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که باشد  یم انیدانشجو یریادگی یاددهی و ندیدر فرآ رگذاریعوامل تأث نیاز مهمتر یکی د،یاسات یرفتار آموزش چكيده:

 یطراح . این مطالعه با هدفباشد یم یآموزش یتهایو فعال نیعملکرد مدرس تیفیکبهبود مداوم آن، ضامن  یابیارزش

ایـن پژوهـش یـك مطالعـه ترکیبـی اسـت  .انجام شد کالس درس لمیبر ف یمبتن دیاسات سیتدر تیفیک یابیابزار ارزش

در  اساتید تدریس کیفیت ابـزاری جهـت بررسـیطراحی و روان سنجی  منظـور بهبا روش بحث گروهی متمرکز کـه 

انجام شد. گروه هدف شامل اساتید، دانشجویان و متخصصان آموزش  1389تا  1381دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 

سوال در قالب  36از مطالعه متون و ابزارهای گردآوری شده مرتبط و نظرات صاحب نظران، پزشکی بودند. پس 

پرسشنامه اولیه طراحی شد. جهت روایی محتوایی و صوری به منظور استفاده از نظرات خبرگان، پرسشنامه اولیه در 

، مامائی، فنآوری اطالعات نفر از متخصصان آموزش پزشکی، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، پرستاری 14اختیار 

ارتباط در قالب چهار حیطه شامل  سوال 24سالمت و روانپزشکی قرار گرفت. پس از اعمال نظرات خبرگان، در نهایت 

 درسوال( بدست آمد.  5)کالس تیریمدسوال( و  6) با دانشجو تعاملسوال(،  4ی)کالم ارتباطسوال(،  8ی )رکالمیغ

بدست  9/0برای این ابزار کاپا  بی( بود. ضر1تا  1/0قابل قبول )  ییمحتوا ییروا یال داراسو 24اعتبار، هر  نییمرحله تع

، از روایی لمیف بر اساس دیاسات سیتدر تیفیک یابیارزش شده جهت آمد که نشان از پایایی ابزار دارد. پرسشنامه طراحی

 و پایایی قابل قبول برخوردار است.

 .، کالس درسلمیف ،دیاسات ،سیتدر تیفیکی، ابیارزشابزار  واژگان کليدی:
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 مقدمه

