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 علوم حیطه در آموزشی های فیلم اثرگذاری و کیفیت بررسی برای ارزشیابی فرم طراحی هدف با مطالعه این چكیده:

بر روی بسته های آموزش الکترونیکی با نام بابد انجام گرفت. به منظور  ضرحا پژوهش .است گردیده پزشکی طراحی

متخصص حوزه فیلم سازی و به منظور ارزیابی نکات آموزشی در حیطه علوم  02بررسی فیلم از جهات فنی از نظرات 

 محاسبه تواییمح شاخص روایی و روایی نسبت ضریب الوشی، روش از استفاده با علمی هیات منتخب اعضای پزشکی از

 برای و شد استفاده منتخب افراد نفر از 02روی  بر کردن نیمه دو روش از پرسشنامه کلی پاپایی سنجش گردید. جهت

 از ضریب مذکور فرم های پایایی ضریب محاسبه برای و کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه همسانی درونی تعیین

نظرسنجی  فرم دو هر سواالت برای مناسب محتوایی و صوری جود روایینتایج، و .شد استفاده کرونباخ آلفای همبستگی

مورد تائید قرار گرفت  تئوری دروس محتوایی پرسشنامه روایی ( و شاخصCVR≈0.99) را نشان داد

(CVI=0.789.) آلفای همبستگی ضریب از استفاده با نیز آن پایاییو  بود برخوردار قبولی قابل پایایی از پرسشنامه 

و دارای تکرارپذیری باال  درونی همبستگی باالی درجه دارای پرسشنامه این داد نشان که شد محاسبه 98/2 باخکرون

(ICC=0.989است ). قابل ابزار یك از بایستپزشکی می علوم در آموزشی های فیلم ارزیابی ابزار سنجش برای 

در سیستم های  استفاده العه، پرسشنامه تهیه شده برایمط این در آمده بدست نتایج به توجه نمود که با استفاده اعتماد

  .دارد مناسبی روایی و مطلوب ی آموزش در علوم پزشکی، پایاییتوسعه

 علوم پزشکی، فیلم های آموزشی، اعتبارسنجی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آمووزش پزشوکی،    ارزیوابی  زمینه در موجود های چالش     

 از انتخواب  ناشوی  اثرات و ارزیابی مناسب روش انتخاب شیوه

بوه  موضوو  را   ایون  بوه  پرداختن ضرورت روشها، این صحیح

 موورد  دیگور  زمان از هر ، بیشعنوان یکی از اولویتهای فعلی

 اخیر های سال در فناوری پیشرفت می دهد. روند قرار تأکید

 زنودگی  اداموه  بورای  فورد  یك نتیجه در است بوده سابقه بی

 داشوتن  نگوه  دور بورای  تالش و است وابسته فناوری به خود

 منطقی غیر نوآورانه های روش و فناوری از پرورش و آموزش

(. بسیاری از اساتید دانشگاه های علووم   0202است )د سوزا 

پزشکی برای توسعه ی سیستم هوای آموزشوی تحوت فشوار     

هستند و به نوعی استفاده از سیستم های نوین آموزشی بوه  

عنوان یوك اصول اساسوی در ایون حووزه موورد تأکیود موی         

(. به همین منظور در سال های اخیور   0202باشد)باستوس 

توسعه فیلم های آموزشی در حوزه علوم پزشوکی و آمووزش   

الکترونیك بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش های 

تدریس در حال جایگزینی با روش های سونتی اسوت)پتیت   

(. این جایگزینی تا حد بسیاری بودون ارزیوابی مو ثر     0202

سیسووتم نوووین در حووال انجووام اسووت.  درمووورد اثرگووذاری 

 ارزیوابی  مودل  تورین  شوده  شوناخته  عنووان  به اعتباربخشی،

 آموزشوی و  مراکوز  توجوه  سوطح  گیری اندازه مبنای کیفیت،

 0222کند )رویز  می فراهم را نیاز مورد استانداردهای رعایت

 پیشنهادی معیارهای ها را با همچنین اعتباربخشی، برنامه (.

