ortamında
ani değişiklikler meydana gelmiştir. Öğrencilerin
birbirleri ve eğitmenleriyle olan iletişim yöntemlerinde, bilgiye ulaşma ve uygulama yollarında alışık
olunmadık farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda,
eğitim ortamında meydana gelen hızlı değişimin öğrencilerin öğretimle, eğiticiyle, kendi akademik becerileriyle, öğrenme iklimiyle ve sosyal çevreyle
ilgili algılarında nasıl bir etki oluşturduğu bilinmemektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmamızın amacı,
uygulamalı öğrenme araçlarının yoğun olarak kullanıldığı fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde
uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ortamlarının karşılaştırılmasıdır.

Sağlık eğitiminde kullanılan internet tabanlı
uzaktan eğitim modeli, sıklıkla sanal gerçeklik, 3 boyutlu simülasyonlar şeklinde ya da yüz yüze eğitimi
destekleyici amaçlarla kullanılmaktadır.7,8 Tamamı
uzaktan eğitim ile verilen dersler önceden hazırlanmış, öğrencinin ihtiyaçlarına göre yüksek oranda kişiselleştirilmiş, materyal ve yöntemleri belirlenmiş
dersler şeklinde yürütülmektedir.8 Bunlardan ayrı olarak literatürde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık eğitiminde, eğitim ağını genişletmek ya
da destekleyici eğitim amacıyla uzaktan eğitimin
kullanıldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur.9
Uzaktan eğitim modellerinin kullanıldığı sağlık bölümlerinden biri de fizyoterapi ve rehabilitasyon
eğitimidir. Literatür tarandığında, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde uzaktan eğitimin sıklıkla lisans ve lisansüstü eğitimde yüz yüze eğitimi
desteklemek ya da mezuniyet sonrası mesleki becerileri geliştirmek amacıyla kullanıldığı görülmektedir.10 Geçmişte fizyoterapi ve rehabilitasyon
eğitiminde, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi karşılaştıran çalışmalar bu 2 yöntem arasında fark olmadığını ya da çok az fark olduğunu ifade
etmişlerdir.11,12 Başka bir çalışmada ise uzaktan eğitim modeli ile verilen derslerde, sınav başarısı daha
yüksek olmasına rağmen öğrenciler tarafından yüz
yüze eğitimin daha çok tercih edildiği belirtilmiştir.13
Mącznik ve ark. tarafından yapılan sistematik derle-

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu araştırma, nicel yöntemlerden betimsel (tarama)
modeli ile yapılmıştır. Araştırma COVID-19 salgını
nedeniyle uzaktan eğitimin zorunlu hâle geldiği
2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda öğrenim gören
gönüllü öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapılmasında etik açıdan bir sakınca olmadığına yazarların görev yaptığı Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araş788
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katılıyorum=5” şeklinde bir derecelemeye sahiptir.
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 43, en yüksek
puan ise 215’tir. Ölçekteki 6 soru ters puanlanmakta,
alınan yüksek puanlar bireylerin eğitim ortamlarına
ilişkin olumlu bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Ölçekte; öğrencilerin öğretimle (11
madde), eğiticiyle (9 madde), kendi akademik becerileriyle (8 madde), öğrenme iklimiyle (11 madde) ve
sosyal çevreyle (4 madde) ilgili algıları olmak üzere 5
alt boyut bulunmaktadır. Bu ölçek ile öğrencilerin; öğretimin yeterliliği ve derslere karşı motivasyonu, eğitici ile iletişim düzeyi ve eğitmenin bilgiyi sunabilme
yeteneği, kendi akademik becerileri, sınıf ortamı ve arkadaş çevreleri ile ilgili algıları ölçülmektedir. Eğitim
ortamı skoru hesaplamasında, ters puanlanan sorular
çevrildikten sonra genel skoru elde etmek için bütün
sorulara verilen yanıtlar toplanmaktadır. Alt boyutlar
için ise sadece ilgili alt boyuttaki sorulara verilen cevaplar toplanarak hesaplanmıştır. Ölçeğin kullanımı
için gerekli izinler alınmıştır.