ــار      ــ رفت ــات یآموزش ــی د،یاس ــل از یک ــرین عوام  مهمت

 شـامل  که باشد یم یریادگی-یاددهی ندیفرآ در تأثیرگذار

 بـا  تعامـل  وهیش م،یتفه ییتوانا ان،یب قدرت س،یتدر روش

آن، ضامن  مداوم یابیارزش و استکالس  تیریمد دانشجو،

 .باشـد  یمـ  یآموزش یتهایفعال و نیمدرس عملکرد تیفیک

ــال نظــامر د رو نیهمــ از ــوزش ع  ؛اســتاد یابیارزشــ ،یآم

و  تی، هـدا فیتوصـ  یو مـنظم بـرا   قیـ دق مداوم، یندیفرا

مـدرس   یآموزش یها تیفعال تیفیکو  تیاز کم نانیاطم

 کشــور، یهــا دانشــگاه اکثــر در. (1385ســپهرارا، )اســت 

 نظـر  یمبنا بر عمدتا ینیبال ریغ و ینیبال دیاسات یابیارزش

 ) سـت ین و کامـل  کـه جـام    شـود  یم انجام انیدانشجو

 و کامـل  و برای ارزشیابی (1383؛ بهشتی، 1383باستانی، 

در  مـوثر  ارکـان  همـه  بـه  دیـ با دیاسات عملکرد جانبه همه

، همکــاران وی و خــود اســتاد ه دیــدگاهاز جملــ ،آمــوزش

 در. (1383باسـتانی،  )توجـه شـود    زین موزشمتخصصان آ

 خودِ درجه، 360 یابیارزش مهم ارکان از یکیهمین راستا 

 کنـد  یابیارز را خود دیبا که باشد یم شونده یابیارزش فردِ

کمتـر   معمـو   که شود لحاظ یکل یابیارزش در نظراتش و

ابعـاد   ری. سـا (2015دهـون،  ) ردیـ گ یمـ  قـرار  مورد توجه

ــابی  ــنارزی ــاران، فراگ  زی ــامل، همک ــش ــد ران،ی و  ران،یم

ی از کالس درس بردار لمیفو  باشد یمتخصصان آموزش م

 تیـ فیک یابیـ ارز یاز روش هـا  یکـ یآن  ینیو بـازب  استاد

کـه مـی توانـد تمـامی ابعـاد       اشدب یمدرس م كیتدرس 

 .(1386ریگی، ) ارزیابی را در برگیرد

از جمله پیش ابزار روا و پایا طراحی و روان سنجی یك 

نیازهای مهم و ضروری، جهت ارزشیابی فرآیندهای 

؛ اردستانی، 1386ستارزاده، )آموزشی به شمار می رود 

بطوریکه برای ارزیابی نتایج هر پژوهشی نیاز به . (1389

ابزارهای اختصاصی و معتبر وجود دارد تا بتوان به نتایج 

تحقیق اعتماد نمود و پس از انجام تحقیق نسبت به بهره 

دیگر در هر گیری از نتایج آن اقدام کرد. به عبارتی 

پژوهشی، ابزار تحقیق وسیله ای است که از طریق آن 

محقق اطالعات مورد نیاز را با نهایت دقت و کم ترین 

میزان اشتباه جم  آوری نموده و در ادامه با انجام تجزیه و 

تحلیل های مرتبط، نتیجه گیری های  زم را انجام می 

 . (1389؛ میرزایی 1380اسالمی، )دهد 

بنابراین قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه گیری،  زم است 

پژوهشگر، نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر و 

 پایایی آن اطمینان نسبی پیدا کند. مقصود از

، این است که ابزار اندازه گیری مورد (Validity)روایی

و خصوصیتی که ابزار برای آن نظر می تواند ویژگی 

طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت 

دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار 

اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. 

بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری، نمی توان به 

 ن داشت. اما پایاییصحت داده های حاصل از آن اطمینا

(Reliability به این موضوع می پردازد که ابزار اندازه )

گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به 

دست می دهد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در 

یك فاصله زمانی کوتاه، چندین بار به یك گروه واحدی از 

جلیلیان، )ه هم باشدافراد بدهیم نتایج حاصل نزدیك ب

1381). 

از آنجایی که فیلم برداری از کالس درس هر مدرس، 

فرصت بازبینی چندباره ی آن را در فواصل زمانی متعدد، 

برای ذینفعان گوناگون فراهم می کند که می تواند با 

تعیین نقاط قوت و ضعف هر مدرس، به تقویت و اصالح 

 متون با توجه به این موضوع که درا کمك کرد و نیز آنه

کیفیت تدریس ابزار استانداردی برای ارزیابی  ،موجود

با  ابزاری جام  طراحییافت نشد،  اساتید بر مبنای فیلم،

 .ضروری بنظر رسید ،پایایی و قابلیت اجرای مناسب، روایی

 مناسب جهتابزاری با هدف طراحی مطالعه بنابراین این 

شده  هیته لمیبر ف یمبتن دیاسات سیتدر تیفیک یابیشارز

 انجام شد. از نگاه ذینفعان  از کالس درس

 ها مواد و روش

 این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی طراحی     

 تهیه فیلم بر مبتنی اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی ابزار

در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در  درس کالس از شده
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گروه هدف شامل اساتید، انجام شد.  1389-1381سال 

با مطالعه دانشجویان و متخصصان آموزش پزشکی بودند. 

جستجو جهت یافتن ابزارهای مشابه که به منظور بررسی 

طراحی شده اند با کلمات کلیدی  اساتید تدریس کیفیت

، لمیف ،دیاسات ،سیتدر تیفیک ی، طراحی،ابیارزشابزار 

 ،(Reliability)پایایی  ،((Validityکالس درس، روایی 

، در پایگاه های اطالعاتی (Questionare)پرسشنامه 

Google Scolar ،SID ،Iranmedex ،Scopus  و

Pupmed  آغاز شد. با توجه به  2019تا  2010از سال

 اساتید تدریس اینکه پرسشنامه ای کامل مرتبط با کیفیت

هدف؛ بر  بر اساس فیلم کالس درس و با نگاه به این گروه

اساس جستجوهای انجام شده یافت نشد و پرسشنامه 

های موجود نیز فقط به بخشی از ابعاد ارزشیابی پرداخته 

بودند تیم تحقیق اقدام به طراحی ابزار در قالب پرسشنامه 

اختصاصی مربوط به اساتید، دانشجویان و متخصصان 

 آموزش پزشکی نمود. 