(. بنابراین این عمل موی  0202بال خان تطابق می بخشد )اق

 که آموزشی، سیستم گواهینامه صدور یا مجوز صدور به تواند

 قوانونی  های شرط پیش با مربوطه، کارشناسان قضاوت طبق

. (0222و وانوازار  0202کمك کند )د سوزا  است، شده روبرو

حودی قابول    تا مدرن آموزشی های سیستم اثربخشی میزان

 آموزشوی  سیسوتم  در اعتباربخشوی  براینبنا. اطمینان نیست

کنود )اسوچوماکر    کموك  آینده در آن از استفاده به تواند می

 بوورای سوونجی اعتبووار روش یووك تحقیووق ایوون در. (0200

اسوت   شده ایجاد پزشکی آموزش های فیلم استاندارد سازی

 اعتبارسونجی مسوتلزم   صوحیح  از این رو انجام .(0888)وود 

مناسب بورای   ییارهاینتخاب معو ا الزم اطالعات جمع آوری

و آنگواه   آموزشی اسوت  بازخورد خصوص در اطالعات سهیمقا

سیسوتم آموزشوی نووین     میوزان موفقیوت   موورد  توان درمی

(.  0222کرد)وانوزار   قضواوت  تدریس فرآیند در طراحی شده

باشد  قرار اگر به اهمیت موضو ، توجه با رسد می نظر به لذا

 نهواده  اختیار مراجع ذی ربط در را واقعی نتایج اعتبارسنجی

 ابوزار  از اسوت  ضوروری  گوردد،  این سیسوتم  ارتقای موجب و

 بایسوت  دیگر می عبارت به. گردد استفاده معتبری و مناسب

 به هموه  بتواند که شود طراحی ای گونه به اعتبارسنجی فرم

 اخوذ  بوه  منجور  و داشوته  تاکیود  فنی و آموزشوی  های جنبه

سووی   از ورزی غور   و وگیریس و بدون جانبه همه نظرات

هودف   بوا  مطالعوه  این لذا. ( 0202کارشناسان گردد )خلیل 

 در آموزشوی  هوای  فیلم ارزیابی ابزار سنجی اعتبار و طراحی

 .است گردیده پزشکی انجام علوم

 ها روش و مواد

 نو  است که از تحلیلی توصیفی بررسی یك مطالعه، این     

 مطالعه در این. اشدمی ب پرسشنامه سنجی روان و طراحی

جستجوی منابع اطالعاتی معتبر و دریافتن این مساله  از پس

که پژوهشی مشابه تا به اکنون انجام نگردیده است، به 

 بررسی روایی، منظور به ابزار ارزیابی اقدام شد و طراحی

 شناختی، های ابزار شکست تکرارپذیری و درونی سازگاری

 آلفای ضریب ایی،روایی محتو های روش از ترتیب به

 شرح به هریك مراحل شد که استفاده بازآزمایی و کرونباخ

 :است زیر

 طراحی ابزار ارزیابی: -1

 شود می تعیین نو  سواالت و دامنه ی آنها: پیشنهاد -0-0

به آن  اعتماد و روایی تعیین از قبل ابزار، دامنه محتوایی

 روایی محتوا، روایی ظاهر، مورد بررسی قرار گیرد. روایی

سازه و روش های پیشنهادی  روایی روایی پیشبین، همزمان،

به این منظور می باشند که هرکدام با اهداف مشخصی مورد 

 ظاهر (. روایی 0820بهره برداری قرار می گیرند )الوشه 

 تطابق منظور به محتوا روایی ابزار، بررسی ظاهری جهت

 مهپرسشنا که هنگامی همزمان روایی محتوایی ابزار،

 بینی پیش جهت پیشبین روایی باشد، اختیار استاندارد در

 ساختاری انطباق جهت سازه روایی و آینده ای در پدیده

طراحی  در معموال . روند می بکار قبلی های با نظریه ابزار

دامنه  تعیین و ظاهری انطباق جهت ابتدا، در پرسشنامه،
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توا مح روایی و ظاهر روایی روش از پرسشنامه محتوایی

 هدف، طراحی که آنجا از مطالعه این در . شود می استفاده

 محتوا از روایی بود کار محیط برای اختصاصی پرسشنامه

 به نسبت اعتبار بیشتری محتوا روایی که چرا شد استفاده

 (. 0208و پراساد  0890دارد )برویدبنت  ظاهری روایی

 درپرسشنامه:  محتوایی ابعاد یا طبقه تعیین -1-2

 مختلف ابعاد شد تا انجام گسترده تر مطالعات ن مرحلهای

 جهت چادویك راهنمای از ابزار مورد بررسی قرار گیرد و

 یا ها شد و آیتم استفاده محتوایی دامنه ابعاد تعیین

شد  طراحی مرتبط با محتوای آموزشی ابزار بود، که سواالتی

 (. 0208)پراساد 

 شنامهتهیه پرس و سواالت اختصاصی کردن -3-1

نفره که  0 الی 4 جلسات تشکیل با مرحله این دراولیه:  