tırma ve Yayın etik kurulu 2020/3 karar no.lu ve
27/08/2020 tarihli kararı ile onay verilmiştir. Katılmayı kabul eden gönüllü öğrencilerden, internet
üzerinden onam alınmış ve araştırma Helsinki
Deklarasyonu Prensipleri’ne uygun şekilde yapılmıştır.
Katılımcılar uzaktan eğitim ortamı olarak Ahi
Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) sistemini
kullanmışlardır. AYDEP canlı (senkron) ders ve sınav
düzenlenmesine, ders materyalleri ve duyuru paylaşımına, ödev ve tartışma gruplarının oluşturulmasına
imkân sağlayan internet tabanlı bir öğrenme yönetim
sistemidir. Katılımcılar sistem üzerinden öğrenim
gördükleri her ders için haftalık 30 dk canlı derslere
katılmış, öğretim elemanlarının paylaştığı ders materyallerine ulaşmışlardır. Ayrıca 2 adet ara sınav ve
1 adet final sınavına tabi tutulmuşlardır.

VERİLERİN TOpLANMASI
Veriler internet üzerinden oluşturulan olgu raporu
formu doldurularak toplanmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri ve eğitim ortamı değerlendirme sonuçları kaydedilmiştir.

Katılımcıların, COVID-19 salgını öncesi yüz yüze
yapılan eğitim ortamını düşünerek DREEM-TR ölçeğini doldurmaları istendi. Daha sonra AYDEP üzerinden yaptıkları uzaktan eğitim ortamını düşünerek
tekrar DREEM-TR ölçeğini doldurmaları istendi.

Eğitim ortamının değerlendirilmesi için Dundee
Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği
(DREEM) kullanılmıştır. DREEM tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde sıklıkla kullanılan kullanışlı esnek
bir araçtır.19 Ölçek tıp fakülteleri ile sağlık eğitimi ortamlarını değerlendirmek amacıyla Roff ve ark. tarafından geliştirilmiş, Türkçe’ye uyarlama çalışması
Sezer ve ark. tarafından yapılmıştır.20,21 Türkçe versiyonu DREEM-TR olarak isimlendirilmiştir. Bu
araştırmada, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ortamının değerlendirilmesi nedeniyle DREEM-TR ölçeği seçilmiştir. Özgün formu İngilizce olup, 50
maddeden ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.19 Sezer ve
ark., 2018-2019 eğitim öğretim yılında 392 öğrenci
üzerinde Türkçe uyarlama çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Güvenirlik kapsamında Cronbach alfa, testtekrar test, bileşik güvenirlik ve madde analizleri;
geçerlik kapsamında ise yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi ve uyum geçerliğini hesaplamışlardır. Analizler sonucunda ölçeğin geçerli ve
güvenilir olduğu sonucuna ulaşmışlardır.21 Ölçeğin
Türkçe versiyonu 43 maddeden oluşmaktadır ve 5’li
likert tipi “Kesinlikle katılmıyorum=1”….”Kesinlikle

İSTATİSTİKSEL ANALİz
Elde edilen verilerin analizi, SPSS istatistik paket
programı ile yapıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi ve normal dağılıma uymadığı görüldü. Ortalama
değerlerin verilmesi için betimsel istatistikler yapıldı.
Uzaktan eğitim ortamı ile yüz yüze eğitim ortamı algısı genel skorlarının ve alt boyut skorlarının karşılaştırmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi,
cinsiyete göre farklılıkların karşılaştırılmasında
Mann-Whitney U testi, sınıfa göre farklılıkların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis H testi kullanıldı.
Anlamlı fark bulunan durumlarda, farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için “post hoc” testlerinden Bonferroni düzeltmesi yapıldı. İstatistiksel
anlamlılık değeri olarak p<0,05 kabul edildi.

BULGULAR
Araştırmaya 272 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların
çoğunluğunu kadınlar (%69,9) oluşturmaktadır ve sı789
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nıflara göre dağılımın benzer olduğu görülmektedir
(Tablo 1).

Tablo 4 incelendiğinde hem yüz yüze eğitim
ortamı algısında hem de uzaktan eğitim ortamı algısında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).