ت و کتب و سایت در ابتدا متون و شواهد )شامل مقا 

های دانشگاهی( مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سوا ت 

و عناوینی که مرتبط با ارزشیابی تدریس استاد بود 

گردآوری شد و بدین ترتیب بانك اولیه سوا ت از مناب  

سوا ت اولیه شامل روش تدریس استاد، پراکنده تهیه شد. 

، مدیریت فن و قدرت بیان، ارتباط کالمی و غیر کالمی

کالس، تعامل با دانشجویان، اخذ و ارائه بازخورد و غیره 

قالب  سوال در 36بود. در این مرحله، تیم تحقیق 

پرسشنامه اولیه طراحی کرد. در مرحله بعد با استفاده از 

روش بحث گروهی متمرکز با حضور متخصصان رشته 

آموزش پزشکی، آموزش بهداشت و ارتقاء های مختلف )

رستاری، مامائی، فنآوری اطالعات سالمت و سالمت، پ

(، پرسشنامه اولیه مورد بررسی قرار گرفت. در روانپزشکی

جلسه دو ساعته بحث گروهی، تك تك سوا ت  4

پرسشنامه، نقد و ارزیابی شد که طبق نظرات اعضای 

گروه؛ برخی سوا ت اصالح گردید، برخی حذف و چندین 

وا ت پرسشنامه سوال نیز اضافه شد. بدین ترتیب س

جهت روایی ارزشیابی تدریس اساتید، نهایی شد و 

محتوایی به منظور استفاده از نظرات خبرگان، در اختیار 

متخصصان آموزش پزشکی، آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت، پرستاری، مامائی، فنآوری اطالعات سالمت و 

 روانپزشکی قرار گرفت. 

نفر از اساتید و  10سپس سوا ت طراحی شده در اختیار 

نفر از دانشجویان جهت ارزیابی اعتبار صوری و قابلیت  5

درک قرار گرفت. به این صورت که پرسشنامه را مطالعه 

کرده مواردی چون دشواری عبارات، مفهوم نبودن، ابهام 

در درک جمالت و یا تفسیر پذیری و برداشت دوگانه را 

 ظر شد. مطرح کردند و منجر به اصالح موارد مورد ن

جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب توافق ارزیابان 

 ی،ثبات و همبستگ بیضریا توافق  بیضر استفاده شد.

مختلف  ابانیارز ایداوران  ایمشاهده کنندگان  نینمرات ب

کاپا نشان داده  بیکه با ضر سنجدیموضوع را م كی

افراد  یرو ،نامهپرسش ایابزار  كیکه  یو زمان شودیم

به  میبه کار رود و بخواه ارزیابچند  ایتوسط دو  یمشابه

. رودیبه کار م میابیدر مورد ابزار دست  یتوافق کل كی

حداقل قابل است و  ریمتغ كیصفر تا  نیکاپا ب بیضر

. (1384محمدبیگی، )/. باشد 6قبول آن باید بیش از 

 22SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

انجام شد. مالحظات اخالقی در این مطالعه شامل رعایت 

در امانت در استفاده از مناب  و اعمال دقیق نظرات 

 خبرگان در تدوین ابزار بود.

 یافته ها

سوا ت اولیه طراحی شده در خصوص سنجش      

سوال بود که پس از اعمال  36س شامل کیفیت تدری

نظرات متخصصان در خصوص حذف، اضافه و یا ادغام 

برخی سوا ت و همچنین گزینه های سئوا ت و امتیاز 

 دردهی؛ تعداد و نوع سوا ت برخی حیطه ها تغییر کرد. 

 14، بر اساس نظرات سوال 24اعتبار، هر  نییمرحله تع

تا  1/0قابل قبول )  ییوامحت ییروا یدارا نفر از خبرگان،

سوال در قالب چهار حیطه شامل؛  24در نهایت  ( بود.1

و  با دانشجو تعاملی، کالم ارتباطی، رکالمیارتباط غ

 به شرح زیر بدست آمد. کالس تیریمد
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ارتباط  طهیحسوال،  8حیطه ارتباط غیرکالمی؛ شامل 

 6تعامل با دانشجو؛ شامل  طهیح، سوال 4شامل  ؛یکالم

که دارای سوال  5کالس؛ شامل  تیریمد طهیحو  سوال

امتیاز(،  2امتیاز(، متوسط ) 3گزینه ای از خوب ) 4طیف 

امتیاز( تا مصداق ندارد )عدم احتساب سوال(  1ضعیف )