 لمیو ف یگروه تخصصی از طیف مختلف علوم پزشکشامل 

 طرح ریزی معیارهای فوق بر اساس سواالتی ی بودندساز

 که افراد مواردی از یك موضوعات، هر تشریح با که گردید

 نظرشان دارای اهمیت بود یادداشت کردند، سپس نظر به

 الیه و ابعاد در تخصصان حیطه علوم پزشکی و فیلم سازیم

 یك گردید حداقل بندی گردید و سعی دسته مختلف های

 از مرحله در این .شود طبقه طرح ریزی هر از سوال نمونه

که دارای ویژگی  آمد پدید نویس دو پرسشنامه پیش کار

 های زیر بود:

جنبه  مهمترین جنبه های صوتی و تصویری فیلمسازی و -0

 های آموزش در علوم پزشکی

 تعیین شده پیش از های دسته در شده طرح سواالت -0

 بود بندی طبقه قابل

حیطه ی تخصصی علوم پزشکی  با سواالت سازگار -3

 .بود شده طراحی

نویس  پیش بخشی اثر افزایش و توسعه -4-1

 و توسعه آوری پدید در رسید می نظر به الزم پرسشنامه: 

راهنما  بنابراین،. شود استفاده علمی راهنماهای از پرسشنامه

 همکاران و هنرسون اورمرود و و لیدی توسط شده ارایه های

 راستای در فراگیر و عمومی پرسشنامه یك پدیدآوری جهت

و  0202رفت )لیدی  بکار ها پاسخ اثربخشی افزایش

 راهنمایی این از گیری بهره با نهایت در .( 0892هندرسون 

 شد. طراحی پرسشنامه 0 ال اصالحات،اعم و ها

 روایی تعیین جهت الگو انتخاب و تعدیل -5-1

الوشی  روش از روایی محتوایی تعیین منظور بهمحتوایی: 

 روایی نسبت و شاخص تعیین منظور شد. به استفاده

 از نفر 42 تعداد ارزشیابی استاد، فرم سواالت محتوایی در

 آنان از و انتخاب نظر صاحب و مجرب علمی هیات اعضای

 سواالت از یك هر تناسب میزان مورد در تا شد خواسته

 برای (. 0820دهند )الوشه  فرم های تهیه شده نظر

 » معیار سه از استفاده محتوایی، با روایی شاخص محاسبه

ضروری  ولی است مفید سوال»،«است الزم سوال این

 الوشی روش اساس بر «نیست ضروری سوال»و « نیست

 محتوایی روایی نسبت نهایت در و قرارگرفت استفاده مورد

آمد )لیدی  دست زیر به فرمول از استفاده با سوال هر برای

0202 :) 

 
CVRمحتوایی. روایی : نسبت 

eNاست الزم سوال این وجود»گزینه  که افرادی : تعداد »

 را انتخاب کرده اند.

2Nکننده شرکت افراد کل : نصف تعداد. 

 این درروایی:  تعیین پانل اعضای شناسایی -6-1

 شناسایی ارزیاب روایی پانل گروه افراد که بود مرحله نیاز

متخصصانی  متشکل از  گروه اعضای این بایستیشوند. 

 داشته پرسشنامه فعالیت محتوایی دامنه حوزه در که باشند

 اعضا شود. این صحیح فراهم و دقیق قضاوت امکان تا باشند

 انتخاب شده در این مطالعه تعیین یشپ از اهداف طبق بر

 در سرگروه عنوان به دو نفر  ابتدا که ترتیب این شدند. به

 شناسایی در افراد این از و محتوایی انتخاب دامنه حوزه

 مطالعه شد. ماهیت گرفته کمك پانل اعضای گروه سایر

 آزاد وقت ساعت حداقل یك متخصصان که کرد می ایجاب

داشته باشند. با توجه به بین رشته  پرسشنامه تکمیل برای

ای بودن فیلم های آموزشی تصمیم بر آن شد تا از دو گروه 

فیلم سازی و آموزش پزشکی بهره  نفره( متخصص در 02)