Ankete verilen cevaplara göre yüz yüze eğitim
ortamı algısı uzaktan eğitim ortamı algısından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,001) (Tablo
2).

Yüz yüze eğitim ortamı algısında, sınıflar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0,05).
Hangi grup arasında fark olduğunu bulmak amacıyla
yapılan Bonferroni düzeltmesine göre 2. sınıfların anlamlı olarak 1. sınıflardan daha olumlu algısı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitim ortamı algısında sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05) (Tablo 5).

Tablo 3 incelendiğinde yüz yüze eğitim ortamı
algısı alt boyutlarının tamamı uzaktan eğitim ortamı
algısı alt boyutlarından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,001).
TABLO 1: Katılımcıların cinsiyete ve sınıfa göre dağılımı.
Değişken

n

%

Kadın

190

69,9

Erkek

82

30,1

272

100

1

67

24,6

2

65

23,9

3

65

23,9

4

75

27,6

Toplam

272

100

TARTIŞMA

Cinsiyet

Toplam

Yaptığımız çalışma sonucunda, COVID-19 salgını
döneminde uzaktan eğitim ortamı algısının ve tüm alt
boyutların yüz yüze eğitim ortamı algısına göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu bulunmuştur. Bakhshialiabad ve ark. sağlık bölümlerinde eğitim ortamı
konusunda yaptıkları çalışmada, eğitim ortamı algısının artması ile öğrencinin öğrenmeye olan ilgisi,
motivasyonu, öğrenme çıktıları, akademik başarısı ve
iyilik hâlini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.22 Çalışmamızın bulguları göz önüne alındığında,
eğitim ortamı algısındaki istenmeyen durumlar öğrencilerin öğrenmeye olan yaklaşımları ile öğrenme
algılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Salgın hastalık
döneminde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin, uzaktan eğitim hakkındaki tutumlarını
araştıran güncel bir çalışma hem uygulamalı derslerin hem de teorik derslerin verimli bir şekilde işlene-

Sınıf düzeyi

n: kişi sayısı.

TABLO 2: Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamı puanlarının
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları.
MinimumÖlçüm

n

Medyan

Maksimum

Yüz yüze eğitim ortamı

256

171

70-212

Uzaktan eğitim ortamı

256

157

82-207

z

p değeri

-9,621 <0,001*

*p<0,001; n: kişi sayısı; p: anlamlılık.

TABLO 3: Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamı alt boyut puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları.
Boyut

Ölçüm

n

Medyan

Minimum-Maksimum

z

p değeri

Öğretimle ilgili algı

Yüz yüze eğitim ortamı

269

40

23-53

-10,246

<0,001*

Uzaktan eğitim ortamı

269

36

17-52

Yüz yüze eğitim ortamı

268

39

9-45

-5,915

<0,001*

Uzaktan eğitim ortamı

268

38

9-45

Yüz yüze eğitim ortamı

267

33

8-40

-8,886

<0,001*

Uzaktan eğitim ortamı

267

31

11-40

Yüz yüze eğitim ortamı

259

43

14-55

-8,153

<0,001*

Uzaktan eğitim ortamı

259

39

11-55

Yüz yüze eğitim ortamı

271

16

4-20

-7,685

<0,001*

Uzaktan eğitim ortamı

271

14

5-20

Eğitici ile ilgili algı
Kendi akademik becerileri ile ilgili algı
Öğrenme iklimiyle ilgili algı
Sosyal çevreyle ilgili algı