می باشد. )جدول شماره یك( نتایج پایایی ابزار با استفاده 

برای کاپا  بیضر از ضریب توافق ارزیابان محاسبه شد که

 بدست آمد. )جدول شماره دو( 9/0ر این ابزا

 شاخص و نسبت روایی محتوایی ابزار سنجش اثربخشی ارزشیابی اساتید بر مبنای فیلم از کالس درس .1جدول شماره 

 بحث

 و طراحی هدف از پژوهش حاضر طراحی و روانسنجی     

 اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی ابزار طراحی سنجی روان

 علوم دانشگاه در درس کالس از شده تهیه فیلم بر مبتنی

 24 بود که ابزار نهایی بدست آمده شامل اهواز پزشکی

 ،یرکالمیشامل ارتباط غ طهیسوال در قالب چهار ح

می باشد کالس  تیریمل با دانشجو و مدتعا ،یارتباط کالم

 که در ادامه به تفسیر هر حیطه می پردازیم.

 ابعاد ردیف
وضعیت مدرس را در خصوص هر یک از وضعیت ها و موارد زیر در 

 کالس درس، چگونه ارزیابی می کنید؟
26/0CVR > 07.0CVI > وضعیت 

1 

ی
الم

ط غیر ک
ارتبا

 

 تایید 1 1 نحوه ی صحیح راه رفتن و استفاده از حرکات بدن

 تایید 1 0/. نحوه ی صحیح ایستادن 6

 تایید 1 0/. نحوه ی صحیح نشستن 3

 1 62/0 نحوه ی صحیح استفاده از حرکات دست 4
 تایید

 تایید 0/0 62/0 نحوه ی لباس پوشیدن )پوشش استاد( 5

 تایید 1 1 حالت صحیح چهره 2

 تایید 1 1 کاربرد صحیح تن صدا هنگام ارائه مطالب .

 تایید 0/0 1 ز حالت سکوت در کالس نحوه ی صحیح مناسب و بجا ا 6

 تایید 1 1 کفایت بلندی صدای مدرس یا قابل سمع بودن صدا 0

10 

ی
الم

ط ک
ارتبا

 

 تایید 6/0 1 نداشتن تیکه کالم های نامناسب

 تایید 1 1 عدم ارائه توضیحات بیش از حد و پرحرفی 11

 تایید 0/0 0/. کاربرد کلمات مناسب و متناسب 16

 تایید 1 1 کردن صحیح و بدون اشتباه صحبت 13

14 

ل با دانشجو
تعام

 

 تایید 1 1 نحوه ی دریافت و ارائه بازخورد

 تایید 0/0 1 نحوه ی پذیرش انتقاد و احترام به پاسخ دانشجویان 15

 تایید 1 1 نحوه ی پاسخ به سوال یا ابهام دانشجو 12

 تایید 0/0 1 در بحثنحوه ی تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت  .1

 تایید 1 1 نحوه ی جلب توجه دانشجویان به درس 16

 تایید 0/0 1 نحوه ی دادن فرصت فکر کردن به دانشجو 10

60 

س
ال

ت ک
مدیری

 

 تایید 1 1 شیوه ی مدیریت زمان

 تایید 1 0/. جذابیت و گیرایی شیوه تدریس 61

 تایید 0/0 1 عدم یکنواختی و کسل کننده بودن نحوه تدریس 66

 تایید 1 1 ارام و ساکت نگه داشتن دانشجویان در هنگام تدریس )آرامش کالس( 63

 تایید 1 0/. نحوه ی کنترل کالس در زمان پدیدار شدن چالش 64
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پایه و اساس روابط انسانی را ی: رکالمیرتباط غحیطه ا

