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 .1عضو هیأت علمی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
 .2عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3عضو هیأت علمی ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .4کارشناس گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .5کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران.
 .6کارشناس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چكيده :رفتار آموزشی اساتید ،یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشجویان می باشد که
ارزشیابی مداوم آن ،ضامن بهبود کیفیت عملکرد مدرسین و فعالیتهای آموزشی می باشد .این مطالعه با هدف طراحی
ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید مبتنی بر فیلم کالس درس انجام شد .ایـن پژوهـش یـك مطالعـه ترکیبـی اسـت
کـه با روش بحث گروهی متمرکز به منظـور طراحی و روان سنجی ابـزاری جهـت بررسـی کیفیت تدریس اساتید در
دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال  1381تا  1389انجام شد .گروه هدف شامل اساتید ،دانشجویان و متخصصان آموزش
پزشکی بودند .پس از مطالعه متون و ابزارهای گردآوری شده مرتبط و نظرات صاحب نظران 36 ،سوال در قالب
پرسشنامه اولیه طراحی شد .جهت روایی محتوایی و صوری به منظور استفاده از نظرات خبرگان ،پرسشنامه اولیه در
اختیار  14نفر از متخصصان آموزش پزشکی ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،پرستاری ،مامائی ،فنآوری اطالعات
سالمت و روانپزشکی قرار گرفت .پس از اعمال نظرات خبرگان ،در نهایت  24سوال در قالب چهار حیطه شامل ارتباط
غیرکالمی ( 8سوال) ،ارتباط کالمی( 4سوال) ،تعامل با دانشجو ( 6سوال) و مدیریت کالس( 5سوال) بدست آمد .در
مرحله تعیین اعتبار ،هر  24سوال دارای روایی محتوایی قابل قبول (  0/1تا  )1بود .ضریب کاپا برای این ابزار  0/9بدست
آمد که نشان از پایایی ابزار دارد .پرسشنامه طراحی شده جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس فیلم ،از روایی
و پایایی قابل قبول برخوردار است.
واژگان کليدی :ابزار ارزشیابی ،کیفیت تدریس ،اساتید ،فیلم ،کالس درس.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: drkaveheslami@gmail.com
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میزان اشتباه جم آوری نموده و در ادامه با انجام تجزیه و

مقدمه
رفتــار آموزشــی اســاتید ،یکــی از مهمتــرین عوامــل

تحلیل های مرتبط ،نتیجه گیری های زم را انجام می

تأثیرگذار در فرآیند یاددهی-یادگیری می باشد که شـامل

دهد (اسالمی1380 ،؛ میرزایی .)1389

روش تدریس ،قدرت بیان ،توانایی تفهیم ،شیوه تعامـل بـا

بنابراین قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه گیری ،زم است

دانشجو ،مدیریت کالس است و ارزشیابی مداوم آن ،ضامن

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

کیفیت عملکرد مدرسین و فعالیتهای آموزشی مـی باشـد.

