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 مقدمه

یادگیری اینک مورد توجه بسیاری از پژوهشگران آموزش عالی قرار گرفته است و سعی بر آن است  -پژوهی یاددهیموضوع دانش

وجه به که این ایده، عملی شود. این پژوهشگران معتقدند که عملی شدن ایده بویر در این خصوص نیاز به پیشنیازی دارد و آن ت

 -تربیتی را به عنوان قلب دانش پژوهی یاددهی -است. در حقیقت، آنان دانش محتوایی« 1تربیتی -دانش محتوایی»مفهومی به نام 

 -ییمفهوم دانش محتوا(. 1390کنند که هنوز ماهیت آن در آموزش عالی مورد ابهام است )خاکباز و همکاران، یادگیری معرفی می

 دگاهیاز د یریرپذیبا تأث  یتیترب یهاپژوهش ییکایانجمن آمر انهی( در کنفرانس سال1986شولمن ) یتوسط ل بارنینخست ،یتیترب

 یتیترب -یی( دانش محتوا1986شد. شولمن ) یمعرف تیو ترب میدانش دانشمندان با دانش معلمان، به جامعه تعل زیدر مورد تما ییوید

قلمرو از دانش مدرس شامل  نی. از نظر او اکندیم فیتعر هالیو تمث هاهیتشب نیترمحتوا، پرقدرت ییشکل بازنما نیرا سودمندتر

 نیدر سن رندگانیادگیو درباره ادراکات و تصورات  کندیآسان م ایمباحث خاص و مشخص را مشکل  یریادگیاست که  یفهم امور

مفهوم  نیا شولمنبا آن روبرو هستند.  یمبحث خاص یریادگیاست که آنان در موقع  ییهایو بدفهم هانهیزمشیو مقاطع مختلف، پ

خاص از دانش محتوا به همراهان  یبیمعجون و ترک ،یتیترب -ییکه دانش محتوا کندیم انیو ب دهدیقرار م یمورد بررس شتریرا ب

ارشان بوده و فهم آنان آنان نسبت به ک یادانش حرفه ژهیاز شکل و یکه خاص مدرسان آن محتوا است و ناش باشدیم یتیدانش ترب

 تیآن در حوزه ترب یرو یادیز قاتیموضوع توسط شولمن، تحق یاز طرح ا بعد. سازدیم زیمتخصص آن موضوع متما کیفهم  ازرا 

 (. 1396صیف و همکاران، انجام گرفت ) یامعلم و آموزش مدرسه

 یدگیچیباتوجه به پ یدر آموزش عال سیتدر عهمطال یبرا یچارچوب مناسب تواندیم یدر آموزش عال یتیترب -ییاما طرح دانش محتوا 

، «تیو ترب می: خاتمه نگاه محض به تعلیاجتماع یژگیو کیبه عنوان  سیتدر»با عنوان  یا( در مقاله1993مقوله باشد. شولمن ) نیا

دانش  یدرخصوص بالندگ یآموزش عال یهانظام ریگاکنون دامنکه هم ورزدیم دیتأک یدانشگاه سیرا در خصوص تدر یانکته

آموزش  یهااز نظام یاریاستادان، هم اکنون در بس سیدانش تدر یتوسعه و بالندگ یهااست. برنامه یعلم ئتیه یاعضا یسیتدر

. او دهندیرا در دستور کار قرار م تیو ترب میها، عموماً دانش عام تعلبرنامه نیاما نقد شولمن بر آن است که ا .شودیم یریگیپ یعال

و اگر متصل به  دهدیکاهش م یکیابزار تکن کیاست، آن را به  یمقوله عموم کی سیتفکر که تدر نیگرفتن ا شیدر پ استمعتقد 

 با دنیا هایدانشگاه همه در تدریج به حرکت این .شودیاستادان دور م یاحرفه یواقع یایبه آن نگاه نشود، از دن یرشته دانشگاه

 آن نظایر و اساتید آموزش واحد یادگیری، و آموزش مرکز آموزش، توسعه مرکز علمی، هیئت اعضای بالندگی واحد چون عناوینی

 هاینقش و داده گسترش نیز را علوم این آموزش دایره پزشکی، علوم اخیر هایدهه چشمگیر هایپیشرفت اما یافت. گسترش

 یبرا یچارچوب مطالعات سهیبا مقا زی( ن1995) لنز(. 1390کریمیان و ابوالقاسمی،  )است زده رقم علمی هیئت اعضای برای را نوینی