 شد انتخاب اساس این بر نفر 42 حداقل برده شود. تعداد
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 سطح با تا است الوشی پیشنهادی تعداد برابر حداقل 0 که

اعتبار  ضریب به و نیاز مورد آرای وافقت به اطمینان بیشتری

 این بر نفر 92 تعداد حداکثر (. 0820یابیم )الوشه  دست

 برای و بوده حداقل برابر مقدار دو که شد انتخاب اساس

 نظر در پرسشنامه عدم برگشت نظیر مشکالتی بر غلبه

 مطالعه، داشتن به ورود معیارهای از دیگر شد. گرفته

 .بود پرسشنامه تکمیل جهت زادآ وقت نیم ساعت حداقل

در انتها ده مدرس در حوزه داروسازی، ده مدرس در حوزه 

پزشکی، شش نفر کارگردان در حوزه فیلم، شش متخصص 

 تصویر برداری و دو صدابردار در این پژوهش شرکت کردند.

 روایی های پرسشنامه گردآوری و توزیع -7-1

با  تماعیشبکه های اج طریق از یا حضوری بطورسنجی: 

 خود را موافقت نفر 20 که شد برقرار پانل ارتباط اعضای

 42 تعداد اعالم کردند. نهایتاً مطالعه این برای شرکت در

 گرفت قرار اختیار پژوهشگران در شده تکمیل پرسشنامه

 شد. درصد تعیین 20 برگشت حدوداً میزان که

وارد  پانل گروه افراد های قضاوت داده ها: ورود -9-1

 از استفاده ها با داده آماری و ریاضی محاسبات .شد یانهرا

 .گردید انجام  مایکروسافت اکسل افزار نرم

 پانل: گروه اعضای آرای سازی کمی نحوه -8-1 

CVR گروه پانل اعضای مستقیم و خطی صورت تبدیل 

 کرده انتخاب را «است الزم سوال این » عبارت که است

و تفسیر آن  0 شماره ولدر جد CVRمقادیر تقریبی  .اند

 آمده است. 3در جدول شماره 

 بر اساس تعداد اعضای پانل CVRحداقل مقادیر . 1جدول شماره 

 قابل قبول CVRحداقل  تعداد اعضای پانل

5 99/0 

6 99/0 

7 99/0 

8 85/0 

9 78/0 

10 66/0 

11 59/0 

16 56/0 

11 55/0 

15 51/0 

15 59/0 

60 56/0 

65 17/0 

10 11/0 

15 11/0 

50 69/0 

 اعضای های قضاوت مقادیر میانگین تعیین -11-1

قضاوت های اعضای  مقدار میانگین محاسبه برای پانل: 

 ابزار با کمك پیشنهاد الوشی، هریك از اجزای به  پانل

هایی به این صورت است که به گزینه های کامالً  تبدیل

 یها نهیگز، 0ره ( نم Eموافق و موافق و ضروری ) نماد 

 و0( نمره  Nنظری ندارم و الزم ولی غیرضروری ) نماد 

( Uنماد لف و کامالً مخالف و غیر ضروری )ی مخاها نهیگز

 اطالق می شود. 2نمره 

 و CVR مقادیر حداقل بنابراین اجزایی که دارای

 .مانند باقی می نهایی پرسشنامه آن هستند در میانگین

برای دستیابی به نتایج مطلوب  این پژوهش در که آنجا از

 - موافق - موافق کامال) لیکرت رتبه ای 0 مقیاس از تر،

 3 مقیاس جای به( مخالف کامال-مخالف -ندارم نظری

نتایج،  تفسیر مطابقت جهت الوشی استفاده شد رتبه ای

 عددی الوشی ی رتبه معیار های به اسمی رتبه معیارهای

 .( 0820گردیدند )الوشه  تبدیل



 ...طراحی و اعتبارسنجی ابزار                                                                                                                              245

 89، پاییز3شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیهفصلنام 

 

معیار پرسش:  رد یا پذیرش معیار تعیین -11-1

پذیرش یا رد هر پرسش با توجه به مقادیر مورد پذیرش 

CVR  است و تعداد اعضای پانل در باال  0جدول شماره

ها،  قضاوت عددی ، میانگین CVRآورده شده است. 