پایایی آن اطمینان نسبی پیدا کند .مقصود از

از هم ـین رو در نظــام آمــوزش عــالی ،ارزشــیابی اســتاد؛

روایی) ،(Validityاین است که ابزار اندازه گیری مورد

فرایندی مداوم ،دقیـق و مـنظم بـرای توصـیف ،هـدایت و

نظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن

اطمینان از کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی مـدرس

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

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

دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار

ارزشیابی اساتید بالینی و غیر بالینی عمدتا بر مبنای نظـر

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

دانشجویان انجام می شـود کـه جـام و کامـل نیسـت (

بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری ،نمی توان به

باستانی1383 ،؛ بهشتی )1383 ،و برای ارزشیابی کامـل و

صحت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .اما پایایی

همه جانبه عملکرد اساتید بایـد بـه همـه ارکـان مـوثر در

( )Reliabilityبه این موضوع می پردازد که ابزار اندازه

آمــوزش ،از جمل ـه دیــدگاه خــود اســتاد ،همکــاران وی و

گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به

متخصصان آموزش نیز توجـه شـود (باسـتانی .)1383 ،در

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

همین راستا یکی از ارکان مهم ارزشیابی  360درجه ،خودِ

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

فردِ ارزشیابی شونده می باشد که باید خود را ارزیابی کنـد

افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیك به هم باشد(جلیلیان،

و نظراتش در ارزشیابی کلی لحاظ شود که معمـو کمتـر

.)1381

مورد توجه قـرار مـی گیـرد (دهـون .)2015 ،سـایر ابعـاد

از آنجایی که فیلم برداری از کالس درس هر مدرس،

ارزیــابی نیــز شــامل ،همکــاران ،فراگیــران ،مــدیران ،و

فرصت بازبینی چندباره ی آن را در فواصل زمانی متعدد،

متخصصان آموزش می باشد و فیلم برداری از کالس درس

برای ذینفعان گوناگون فراهم می کند که می تواند با

استاد و بـازبینی آن یکـی از روش هـای ارزیـابی کیفیـت

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

تدرس یك مدرس می باشد کـه مـی توانـد تمـامی ابعـاد

آنها کمك کرد و نیز با توجه به این موضوع که در متون

ارزیابی را در برگیرد (ریگی.)1386 ،

موجود ،ابزار استانداردی برای ارزیابی کیفیت تدریس

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

اساتید بر مبنای فیلم ،یافت نشد ،طراحی ابزاری جام با

نیازهای مهم و ضروری ،جهت ارزشیابی فرآیندهای

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

آموزشی به شمار می رود (ستارزاده1386 ،؛ اردستانی،

بنابراین این مطالعه با هدف طراحی ابزاری مناسب جهت

 .)1389بطوریکه برای ارزیابی نتایج هر پژوهشی نیاز به

ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید مبتنی بر فیلم تهیه شده

ابزارهای اختصاصی و معتبر وجود دارد تا بتوان به نتایج

از کالس درس از نگاه ذینفعان انجام شد.

تحقیق اعتماد نمود و پس از انجام تحقیق نسبت به بهره

مواد و روش ها

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

این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی طراحی

پژوهشی ،ابزار تحقیق وسیله ای است که از طریق آن

ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید مبتنی بر فیلم تهیه

محقق اطالعات مورد نیاز را با نهایت دقت و کم ترین

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

محتوایی به منظور استفاده از نظرات خبرگان ،در اختیار

دانشجویان و متخصصان آموزش پزشکی بودند .مطالعه با

متخصصان آموزش پزشکی ،آموزش بهداشت و ارتقاء

جستجو جهت یافتن ابزارهای مشابه که به منظور بررسی

سالمت ،پرستاری ،مامائی ،فنآوری اطالعات سالمت و

کیفیت تدریس اساتید طراحی شده اند با کلمات کلیدی

روانپزشکی قرار گرفت.

ابزار ارزشیابی ،طراحی ،کیفیت تدریس ،اساتید ،فیلم،

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

کالس درس ،روایی ) ،)Validityپایایی )،(Reliability

 5نفر از دانشجویان جهت ارزیابی اعتبار صوری و قابلیت

پرسشنامه ) ،(Questionareدر پایگاه های اطالعاتی

درک قرار گرفت .به این صورت که پرسشنامه را مطالعه

 Scopus ،Iranmedex ،SID ،Google Scolarو

کرده مواردی چون دشواری عبارات ،مفهوم نبودن ،ابهام

 Pupmedاز سال  2010تا  2019آغاز شد .با توجه به

در درک جمالت و یا تفسیر پذیری و برداشت دوگانه را

اینکه پرسشنامه ای کامل مرتبط با کیفیت تدریس اساتید

مطرح کردند و منجر به اصالح موارد مورد نظر شد.