 بسیار زیادمی دهد و بخش  ارتباط غیرکالمی شکل

غیرکالمی است، به طوری  تأثیرات ارتباطی از پیام های

از دو سوم هر معتقدند که بیش  که برخی جامعه شناسان

؛ 2019پارک، ) غیرکالمی رخ می دهد ارتباط در سطح

نقش بسیار  ارتباط غیرکالمی ،. با این وجود(2014اکان، 

می تواند تعیین کننده موفقیت و  مهمی در ارتباطات دارد

از  % 10بیش از  . حتی گفته شده است کهیا شکست باشد

وسیعی مانند نحوه  ارتباطات ما غیرکالمی است که گستره

سرعت سخن  لباس پوشیدن، طرز ایستادن، نشستن،

افراد در  گفتن، حا ت چهره و چگونگی تعیین جایگاه

. به (2014اکان،  ) بر می گیرد باط با دیگران را درارت

در یك فرآیند از معانی  بخش اعظمی، بردویسل اعتقاد

صباحی، ) از راه غیرکالمی انتقال می یابندارتباطی 

. در پژوهش حاضر، مصادیق ارتباط غیر کالمی در (1381

راه  حیصح ینحوه ابزار طراحی شده شامل مواردی چون 

، ستادنیا حیصح ی نحوه، رفتن و استفاده از حرکات بدن

استفاده از  حیصح ی نحوه، نشستن حیصح ی نحوه

، )پوشش استاد( دنیلباس پوش ی نحوه، حرکات دست

تن صدا هنگام ارائه  حیصح کاربرد ،چهره حیصح حالت

مناسب و بجا از حالت سکوت در  حیصح ی نحوه، مطالب

قابل سم  بودن  ایمدرس  یصدا یبلند تیکفاو کالس 

 می باشد. صدا

توان گفت، ارتباط  یم یبه طور کلی: ارتباط کالمحیطه 

شامل اشکال مختلف  و ما است یزندگ یمحور اصل

 ایفعال و  ،یعمد ریغ ،یعمد ن،ینماد ،یکالم ریغ ،یکالم

ها در قالب  امیپ ،یکالم در ارتباط. باشد یفعال م ریغ

گردد و  یم یگفته شده، رمزبند ایکلمات نوشته شده 

 ،احساسات اطالعات، به تبادل گریکدیبا  وهیش نیافراد با ا

 نی. بنابرا(1888جانسون، ) پردازند یم و مهارتهاافکار

گردد.  یکلمات روشن م بیترت تیها از ماه امیپ یمعن

 گره خورده است حینوع زبان، با منطق، برهان و توض نیا

ارتباط کالمی موثر عامل مهمی در  .(1382عباسی، )

افزایش اثربخشی فرآیند یاددهی و یادگیری است و 

؛ سویگنون، 2019سوتیاتنو، )قابلیت های فراوانی دارد 

. مصادیق ارتباط کالمی در این ابزار شامل مواردی (2019

ارائه  عدم، نامناسب یکالم ها کهینداشتن تمثل 

کلمات مناسب و  کاربردی، از حد و پرحرف شیب حاتیتوض

 می باشد. و بدون اشتباه حیکردن صح صحبت، متناسب

تدریس  همیکی از شاخص های م :تعامل با دانشجوحیطه 

تابعی  که می باشد اثربخشتوانایی برقراری ارتباط  موثر،

ویژگی این . مدرس استشخصیتی و علمی  از ویژگی های

گشاده رویی، برخورد مثبت و شامل مواردی چون های 

 باشد. مطالعات عوامل میانرژی دهنده و میل به هدایت 

بی شماری را در تعامل بین مدرس و دانشجو معرفی 

مطالعه ای عواملی مانند جنس، توانایی علمی و  اند،نموده 

 استاد را در این تعامل دخیل دانسته سبك ارتباطی

مشارکت  (1393؛ ظهور، 1389؛ بصیرت، 1396قادمی، )

نمودن دانشجویان در موضوعات آموزشی  دادن و سهیم

سی، ارزشیابی و... یکی از هدف های برنامه در نظیر تعیین

کنفرانس آموزش پزشکی محسوب می  توصیه های مهم

در این پژوهش عواملی چون؛  .(1396قادمی،  )گردد 

 انتقاد و احترام به پاسخ رشیپذ، و ارائه بازخورد افتیدر

و  قیتشو، ابهام دانشجو ایپاسخ به سوال ، انیدانشجو

جلب توجه ، به مشارکت در بحث انیدانشجو بیترغ

در حیطه  فرصت فکر کردن به دانشجوو دادن  انیدانشجو

 قرار گرفتند.« تعامل با دانشجو»ی 

؛ کالس درس تیریمد: هدف از کالس تیریمدحیطه 

و جلب  رانیفراگکردن  ریدرگ زه،یانگ جادینظم و ابرقراری 

. چنانچه است یریادگیاددهی و ی ندیها در فرامشارکت آن

، کالس و موثر روهای متنوعمدرس نتواند با استفاده از 

به  یریادگیاددهی و ی ندیکند، فرا تیریدرس خود را مد

در واق   .(1384رضائی، )صورتی موثر روی نخواهد داد 

ایجاد زمینه برای تدریس و یادگیری بهتر  کالس مدیریت

یك استاد اثربخش باید در مقابل بروز بی نظمی  است

رضائی،  ) احتمالی برخورد مناسب و مؤثر داشته باشد های

به چها بخش تقسیم می شود که  فنون مدیریت. (1384

فنون تدریس، )مانند  مدیریت محتوا و ارائه شامل
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چگونگی جلب توجه فراگیران، تسلط بر موضوع درسی و 