 پرسشنامه برای هر سوال هر یا رد مقادیر پذیرش و نتایج

 آمده است. 3و 0 جدول در

معرفی  و محتوایی روایی شاخص تعیین -12-1

 قضاوت ی جامعیتدهنده نشان CVI پرسشنامه نهایی:

 ابزار یا آزمون اجرای مدل، قابلیت یا روایی به مربوط های

 باشد، باالتر محتوایی نهایی روایی هرچقدر. است نهایی

میل می کند و عکس  88/2به سمت عدد  CVIمقدار 

 ت. این موضو  نیز صادق اس

 
CVIمحتوایی. روایی : شاخص 

CVRپانل. گروه اعضای مستقیم و خطی صورت : تبدیل 

Retained numberباقیمانده. های آیتم : تعداد 

 پرسشنامه پذیری تكراردرونی و  سازگاری -2

 :نهایی

 میان به معنی میزان همبستگیسازگاری درونی:  -1-2

 یك در نمرات از دیگری مجموعه و نمرات از مجموعه یك

 آزمودنی گروه یك بر مستقل صورت به که معادل، آزمون

 به شاخصی پایایی گیری اندازه است. برای آمده دست به

 از پایایی ضریب می شود. دامنه استفاده ضریب پایایی نام

و  پایایی عدم معرف صفر پایایی است. ضریب +0تا صفر

 مرحله در این است. کامل پایایی معرف یك پایایی ضریب

 امتیاز روی از که نفر تکمیل کردند 004را  سواالت نمونه

 با درونی سازگاری تکمیل شده، های پرسشنامه این

. شود تعیین می کرونباخ از فرمول زیر آلفای محاسبه

  SPSS19آماری  افزار نرم از آماری پردازش جهت

 .( 0892و کرلینگر  0208گردید )پراساد  استفاده

 
kتعداد پرسش ها = 

 = انحراف معیار نمره هر پرسش

 = انحراف معیار نمره کل پرسشنامه

 تكرارپذیری:  -2-2

همان  روز 2 از پذیری پس تکرار آزمون منظور به

 روش از استفاده با داده شد تا قبلی افراد پرسشنامه به

( تکرارپذیری پرسشنامه بررسی test-retestبازآزمائی )

 قبلی همان نفرات توسط ها پرسشنامه تکمیل از دشود. بع

 ICCو شاخص بازآزمائی روش از هفته، یك پس از

(Coefficient Correlation Intra-class و با کمك )

و  0208گردید )پراساد  استفاد SPSS19نرم افزار 

 .( 0892کرلینگر 

 یافته ها

 از طی پس: مربوط به حوزه فیلمسازی پرسشنامه

 داده توضیح روش کار بخش در که محتوایی روایی مراحل

 نویس پیش این. طراحی شد سوالی 9 ای پرسشنامه شد،

 .است آمده 3 جدول شماره در

 1و میانگین آن برای پرسشنامه شماره CVR . 6جدول شماره 

 CVR سوال ردیف
 میانگین

CVR 

یا ر  )تأیید(ت 

 )رد(

 ت 8/1 7/0 ان به خوبی نمایش داده می شود؟صدا و عنوان همخوانی دارند؟ عنو -شروع فیلم 1

 ت 8/1 7/0 تصویر دارای کیفیت مناسب هستند؟ صدا و تصویر تا چه حد همخوانی دارند؟ -جنبه های بصری 6

 ت 6 99/0 حرکات دوربین مناسب است؟ فوکوس گیری و قاب بندی تصاویر تا چه اندازه مناسبند؟ -تکنیک های فیلمبرداری 1

 ت 8/1 8/0 انتخاب موسیقی خوب است. کیفیت و میزان صدا مناسب است؟ صدای محیط؟ صداهای مزاحم؟ -صوتیجنبه های  5

 ت 95/1 9/0 گرافیک در زمان های مناسب استفاده شده است؟  چیدمان و طراحی گرافیک؟ -جنبه های گرافیکی 5

 ت 7/1 5/0 سایه ها پوشانده شده است؟ وضوح نوری تصویر؟ -جنبه های نوری 6

7 
گذار زمان را به خوبی نشان می دهند؟ مناسب هستند؟ در زمان مناسبی استفاده  -تغییر تصاویر و پالن ها )انتقال(

 شده اند؟
 ت 9/1 9/0
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 ت 75/1 7/0 فیلم تا چه اندازه در تحقق اهداف خود اثرگذار است؟ -اثرگذاری فیلم 8

 