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

جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب توافق ارزیابان

اساس جستجوهای انجام شده یافت نشد و پرسشنامه

استفاده شد .ضریب توافق یا ضریب ثبات و همبستگی،

های موجود نیز فقط به بخشی از ابعاد ارزشیابی پرداخته

نمرات بین مشاهده کنندگان یا داوران یا ارزیابان مختلف

بودند تیم تحقیق اقدام به طراحی ابزار در قالب پرسشنامه

یك موضوع را میسنجد که با ضریب کاپا نشان داده

اختصاصی مربوط به اساتید ،دانشجویان و متخصصان

میشود و زمانی که یك ابزار یا پرسشنامه ،روی افراد

آموزش پزشکی نمود.

مشابهی توسط دو یا چند ارزیاب به کار رود و بخواهیم به

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

یك توافق کلی در مورد ابزار دست یابیم به کار میرود.

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

ضریب کاپا بین صفر تا یك متغیر است و حداقل قابل

و عناوینی که مرتبط با ارزشیابی تدریس استاد بود

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

گردآوری شد و بدین ترتیب بانك اولیه سوا ت از مناب

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22

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

انجام شد .مالحظات اخالقی در این مطالعه شامل رعایت

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

در امانت در استفاده از مناب

و اعمال دقیق نظرات

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

خبرگان در تدوین ابزار بود.

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

یافته ها

پرسشنامه اولیه طراحی کرد .در مرحله بعد با استفاده از

سوا ت اولیه طراحی شده در خصوص سنجش

روش بحث گروهی متمرکز با حضور متخصصان رشته

کیفیت تدریس شامل  36سوال بود که پس از اعمال

های مختلف (آموزش پزشکی ،آموزش بهداشت و ارتقاء

نظرات متخصصان در خصوص حذف ،اضافه و یا ادغام

سالمت ،پرستاری ،مامائی ،فنآوری اطالعات سالمت و

برخی سوا ت و همچنین گزینه های سئوا ت و امتیاز

روانپزشکی) ،پرسشنامه اولیه مورد بررسی قرار گرفت .در

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

 4جلسه دو ساعته بحث گروهی ،تك تك سوا ت

مرحله تعیین اعتبار ،هر  24سوال ،بر اساس نظرات 14

پرسشنامه ،نقد و ارزیابی شد که طبق نظرات اعضای

نفر از خبرگان ،دارای روایی محتوایی قابل قبول (  0/1تا

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

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

سوال نیز اضافه شد .بدین ترتیب سوا ت پرسشنامه

ارتباط غیرکالمی ،ارتباط کالمی ،تعامل با دانشجو و

ارزشیابی تدریس اساتید ،نهایی شد و جهت روایی

مدیریت کالس به شرح زیر بدست آمد.
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حیطه ارتباط غیرکالمی؛ شامل  8سوال ،حیطه ارتباط

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

کالمی؛ شامل  4سوال ،حیطه تعامل با دانشجو؛ شامل 6

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

سوال و حیطه مدیریت کالس؛ شامل  5سوال که دارای

از ضریب توافق ارزیابان محاسبه شد که ضریب کاپا برای

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

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

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

ردیف

ابعاد

وضعیت مدرس را در خصوص هر یک از وضعیت ها و موارد زیر در
کالس درس ،چگونه ارزیابی می کنید؟

CVR >0/26

CVI >07.0

وضعیت

1

1

تایید

1

تایید
تایید

6

نحوه ی صحیح ایستادن

0/.

3

نحوه ی صحیح نشستن

0/.

1

4

نحوه ی صحیح استفاده از حرکات دست

0/62

1

نحوه ی لباس پوشیدن (پوشش استاد)

0/62

0/0

تایید

حالت صحیح چهره

1

1

تایید

.

کاربرد صحیح تن صدا هنگام ارائه مطالب

1

1

تایید

6

نحوه ی صحیح مناسب و بجا از حالت سکوت در کالس

1

0/0

تایید

0

کفایت بلندی صدای مدرس یا قابل سمع بودن صدا

1

1

تایید

10

نداشتن تیکه کالم های نامناسب

1

0/6

تایید

عدم ارائه توضیحات بیش از حد و پرحرفی

1

1

تایید

0/.