*p<0,001; n: kişi sayısı; p: anlamlılık.
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min kuvvetli olması, geri dönütler ve ödül-ceza mekanizmasının olması gerektiğine vurgu yapmıştır.25,26
Raes ve ark. 2020 yılında yaptıkları çalışmada, öğrencilerin ders içeriklerine ilgisi ve motivasyonunun
yüz yüze eğitimde daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Eğiticilerin yüz yüze eğitimde, sınıf ile daha fazla
iletişime geçmesi, soru-cevap etkinliklerinin daha fazla
yapılması, öğrencilerin derse katılımının artmasının
derse karşı motivasyonu olumlu etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.2 Ayrıca öğrencilerin kendi arasındaki etkileşimleri motivasyon için bir başka etkendir ve motivasyonun oluşması için grup çalışmaları ve tartışma
aktivitelerinin gerekliliğine yer verilmiştir.26,27 Buna
ek olarak öğrenciler, arasındaki etkileşimin yüz yüze
eğitime kıyasla uzaktan eğitimde daha az denetlenebilir olduğu bildirilmiştir.27 Bu durumun etkili iletişimi azaltıp, öğrencilerin derslere karşı olan
motivasyonunun azalmasına sebep olduğu düşünülebilir. Yüz yüze eğitimde, öğretim algısının daha fazla
olmasının bir başka sebebi ise fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimindeki uygulamalı derslerin fazla olması ve bu derslerde öğrencilerin, eğitmene daha
kolay ulaşabilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyonda, internet tabanlı ders araçlarının etkinliğini
araştıran bir sistematik derlemede, katılımcılar internet tabanlı eğitime olumlu bakmasına rağmen etkileşimli materyallere erişimdeki kısıtlılıklar olduğunu
vurgulamışlardır.10 Uygulama materyallerine erişimdeki kısıtlılık ise öğrencinin derse karşı motivasyonunu azaltabilecek bir faktör olabilir.
Eğitici ile ilgili algı alt boyutunda, öğrenciler ile
eğitmen arasındaki iletişimin kalitesi ve eğitmenin

TABLO 4: Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamı algısı
puanlarının cinsiyete göre Mann-Whitney U testi sonuçları.
MinimumEğitim ortamı algısı

Cinsiyet

Yüz yüze eğitim ortamı algısı

Erkek

79

170

70-207

Kadın

181

172

70-212

Erkek

79

157

82-200

Kadın

178

158

82-207

Uzaktan eğitim ortamı algısı

n Medyan

Maksimum p değeri
0,339
0,224

n: kişi sayısı; p: anlamlılık.

mediğini belirtmiştir.23 Bunun nedeni olarak ise uzaktan eğitimin sınırlılıklarından olan sosyalleşme olanağının az olması, uygulamalı derslerin uzaktan
eğitim ile yürütülememesi, derslere olan ilgi ve motivasyonun az olması gösterilmiştir.23 Sayılan etkenlerin hepsi, eğitim ortamının birer parçasını
oluşturmaktadır. Bu yüzden eğitim ortamının alt bileşenlerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
Öğretim ile ilgili algı alt boyutu, öğrencilerin
derslere katılım isteği, derslerin yeterlilik hissi, etkinliklerin yeterliliği, derslerin süresi ve öğrencilerin
derslere karşı motivasyonunu kapsamaktadır. Uzaktan
eğitimde motivasyonun etkilerini araştıran bir çalışmada, öğrencilerin derse karşı olan motivasyonları ile
öğrenme başarısı arasında ilişki olduğu raporlanmıştır.24 Bunun yanında Jung yaptığı çalışmada, birincil ve
ikincil motivasyon olmak üzere 2 tür motivasyondan
bahsetmiştir. Birincil motivasyon barınma, uyku, öz
saygı ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar tarafından oluşurken ikincil motivasyonun insanın çevresindeki bireyler tarafından sağlandığını ifade etmiştir. İkincil
motivasyonun sağlıklı bir şekilde oluşması için iletişi-

TABLO 5: Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamı algısı puanlarının sınıfa göre karşılaştırılması.