 رد یا نتایج پذیرش و قضاوت ها عددی میانگین

 فرمول از : پسحوزه فیلمسازی پرسشنامه االتسو

 ورود مایکروسافت اکسل و افزار نرم در 0 معادله نویسی

مقادیر  پانل، گروه اعضای قضاوت از آمده بدست های داده

CVR و نتایج از ای برای هر پرسش محاسبه و خالصه  

 

 پذیرش عدم یا نتیجه پذیرش نهایتا و ها قضاوت مقایسه

 .است آمده 3و  0شماره  دولج در سوال هر

 محتوایی روایی مراحل: مربوط به آموزش پرسشنامه

 08 ای پرسشنامه نیز مانند حوزه فیلمسازی انجام و

  .طراحی شد سوالی

 6و میانگین آن برای پرسشنامه شماره CVR .1جدول شماره 

 CVR میانگین CVR سوال
یا ر  )تأیید(ت 

 )رد(

 ت 6 99/0 یچیده به خوبی مطرح و به سادگی بیان می شوند؟آیا موضوعات و مفاهیم پ 1

 ت 95/1 9/0 آیا مراحل انجام کار قابل فهم ارائه می شوند؟ 6

1 
آیا بیننده به اندازه کافی با فیلم ارتباط برقرار کرده و فیلم موضوعات مورد نظر را تا حد زیادی 

 پوشش داده است؟
 ت 6 99/0

 ت 85/1 8/0 تبط هستند؟آیا موضوعات مطرح شده مر 5

 ت 85/1 8/0 آیا اطالعات ارائه شده به روز و دقیق هستند؟ 5

 ت 95/1 9/0 آیا مفاهیم ارائه شده مفید است و باعث افزایش انگیزه ی فراگیر می شود؟ 6

7 
 ی،نژاد یت،از نظر سن، جنس و جنسآیا محتوا و ارائه ی مطالب بدون توجه به تفاوت فراگیران )

 ی(  است؟زبان و طبقه اجتماع ناتوانی، یاسی،س
 ت 75/1 5/0

 ت 9/1 8/0 آیا لحن و سرعت روایت فیلم ها برای مخاطب مناسب است؟ 8

 ت 9/1 8/0 به وضوح اجرا شد؟ یلمف یابتدادر  مطرح شده یدیاهداف و عناصر کل یاآ 9

 ت 7/1 6/0 کمک کرد؟ یلامر به اهداف ک ینا یاو آ منطبق بود اهداف مطرح شده برمحتوا  یاآ 10

 ت 85/1 7/0 روز ترغیب می کند؟دانش را به بهره گیری از  فراگیر یدیوو ینا یاآ 11

 ت 9/1 8/0 دارای جذابیت بود؟ 16

 ت 9/1 8/0 آیا بازی بازیگران به اندازه کافی طبیعی بود؟ 11

 ر 9/0 -6/0 آیا زمان اجرا با موضوع متناسب بود؟ 15

 ت 6 99/0 القی و تبعیض نژادی رعایت شده است؟آیا مسائل اخ 15

 ت 6 99/0 آیا حریم خصوصی شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است؟ 16

 ت 6 99/0 آیا همکاران از روند مطالعه آگاه بودند؟ 17

 ت 6 99/0 آیا از واژگان مناسب و قابل فهم و غیرعامیانه بهره گیری شده است؟ 18

 ت 6 99/0 سرقت ادبی در ساخت ویدیویی انجام شده است؟آیا تعهدات به عدم  19

 

 رد یا نتایج پذیرش و قضاوت ها عددی میانگین

 فرمول از : پسحوزه آموزشی پرسشنامه سواالت

 ورود مایکروسافت اکسل و افزار نرم در 0 معادله نویسی

مقادیر  پانل، گروه اعضای قضاوت از آمده بدست های داده

CVR  نتایج،  از ای محاسبه و خالصهبرای هر پرسش 

 

 پذیرش عدم یا نتیجه پذیرش نهایتاً و ها قضاوت مقایسه

 .است آمده 3و  0شماره  جدول در سوال هر

 پرسشنامه معرفی و محتوایی روایی شاخص نتایج

 بعد یك سنجی روایی از پس این پژوهش، در  :نهایی

نهایت در  در تمامی س االت تأیید شدند. ،(جهت یابی)

سوال  9( 1CVIبخش پرسش های مرتبط با فیلمسازی )

( سوال 2CVIو در بخش پرسش های حوزه آموزشی  )

پس از آن دو پرسشنامه ادغام و یك  .تایید شدند
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پرسشنامه واحد جهت سنجش فیلم های آموزشی علوم 