0/0

تایید

13

صحبت کردن صحیح و بدون اشتباه

1

1

تایید

14

نحوه ی دریافت و ارائه بازخورد

1

1

تایید

15

نحوه ی پذیرش انتقاد و احترام به پاسخ دانشجویان

1

0/0

تایید

نحوه ی پاسخ به سوال یا ابهام دانشجو

1

1

تایید

نحوه ی تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در بحث

1

0/0

تایید

16

نحوه ی جلب توجه دانشجویان به درس

1

1

تایید

10

نحوه ی دادن فرصت فکر کردن به دانشجو

1

0/0

تایید

60

شیوه ی مدیریت زمان

1

1

تایید

61

جذابیت و گیرایی شیوه تدریس

0/.

1

تایید

عدم یکنواختی و کسل کننده بودن نحوه تدریس

1

0/0

تایید

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

1

1

تایید

0/.

1

تایید

ارتباط غیر کالمی

1

نحوه ی صحیح راه رفتن و استفاده از حرکات بدن

5

ارتباط کالمی

2

11

تعامل با دانشجو

16

12

مدیریت کالس

1.

66
63
64

کاربرد کلمات مناسب و متناسب

نحوه ی کنترل کالس در زمان پدیدار شدن چالش

تایید

پزشکی اهواز بود که ابزار نهایی بدست آمده شامل 24

بحث
هدف از پژوهش حاضر طراحی و روانسنجی طراحی و

سوال در قالب چهار حیطه شامل ارتباط غیرکالمی،

روان سنجی طراحی ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید

ارتباط کالمی ،تعامل با دانشجو و مدیریت کالس می باشد

مبتنی بر فیلم تهیه شده از کالس درس در دانشگاه علوم

که در ادامه به تفسیر هر حیطه می پردازیم.
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حیطه ارتباط غیرکالمی :پایه و اساس روابط انسانی را

قابلیت های فراوانی دارد (سوتیاتنو2019 ،؛ سویگنون،

ارتباط غیرکالمی شکل می دهد و بخش بسیار زیاد

 .)2019مصادیق ارتباط کالمی در این ابزار شامل مواردی

تأثیرات ارتباطی از پیام های غیرکالمی است ،به طوری

مثل نداشتن تیکه کالم های نامناسب ،عدم ارائه

که برخی جامعه شناسان معتقدند که بیش از دو سوم هر

توضیحات بیش از حد و پرحرفی ،کاربرد کلمات مناسب و

ارتباط در سطح غیرکالمی رخ می دهد (پارک2019 ،؛

متناسب ،صحبت کردن صحیح و بدون اشتباه می باشد.