است که تمرکز دانش  دهیعق نی. او بر اکندیم یمعرف نیو معنادارتر نیتررا مناسب یتیترب -ییدانش محتوا ،یدر آموزش عال سیتدر

 ختهیدرآم یارشته تیهو اب زین یآموزش عال یدرس یهابرنامه تیاست که ماه یاو رشته یتخصص یبر محتوا یتیترب یی،محتوا

 نیتوجه داشت که مطالعه ا دینبوده است با یمفهوم که خاستگاه آن آموزش عال نیا گاهیجا ی( معتقد است در بررس1995است. لنز )

بر  یعامل موثر یرشته دانشگاه رایداشته باشد ز تیموضوع یااز آموزش مدرسه شیب یحت یآموزش عال یهاموضوع در بحث

 شیب یدارد، حت یتخصص یدر محتوا شهیکه ر یتیترب -ییرو نقش دانش محتوا نیاز ا شود؛یمحسوب م یعال آموزشدر  سیتدر

 یدگیچیو پ یدانش، موجب دشوار نیا یارشتهانیم تیاست که ماه یامر در حال نی. اکندیم دایدر آن نمود پ یااز آموزش مدرسه

با آن  قت،یصورت نگرفته است. در حق یآن طرح شده است و همچنان توافق تییتب یبرا یمختلف یهامطالعه آن است. تاکنون مدل

شفاف نشده است  حیو صر ابدییتوسعه م یو ضمن یاستادان دانشگاه حضور دارد اما به صورت تجرب یادانش در عمل حرفه نیکه ا

روند معکوس  کی ضررو در پژوهش حا نی. از ا( 1390)خاکباز و همکاران، شود جادیا یعلم یاز آن، گفتگو یریگتا در مورد بهره

                                                      
1 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
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های موجود این است که آیا دانش محتوای تربیتی بر فرض وجود، دانش انجام شده است. یکی از دغدغه نیا یکالبد شکاف یبرا

 انددر خود جای نداده را هااورانه آنهایی چون پداگوژی و یا دانش فنّرا در خود جای دهد که دانش عارف و اطالعاتیم تواند دایرةمی

وجو رسد بیشتر باید در مورد این دانش جستوتربیت در خود محفوظ دارند؟ بنابراین به نظر میبه قدمت تاریخ تعلیمو بعضاً تاریخی را 

راستی  های قبلی را توضیح داد یا در غیر این صورت سؤال این است که بهتفکیک چنین دانشی از دانشکرد و از این منظر لزوم 

با توجه به اهمیت موضوع دانش محتوایی تعلیم و تربیت و نقش آن بندی کرد؟توان این دانش را جزئی از انواع دانش دیگر طبقهمی

دانش محتوایی آیا ما واقعاٌ به “این است که:  گرددیمالی که در این جا مطرح در بالندگی اعضای هیات علمی توضیحات ارائه شده، سؤ

دانش محتوایی تعلیم و تربیت چه ” مورد نیاز ماست؟دانش محتوایی تعلیم و تربیت چه نوع “یا اینکه ” نیاز داریم؟تعلیم و تربیت 

تربیت،  بالندگی اعضای هیات علمی چگونه است و چه جایگاهی در نظام آموزش دارد؟ تلقی عمومی از دانش محتوایی تعلیم و 

دانش محتوایی ؟ منافع آنی و آتی انجام پژوهش حاضر عبارتند از: ایجاد آگاهی نسبی از مفهوم آوردیمزمینه را بوجود  الزاماتی این

ی هاافتهدر دانشگاه، براساس ی تمدکوتاهی هایزیربرنامهو همچنین انجام کننده  لیعوامل تسهموانع و  ییناساش؛ تعلیم و تربیت

ی اصلی پژوهش در مراکز آموزش عالی؛ دستیابی به توسعه علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و هامولفهپژوهش جهت ارتقاء 

ی بلندمدت از هایاستراتژعالی، برای تدوین  کسب دانش جدید برای مدیران دانشگاهی؛ کمک به مسئولین و مدیران مراکز آموزش

توانیم تعریف میدانش محتوایی تعلیم و تربیت و بالندگی اعضای هیات علمی، با آگاهی از دهای کاربردی این پژوهش است. پیام