 مقدار ( ارائه شد.0سوال )شکل شماره  02پزشکی با 

 با آن (CVI) محتوایی پرسشنامه نهایی روایی شاخص

 :آمد بدست از معادله زیر استفاده

 

 

 
 

تکمیل  از بعد مطالعه این در درونی: سازگاری

 است 98/2 کرونباخ آلفای نفر،004 توسط ها پرسشنامه

 .است قویی درونی سازگاری دارای پرسشنامه که

روش  از پذیری برای محاسبه تکرار تكرار پذیری:

 این مقدار که گردید استفاده ICCبازآزمایی و شاخص 

نشان  که آمد بدست (p<0.001) 898/2شاخص 

 .است آن باالی پذیری تکرار دهنده

 پرسشنامه نهایی اعتبار سنجی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی .5جدول شماره 

 پرسشنامه مربوط به حوزه فیلم سازی

 عالی خیلی خوب خوب متوسط بد سوال

      خوانی دارند؟ عنوان به خوبی نمایش داده می شود؟صدا و عنوان هم -شروع فیلم 1

6 
تصویر دارای کیفیت مناسب هستند؟ صدا و تصویر تا چه حد  -جنبه های بصری

 همخوانی دارند؟

     

1 
حرکات دوربین مناسب است؟ فوکوس گیری و قاب بندی  -تکنیک های فیلمبرداری

 تصاویر تا چه اندازه مناسبند؟

     

5 
انتخاب موسیقی خوب است. کیفیت و میزان صدا مناسب است؟  -ی صوتیجنبه ها

 صدای محیط؟ صداهای مزاحم؟ 

     

5 
گرافیک در زمان های مناسب استفاده شده است؟  چیدمان و  -جنبه های گرافیکی

 طراحی گرافیک؟

     

      سایه ها پوشانده شده است؟ وضوح نوری تصویر؟ -جنبه های نوری 6

7 
گذار زمان را به خوبی نشان می دهند؟ مناسب  -تصاویر و پالن ها )انتقال( تغییر

 هستند؟ در زمان مناسبی استفاده شده اند؟

     

      فیلم تا چه اندازه در تحقق اهداف خود اثرگذار است؟ -اثرگذاری فیلم 8

 پرسشنامه مربوط به حوزه آموزش

 نظر خیر بله سوال

    پیچیده به خوبی مطرح و به سادگی بیان می شوند؟ آیا موضوعات و مفاهیم 9

    آیا مراحل انجام کار قابل فهم ارائه می شوند؟ 10

11 
آیا بیننده به اندازه کافی با فیلم ارتباط برقرار کرده و فیلم موضوعات مورد نظر را 

 تا حد زیادی پوشش داده است؟

   

    آیا موضوعات مطرح شده مرتبط هستند؟ 16

    آیا اطالعات ارائه شده به روز و دقیق هستند؟ 11

    آیا مفاهیم ارائه شده مفید است و باعث افزایش انگیزه ی فراگیر می شود؟ 15

15 
از نظر سن، جنس و آیا محتوا و ارائه ی مطالب بدون توجه به تفاوت فراگیران )

 ی(  است؟زبان و طبقه اجتماع ناتوانی، یاسی،س ی،نژاد یت،جنس

   

    آیا لحن و سرعت روایت فیلم ها برای مخاطب مناسب است؟ 16

    به وضوح اجرا شد؟ یلمف یابتدادر  مطرح شده یدیاهداف و عناصر کل یاآ 17

    کمک کرد؟ یامر به اهداف کل ینا یاو آ منطبق بود اهداف مطرح شده برمحتوا  یاآ 18

    روز ترغیب می کند؟دانش از را به بهره گیری  فراگیر یدیوو ینا یاآ 19
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    دارای جذابیت بود؟ 60