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

حیطه تعامل با دانشجو :یکی از شاخص های مهم تدریس

مهمی در ارتباطات دارد و می تواند تعیین کننده موفقیت

موثر ،توانایی برقراری ارتباط اثربخش می باشد که تابعی

یا شکست باشد .حتی گفته شده است که بیش از  % 10از

از ویژگی های شخصیتی و علمی مدرس است .این ویژگی

ارتباطات ما غیرکالمی است که گستره وسیعی مانند نحوه

های شامل مواردی چون گشاده رویی ،برخورد مثبت و

لباس پوشیدن ،طرز ایستادن ،نشستن ،سرعت سخن

انرژی دهنده و میل به هدایت می باشد .مطالعات عوامل

گفتن ،حا ت چهره و چگونگی تعیین جایگاه افراد در

بی شماری را در تعامل بین مدرس و دانشجو معرفی

ارتباط با دیگران را در بر می گیرد ( اکان .)2014 ،به

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

اعتقاد بردویسل ،بخش اعظمی از معانی در یك فرآیند

سبك ارتباطی استاد را در این تعامل دخیل دانسته

ارتباطی از راه غیرکالمی انتقال می یابند (صباحی،

(قادمی1396 ،؛ بصیرت1389 ،؛ ظهور )1393 ،مشارکت

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

دادن و سهیم نمودن دانشجویان در موضوعات آموزشی

ابزار طراحی شده شامل مواردی چون نحوه ی صحیح راه

نظیر تعیین هدف های برنامه درسی ،ارزشیابی و ...یکی از

رفتن و استفاده از حرکات بدن ،نحوه ی صحیح ایستادن،

توصیه های مهم کنفرانس آموزش پزشکی محسوب می

نحوه ی صحیح نشستن ،نحوه ی صحیح استفاده از

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

حرکات دست ،نحوه ی لباس پوشیدن (پوشش استاد)،

دریافت و ارائه بازخورد ،پذیرش انتقاد و احترام به پاسخ

حالت صحیح چهره ،کاربرد صحیح تن صدا هنگام ارائه

دانشجویان ،پاسخ به سوال یا ابهام دانشجو ،تشویق و

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

ترغیب دانشجویان به مشارکت در بحث ،جلب توجه

کالس و کفایت بلندی صدای مدرس یا قابل سم بودن

دانشجویان و دادن فرصت فکر کردن به دانشجو در حیطه

صدا می باشد.

ی «تعامل با دانشجو» قرار گرفتند.

حیطه ارتباط کالمی :به طور کلی می توان گفت ،ارتباط

حیطه مدیریت کالس :هدف از مدیریت کالس درس؛

محور اصلی زندگی ما است و شامل اشکال مختلف

برقراری نظم و ایجاد انگیزه ،درگیر کردن فراگیران و جلب

کالمی ،غیر کالمی ،نمادین ،عمدی ،غیر عمدی ،فعال و یا

مشارکت آنها در فرایند یاددهی و یادگیری است .چنانچه

غیر فعال می باشد .در ارتباط کالمی ،پیام ها در قالب

مدرس نتواند با استفاده از روهای متنوع و موثر ،کالس

کلمات نوشته شده یا گفته شده ،رمزبندی می گردد و

درس خود را مدیریت کند ،فرایند یاددهی و یادگیری به

افراد با این شیوه با یکدیگر به تبادل اطالعات ،احساسات،

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

افکارو مهارتها می پردازند (جانسون .)1888 ،بنابراین

مدیریت کالس ایجاد زمینه برای تدریس و یادگیری بهتر

معنی پیام ها از ماهیت ترتیب کلمات روشن می گردد.

است یك استاد اثربخش باید در مقابل بروز بی نظمی

این نوع زبان ،با منطق ،برهان و توضیح گره خورده است

های احتمالی برخورد مناسب و مؤثر داشته باشد ( رضائی،

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

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

افزایش اثربخشی فرآیند یاددهی و یادگیری است و

شامل مدیریت محتوا و ارائه (مانند فنون تدریس،

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

بابائی حيدرآبادی و همكاران

چگونگی جلب توجه فراگیران ،تسلط بر موضوع درسی و
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تشكر و قدردانی

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

این مقاله منتج از طرح «ارزشیابی کیفیت تدریس

(مانند تعیین قوانین با همراهی فراگیر ،زمان تعیین

اساتید با بازبینی فیلم تهیه شده از کالس درس بر مبنای

قوانین ،اجرای قوانین و پیامدهای تخطی از قوانین)

ارائه بازخورد اصالحی» مرکز تحقیقات  EDCدانشگاه

(تیلور)2008 ،؛ مدیریت عدالت و انگیزش (مانند برخورد و

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و با شناسه اخالق

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

 IR.AJUMS.REC.1398.945می باشد .نویسندگان

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

مقاله نهایت سپاس خود را از افراد شرکت کننده در این

شناخت عالیق و استعدادهای فراگیران ،ارتباط مؤثر و

مطالعه ،ابراز می دارند.

متقابل مدرس با فراگیران) می باشد ( رضائی1384 ،؛ آلن
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Designing an Instrument for evaluation of teaching quality of teachers
based on classroom-made videos
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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
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