Yüz yüze eğitim ortamı algısı

Sınıf düzeyi

n

Medyan

Minimum-Maksimum

p1

p2

1

64

167

79-208

0,009*

0,001**

2

61

175

108-207

3

63

173

70-212

4

72

169

70-202

1

63

152

83-196

2

60

161

100-202

3

63

163

82-207

4

71

156

82-200

2>1

Uzaktan eğitim ortamı algısı

*p<0,05; n: kişi sayısı; p1: Kruskal-Wallis testi; p2: “post hoc” test; **: Bonferroni düzeltmesi.
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bilgiyi sunabilme becerisi sorgulanmıştır. Uzaktan
eğitimde, eğiticiyle öğrenci arasındaki iletişim hakkında yapılan araştırmalara bakıldığında farklı sonuçlar olduğu görülmektedir.23,28,29 Bakar ve ark.
2020 yılında yaptıkları çalışmada, öğrencilerin sosyal, kültürel, zamansal ve teknik problemlerden dolayı uzaktan eğitimde yeterli iletişim kuramamaktan
muzdarip olduklarını söylemektedir.28 Bakar aynı çalışmada bağlamsal, psikolojik ve iletişimsel engellerin öğrenme sürecini olumsuz yönde etkilediğini de
belirtmiştir.28 Başka bir çalışma, uzaktan eğitimde
meydana gelen yenilikler ile eğiticiyle olan iletişimde olumsuzlukların azaltılabileceğini ve daha
sosyal bir eğitim ortamı oluşturulabileceğini belirtmiştir.29 Bunun için teknolojik yeniliklerden faydalanılması gerektiğini ifade etmektedir. Yılmaz ve ark.
ise salgın döneminde, uzaktan eğitimde öğrencilerin büyük çoğunluğunun eğiticileri ile etkileşim
sağladıklarını ifade etmişlerdir.23 Ancak iletişim
için sıklıkla kısa mesaj ve e-posta kullanıldığını belirtmişlerdir.23 Yüz yüze iletişimin azalması, kişiler
arasındaki fiziki mesafenin ve yazılı iletişimin artmasıyla öğrencilerin eğitmen ile olan iletişimlerindeki kalitenin azalabileceği öngörülebilir bir
durumdur. Çalışmamızın sonuçlarına göre eğitici ile
ilgili alt boyutun uzaktan eğitimde, yüz yüze eğitime
göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Yeterli çalışma
ve düzenleme yapılmadan, yüz yüze eğitimde kullanılan yöntemlerin uzaktan eğitimde öğrenciye sunulması, öğrenci merkezli olması gereken uzaktan
eğitim modelinde öğrenci-eğitmen arasındaki iletişimin yetersiz olması, ders sürelerindeki kısıtlılık ve
uygulamalı eğitimlerde meydana gelen aksaklıklar
öğrenci ile eğitici arasındaki iletişimi azaltıp, hem
eğitici hem de öğretim ile ilgili alt boyutların olumsuz etkilenmesine sebep olmuş olabilir. Ayrıca eğitmenlerin ve öğrencilerin birçoğunun, bu eğitim
modelini ilk defa kullanıyor olması da eğitici ile ilgili
algı boyutunu etkileyen bir etken olabilir.

ortamındaki deneyimler değerlendirilmiştir. Klinik
uygulamaların yoğun olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde, hasta-eğitmen-öğrenci ilişkisinin
gözlemlenmesi ve deneyimlenmesi öğrencilerin hasta
ile empati kurmasını ve problem çözme yeteneklerini
geliştirmeyi sağladığı bilinmektedir.30,31 Uzaktan eğitim ile öğrencilerin klinik ortamdan, eğitmenden ve
hastalardan uzaklaşması, fizyoterapistlik mesleğinde
önemli bir yere sahip olan hasta ile iletişim ve problem çözme yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Yüz
yüze eğitim ile karşılaştırıldığında uzaktan eğitim ortamının, kendi akademik becerileri ve öğrenme iklimiyle ilgili algı alt boyutlarının daha olumsuz
sonuçlar vermesi, öğrencinin klinik ortamdan uzaklaşmasından dolayı kaynaklanmış olabilir. İlçin ve
ark. tarafından yapılan, fizyoterapi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma, fizyoterapi öğrencilerinin
öğrenme stili olarak daha çok iş birlikçi, bağımlı ve
katılımcı yöntemleri tercih ettiğini göstermiştir.32 Bu
tür öğrenme stillerini tercih eden öğrencilerin, olumlu
yönde etkilenebilmeleri için sınıf içi aktiviteler ve etkinliklerin yapılması gerekmektedir.32 Uzaktan eğitimde bu tür etkileşimli uygulamaların süre
kısıtlılıkları ve iletişim problemlerinden dolayı daha
az yapılması ve öğrencilerin alışılagelmiş öğrenme
stillerini uzaktan eğitime uyarlamaları veya değiştirememeleri sonucunda uzaktan eğitimde hem öğrenme hem de öğrenme iklimi ile ilgili algıları
olumsuz yönde etkilenmiş olabilir.
Sosyal çevreyle ilgili algı alt boyutunda ise öğrencilerin arkadaş çevresiyle iletişimi değerlendirilmiştir. Jung, uzaktan eğitimde öğrenciden ziyade
eğitici merkezli eğitim modelinin kullanılmasının öğrenciler aralarındaki etkileşimi kısıtlayacağını bildirmiştir.25 Şahin ise internet tabanlı eğitimde iletişimin
daha sağlıklı olması için eğiticiye önemli roller düştüğünü, öğrenciler arasındaki etkileşimlerin derse
olan ilgiyi ve performansı artırdığını belirtmiştir.33
Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü uygulama derslerinde, öğrenciler derste öğrendikleri pratik bilgileri
ders sırasında veya sonrasında arkadaşları ile uygulama yaparak pekiştirme yöntemini kullanmaktadır.
Uzaktan eğitim ile bu imkânları ortadan kalkmıştır.
Bu yüzden öğrencilerin, hem sosyal ilişkileri hem
akademik beceri ile ilgili algıları hem de öğrenme ik-