    آیا بازی بازیگران به اندازه کافی طبیعی بود؟ 61

    آیا مسائل اخالقی و تبعیض نژادی رعایت شده است؟ 66

    آیا حریم خصوصی شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است؟ 61

    ؟آیا همکاران از روند مطالعه آگاه بودند 65

    آیا از واژگان مناسب و قابل فهم و غیرعامیانه بهره گیری شده است؟ 65

    آیا تعهدات به عدم سرقت ادبی در ساخت ویدیویی انجام شده است؟ 66

 بحث و نتیجه گیری

ارائه هر سامانه نوین آموزشی نیازمند بررسی ژرف 

اثرگذاری مجموعه تهیه شده و کیفیت آن است. در واقع 

رای پیاده سازی یك سیستم آموزشی جدید، قبل از هر ب

چیز می بایست آن را مورد ارزیابی کیفی قرار داد. سیستم 

های آموزشی مبتنی بر صوت و تصویر عالوه بر بررسی 

محتوای آموزشی نیازمند بررسی کیفیت فیلمسازی نیز 

 این اصلی . بنابراین، هدف( 0229 كی)ماسمی باشند

اعتباربخشی به فیلم های  جهت ریابزا طراحی پژوهش

 آموزشی علوم پزشکی بود. 

در این مطالعه پس از بررسی مطالعات گذشته و همچنین 

عدم وجود پرسشنامه ای مشابه در گذشته، جهت ارزیابی 

فیلم های آموزشی در حوزه علوم پزشکی، دو جنبه هر 

فیلم آموزشی )فیلمسازی و آموزش علوم پزشکی( به 

 محتوایی تعیین گردید. پس از آن سعیعنوان دامنه 

 ها توسط دامنه این با پرسش هایی متناسب گردید

 حوزه علوم پزشکی و فیلمسازی  متخصصان از ترکیبی

 

گردد  سنجش افزایش ابزار اعتبار تا گردد ریزی طرح

 که است حالی در این (.  0204 سیپالو  0228)هیدت 

سنجش  ابزارهای داعتما قابلیت و معموالً روایی گذشته در

توسط تنها یك گروه از متخصصین  معموالً در این حوزه

مقیاس  (. همچنین، 0200انجام می گردید )هیل 

 از مقیاس مطالعه این در سنجی روایی ابزار در پاسخگویی

 لیکرت تغییر ای گزینه 0 به مقیاس الوشی ای نمره 3

با  مطابق مقیاس این رسد می نظر به که چرا یافت

 از دلیل برخورداری به اورمرود و لیدی های ماییراهن

 نماید. تسهیل را گویی پاسخ روند پاسخ تر وسیع طیف

 روایی های روش از معتبرترین یکی از مطالعه این در 

 استفاده نهایی پرسشنامه CVIمحاسبه  یعنی محتوایی

 قابل روایی دهنده نشان CVR و  CVI مقدار گردید

همچنین با توجه به تأکید  باشد. می پرسشنامه قبول

مطالعات گذشته در حوزه اعتبار بخشی به ابزار 

اعتبارسنجی، همبستگی درونی و تکرارپذیری پرسشنامه 

ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از پایان آن هر دو 

پرسشنامه ادغام و بصورت یك پرسشنامه واحد ارائه 

 شدند.

ر حوزه علوم و ارزیابی فیلم های آموزشی د سنجش برای

. نمود استفاده اعتماد قابل ابزار یك پزشکی می بایست از

 پرسشنامه پژوهش، این در آمده نتایج بدست به توجه با

 و مطلوب پایایی این مورد در برای استفاده آمده فراهم

 .دارد مناسبی روایی نسبتا
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Abstract: This study is aimed to design a tool for evaluating the quality and 

effectiveness of educational films in the field of medical sciences. By using the 

guidelines provided and implementing corrections, two questionnaires were designed to 

evaluate the film by technical and educational aspects, respectively. Then, content 

validity index of the questionnaires was determined based on the comments of 20 

specialists in the field of filmmaking and educational points, the faculty members in the 

field of medical sciences, and by using the Lawshe method, and the coefficient of 

variation ratio. To assess the reliability of the questionnaires, the split-half method was 

carried out on 50 chosen individuals. The Cronbach's coefficient alpha and the intraclass 

correlation coefficient (ICC) test were used to calculate the repeatability of the forms in 

order to determine the internal consistency of the questionnaires. There was a suitable 

content validity for almost all questions of both forms (CVR = 0.99). Also, the Content 

Validity Index (CVI) was at least acceptable in most aspects of the theoretical teaching 

questionnaires (CVI = 0.789). Meanwhile, both of these forms had acceptable reliability. 

The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 

0.89, which indicates the questionnaires have a high degree of internal correlation and 

high repeatability (ICC = 0.989). According to the results obtained in this study, 

questionnaires provided for using educational development systems in the medical 

sciences have a desirable and relatively reliable validity. 

 

Key words: medical education; Educational videos; Accreditation. 
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