 ؛ مدیریت قوانین(2008تیلور، )( قدرت انتقال مفاهیم

تعیین قوانین با همراهی فراگیر، زمان تعیین )مانند 

( نین و پیامدهای تخطی از قوانینقوانین، اجرای قوا

رد و برخو)مانند  ؛ مدیریت عدالت و انگیزش(2008تیلور، )

نگاه عاد نه و توجه به تك تك فراگیران، رعایت عدالت در 

مانند ) و مدیریت رابطه ها (2010آلن، )( ارزشیابی

شناخت عالیق و استعدادهای فراگیران، ارتباط مؤثر و 

؛ آلن 1384رضائی،  )می باشد  (فراگیران متقابل مدرس با

 حیطه ی در در ابزار طراحی شده در این مطالعه، .(2015

، زمان تیریمد ی وهیشمدیریت کالس مواردی چون 

و کسل  یکنواختی عدم، سیتدر وهیش ییرایو گ تیجذاب

و ساکت نگه داشتن  رام، آسیرکننده بودن نحوه تد

 ی نحوهو  )آرامش کالس( سیدر هنگام تدر انیدانشجو

قرار گرفته  شدن چالش داریکنترل کالس در زمان پد

است. از نقاط قوت این مطالعه می توان به تدوین ابزاری با 

چهار بعد اختصاصی اشاره کرد که به طور ویژه به ابعاد 

ته است. از محدودیت ارتباط کالمی و غیر کالمی پرداخ

های این مطالعه می توان به سطح و کیفیت متفاوت 

مشارکت اعضای پنل خبرگان در بحث و ارائه نظرات 

پرداخت. پیشنهاد می شود از این ابزار در مطالعات 

مختلف در دانشگاه های غیر علوم پزشکی نیز جهت 

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید استفاده شود و پایایی آن 

 سنجش واق  شود.مورد 

 نتيجه گيری

به دلیل اهمیت با ی ارزشیابی تدریس مدرسان این      

پرسشنامه طراحی و ارزیابی شد و با توجه به نتایج روایی 

و پایایی آن، می توان گفت این پرسشنامه یك ابزار مفید 

و ارزشمند جهت ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت 

باشد که می تواند  علمی بر اساس فیلم کالس درس می

 مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

 

 

 تشكر و قدردانی

 سیتدر تیفیک یابیارزش»این مقاله منتج از طرح      

 یشده از کالس درس بر مبنا هیته لمیف ینیبا بازب دیاسات

 دانشگاه EDCمرکز تحقیقات « یارائه بازخورد اصالح

 اخالق شناسه با علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و

IR.AJUMS.REC.1398.945  می باشد. نویسندگان

مقاله نهایت سپاس خود را از افراد شرکت کننده در این 

 مطالعه، ابراز می دارند.
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Designing an Instrument for evaluation of teaching quality of teachers 

based on classroom-made videos

Abstract: Teachers 'educational behavior is one of the most important factors 

influencing students' teaching and learning process and its continuous evaluation ensures 

improvement of the quality of teachers' performance and educational activities. This 

study aimed to design an Instrument for evaluation of teaching quality of teachers based 

on classroom-made videos. This study is a mixed method research which was conducted 

to design and validate an Instrument for evaluation of teaching quality of teachers at 

Ahvaz University of Medical Sciences from 2018 to 2019. Participants included 

teachers, students, and medical education professionals. After reviewing literature and 

relevant questionnaires and as well as receiving expert opinions, 36 questions were 

designed in the form of a preliminary questionnaire. In order to determine the content 

and face validity, the preliminary questionnaire was reviewed and approved in four 

sessions of group discussion by 14 specialists of medical education, health education and 

promotion, nursing, midwifery, health information technology and psychiatry. 

Initial questions about teaching quality assessment included 36 questions. Finally, 24 

questions were presented in four domains including non-verbal communication (9 

questions), verbal communication (4 questions), interacting with students (6 questions) 

and classroom management (5 questions). At the validation stage, all 24 questions had 

acceptable content validity (0.7 to 1.0). The reliability of the instrument was confirmed 

by the Kappa coefficient (0/8). The Instrument designed to evaluate the quality of 

teaching based on film, has acceptable validity and reliability. 

Key words: Evaluation Instrument, Teaching Quality, Teachers, Videos, Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drkaveheslami@gmail.com