تربیتی به عنوان قلب دانش پژوهی  -های جدید آموزش عالی، دانش محتواییامروزه با گسترش افق .ارایه دهیمآن درستی از 

بار توسط  نیاول یبرا یتیترب یمحتوا دانشکنند که هنوز ماهیت آن در آموزش عالی مورد ابهام است. یادگیری معرفی می -یاددهی

 نکهیاست مانند ا یمحتوا شامل درک موارد یاست. دانش پداگوژ یو دانش پداگوژ ییاز دانشِ محتوا یبیشولمن مطرح شد که ترک

آموزان آن را از دانش گرید یبعض کهیدارند، درحال یمفهوم خاص مشکالت کی یریادگیدر یا دانشجویان آموزان از دانش یچرا بعض

ها، مثال ها،حیتوض ،یمهم حوزة موضوع میشامل مفاه یتیترب ییزعم شولمن، دانش محتوا. بهکنندیو جذب م ابندییدرم یآسانهب

ها است)شولمن آن یهانهیزمشیو پ یسن یهاآموزان، تفاوتمربوط به دانش میو مفاه یمهم آن حوزة موضوع یرهایاشکال و تفس

 تیمعلم را در کالس درس هدا یهاتیفعال یتیترب ییشولمن، دانش محتوا دگاهی(. از د 1394، یو فاضل یبه نقل از مهرمحمد

از  یبیترک یتیترب ییدانش محتوا قت،یو ارائه کند. در حق یرا سازمانده یعلم یکه چگونه محتوا کندیو به او کمک م کندیم

 یعمل نهیبا زم تیوتربمیعام تعل یهادانش قیهاست. هدف آن، تلفآن یهایژگیو و رندگانیادگیو دانش  یتخصص یهاموضوع

در  یاساس یرییتغ یتیترب ییگونه که اشاره شد، دانش محتوا. همانشودیمحسوب م ینوع دانش عمل کینظر  نیاست و از ا یواقع

و  قیعم رییتغ کی ا( ر PCK)  یتیترب یی( دانش محتوا 1987که، شولمن )کرد. چنان جادیا سیو دانش تدر یدرس یهابرنامه

 رانیفراگ یریادگی تیفیدر ک رگذاریاز عوامل تأث یکی. پس چنانکه مسلم اســت داندیم سیشگرف در فهم معلمان از تدر

 یابیکند و مسئول ارزش لیرا تسه یریادگیهستند که  ییهاتیفعال یزیرمعلمان مسئول برنامه(. 1395)احمدی و همکاران، هستند

داشته  زیرا ن یتیترب یبلکه محتوا ،ییتنها دانش محتوا تا نه کندیمعلم را مجبور م ینقش نیچن یفایهستند. ا زین هاتیفعال نیا جینتا

 ،ییمحتوا ای یکه عبارتند از: دانش موضوع کندیم میرا به هفت نوع تقس یشــولمن انواع دانش معلم یل (.1986باشد )شولمن، 

 یکالس درس و ســازمانده تیریشــامل راهبردها و اصول مد یتیترب یدانش عموم ،ییمحتوا یپداگوژ ای یتیترب ییدانش محتوا

آموز متأخر اضافه شده است(، دانش دانش یبند)که در دسته یدرســ مةدانش برنا ،یکیدانش پداگوژ ای یدرس یهامناســب موضوع

مدرسه  تیو موقع یاجتماع ،یفرهنگ یهایژگیشامل و یتیترب تیآنها، دانش دربارة موقع اتیو خصوص رندگانیادگیدانش دربارة  ای

دانش، دانش  یهاطبقه نیا انی(. از م1987) یو فلسف یخیتار یهانهیو زم یتیترب یهاها، مقاصد و ارزشو دانش دربارة هدف

 (.1394 ،یو فاضل یو همکارانش برخوردار است )مهرمحمد یو یبرا یاژهیو تیاز اهم ییمحتوا ،یهمان پداگوژ ای ،یتیترب یمحتوا

ای های حرفهتواند کمک شایانی به تبیین صالحیتویژه دانش محتوای تربیتی، میدر نظر شولمن، و به فهم انواع دانش ذکرشده
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که در گام نخست به این سؤال پاسخ داده شود که آیا وجود این دانش تحت عنوان دانش محتوای تربیتی صورتی معلمان کند، در