Öğrencilerin kendi akademik becerileri ile ilgili
algıları alt boyutunda önceki kullanılan öğrenme stratejilerinin işe yarayıp yaramadığı, mesleki hazırlık,
problem çözme ve empati kurma becerisi; öğrenme
iklimiyle ilgili algıda ise derslerin atmosferi, klinik
öğrenme ortamının atmosferi, kişiler arası becerilerin geliştirilmesinde eğitim ortamının katkısı, eğitim
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cekte uzaktan eğitimin tekrar zorunlu olmasına sebep
olabilecek salgın, doğal afet ve acil durumlarda eğitimin en az şekilde etkilenmesi için eğitim kurumlarınca altyapıyı güçlendirici önlemler alınmasını,
uzaktan eğitimde öğrenci algısını artırmak için eğiticilere ve öğrencilere yönelik eğitimler verilmesini
önermekteyiz.

limi ile ilgili algıları olumsuz etkilenmiş olabilir. Öğrencilerin, uzaktan eğitimden ve COVID-19 tedbirlerinden kaynaklı olarak arkadaşları ile daha az vakit
geçirmeleri sınıf ortamı algısının azalmasına sebep
olmuş olabilir. Ayrıca COVID-19 salgınıyla birlikte
öğrencilerin kaygı düzeylerindeki artışın, sosyal etkileşimlerinde azalmaya sebep olacağı düşünülebilir.
Çalışmamızın tek bir üniversitedeki öğrenciler
üzerinde gerçekleştirilmesi, eğitici algısının ve eğitim çıktılarının değerlendirilmemesi, yüz yüze eğitim
ortamını değerlendiren anketin yüz yüze eğitim döneminde uygulanmaması araştırmamızın kısıtlılıklarındandır. Gelecekte yapılacak olan yüz yüze eğitim
ortamı ve uzaktan eğitim ortamını araştıracak çalışmalarda eğitmen algısını, uzaktan eğitimin yapıldığı
ortamın fiziksel özelliklerini ve öğrencilerin eğitim
çıktılarının değerlendirilmesini önermekteyiz.

Finansal Kaynak
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet,
gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi
bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma
ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya
manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üye-
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liği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir
firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.

Bu araştırmanın sonucuna göre COVID-19 salgını ile
hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla yeterli
eğitim ve hazırlıklar yapılmadan hızlı bir şekilde
uzaktan eğitime geçilmesinin eğitim ortamında olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Yüz yüze eğitim
ile kıyasladığımız zaman uzaktan eğitimde eğitim ortamı algısının düşük olduğu; öğrencilerin kendi akademik becerilerini yetersiz gördüğü, eğiticiyle ve
arkadaşları ile yeterli iletişim kurulamadığını, sınıf
ortamı algısının sağlanamadığı görülmektedir. Gele-
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