های دیدگاه شولمن در خصوص این نوع دانش در در گام دوم آیا ریشــه عنوان یک دانش مستقل دارد یا نه ومشروعیت الزم را به

میان نظریات دیگر اندیشمندان حوزة تدریس نیز وجود دارد یا خیر؛ و این دانش نوعی متفاوت از دانش است که در دیدگاه دیگران از 

توا و تعلیم و تربیت است اما درک این تلفیق یی، تلفیق خاصی از دانش محمحتوا ای یدانش موضوع .آن سخنی به میان نیامده است

 و آموزش خیفلســفه، تار :مانند یاز موضوعات یمباحثــ ةیدانــش با ارا نی: ایتیترب ای کیدانش پداگوژبه سادگی ممکن نیست.

 ،یاسام تیوتربمیپرورش، تعل و آموزش یشناسو جامعه ،یعموم یشناسجامعه ،یپرورش یرشد، و روانشناس یپرورش، روانشناس

 تیدانش، دربارة ماه نی. اردیگیشکل م یآموزش تیریو مد شاورهو م ییراهنما س،یها و فنون تدرو روش یریادگی یهاهینظر

 ییتنهامعلمان الزم است اما به یبرا یدانش نی. چندینمایانتقال محتوا بحث م یکل یو اصول و راهبردها رندهیادگی ت،یوتربمیتعل

 قیاز طر ایبه تجربه و  ایاست که معلمان،  یدانش دانش نی: ارندگانیادگیدانش دربارة  (.1392،ی)ساک کندینم تیکفا سیتدر یبرا

بخش  نکهینوع دانش عالوه بر ا نی. در واقع اآورندیبه دست م کندیم سیکه در آن تدر یاآموزان دورهاز دانش ،یمطالعة روانشناخت

خاص است که  یلیسال تحص کیکالس در  کیآموزان متناظر با شناخت از دانش دهد،یرا پوشش م یرشد دانش قبل یروانشناس

 ،ییمحتوا ای ی: دانش موضوعیبرحسب مادة درس سیتدر ییمحتوا ای یدانش موضوع. است سیمعلم در آن کالس مشغول به تدر

 سینسبت به موضوع مورد تدر دیبا علمان. مرندین را فراگآموزان آشود و دانش سیتوسط معلمان تدر دیاست که با یعبارت از دانشــ

خود نظم، روش و چارچوب منحصربه ت،یاز ماه کیمتفاوت و هر گریکدیبا  سیو دانش الزم را داشته باشند. موضوعات تدر یآگاه

موضوع،  یخیارت -یدامنة فلسف ،یموضوع درس یاساس می. مفاهرندیالزم را فراگ یدربارة آنها دانش و آگاه دیبرخوردارند که معلمان با

. گردندیارائه م یموضوع یموضوع در بعد دانش یفرد و جامعه و ساختار دانش یموضوع برا تیموضوعات، اهم ریرابطة آن با سا

 مؤسسات در تکنولوژی تلفیق دانش از ارزیابی رویکرد و نیز آموزشی رویکرد مدل، تئوری، یک عنوان به TPACK امروزه

 و  وانگ) است داده نشان یادگیری افزایش بر را خود هایقابلیت بسیاری هایدر پژوهش و شده گرفته بهکار متعددی

 ،یتیترب ای کیپداگوژ ی( دانش عمومیتیترب یمحتوا )دانش محتوا یدانش پداگوژ(. 2015، 2جونز و دباغ و 1،2015همکاران

 یگرید تریدانش اساس دیتول یاســت که مبنا یدانش نیو چن سازدیم ایمه یمعلم ةورود به حرف یالزم را برا ینظر یهارساختیز

که  ردیپذ یصورت م دیجد یمعمار کیدانش  نی. در اردیگیقرار م س،یآموزش و تدر یدانش عمل ایمحتوا،  یچون دانش پداگوژ

روش در  نیتا بهتر شوندیم بیترک گریکدیآموزش با  طیخاص مح طیباتوجه به شرا یو فنّاور یتیترب ،یموضوع یهاآن دانش یط

دانش محتوا،  نیاثر متقابل ب رندهیاست که دربرگ یدانش TPACKطور خالصه، به .ندیرا ارائه نما یموضوع خاص درس کی سیتدر

و شناخت موارد  قیخود در گرو فهم دق تیموفق نیا که رندیبه کار گ تیخود با موفق سیرا در تدر یو دانش تکنولوژ یدانش پداگوژ

مشخص،  یآموزش نهیو در زم یپداگوژ کردیاز رو یعنوان بخشاز محتوا، به یمناسب، در محدوده مشخص یاست: شناخت تکنولوژ ریز

دانش (.2007، 3)کلهر و میشراریفراگ ازین ای ینیهدف ع کیبه  دنیبا رس ژهیدر موضوع در موضوع و رانیبه منظور گسترش دانش فراگ

که خاص مدرسان آن محتوا  باشدیم یتیخاص از دانش محتوا به همراهان دانش ترب یبیمعجون و ترک تیو ترب میتعل -ییمحتوا

. سازدیم زیمتخصص آن موضوع متما کیآنان نسبت به کارشان بوده و فهم آنان را از فهم  یادانش حرفه ژهیاز شکل و یاست و ناش

دانش منحصر  کیو خود،  دیآیکارآمد به دست م سیتدر یالزم برا یهاهمه دانش یو دگرگون تحولاز  یتیترب -ییدانش محتوا

اشاره دارد که  هاتیاز فعال یعیوس یبه دامنه یعلم أتیه یاعضا یبالندگ،از طرفی (.8، ص1390به فرد است )خکباز و همکاران،

                                                      
1 -Wang 
2 -Debbagh & Jones 
3. Koehler, M. J., Mishra  
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جهت  هاتیفعال نی. ارندیگیبه کار م شانیهانقش یفایدر ا یعلم أتیه یو کمک به اعضا یجهت بازآموز یمؤسسات آموزش عال

 (.107،ص1396،یدانشجو یاند)عبداللهشده یحطرا یمستمر در تمام سطوح آموزش یاثربخش یبهبود و ارتقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش 

 ,SIDهای اطالعاتی؛در مجالت داخلی و خارجی موجود در بانک شدهچاپهای در این مطالعه مروری سیستماتیک، از مقاله   

Iran Medex Pubmed Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science  Uptodate, 

Magiran,  دانش  دهیا یهادواژهیاز کلبا استفاده عمده و  طوربهها استفاده شد. جستجوی مقاله 2007-2020 یهادر محدوده سال

 The idea of content knowledgeآنها یسیو معادل انگل یعلم اتیه یاعضا یو بالندگ تیو ترب میتعل ییمحتوا

education - the growth of faculty members ، .در راستای  مطالعات یشامل تمامبه مطالعه ورود  یارهایمعانجام شد

مرتبط با عنوان  ریمطالعات غ زیخروج ن اریو معبوده است  یعلم اتیه یاعضا یو  بالندگ  تیو ترب میتعل ییدانش محتوا دهیارویکرد 

توسعه  -یپژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربرد نیا مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. .دبو

  تیو ترب میتعل ییدانش محتوا دهیمختلف ا یجنبه ها نییکه با هدف تب لیدل نیاست، به ا یفیاست و از نظر هدف پژوهش، توص یا

ی از عناوین و چکیده تمام فهرستبود که در ابتدا  صورتنیبدانتخاب مقاالت  است. دهیانجام گرد یعلم اتیه یاعضا یو  بالندگ

ی قرار گرفتند. موردبررس تعیین و انتخاب عناوین مرتبط منظوربههای اطالعاتی توسط پژوهشگر تهیه و مقاالت موجود در پایگاه

در  مقاله به دست آمد و 78جستجو، تعداد  یدر انتهامستقل از همه موارد وارد فرآیند پژوهش شدند.  طوربهسپس مقاالت مرتبط 

 مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند. 31 نهایت

 یافته ها

 با مقاله این« یآموزش عال یالهام بخش در برنامه درس یهاافق ،یپداگوژ یاندازهاچشم» در پژوهشی با عنوان  (،1398عباباف)

 با سنتزپژوهی نوع از پژوهش کیفی طرح یک اساس بر ها داده .است تنظیم شده عالی آموزش در پداگوژی ابعاد هدف شناخت

 های پژوهشداده منابع اول گام دو است. در بوده گام متوالی پنج شامل پژوهش فرایند .اند شده جمع آوری اکتشافی رویکرد

 استنباط مؤلفه 97 ها داده تحلیل از .گرفتند قرار تحلیل مورد تحلیلی استقرای شیوه ها بهداده بعدی گام دو در و شدند گزینش

 ها،عامل ها،انداز چشم :اصلی مؤلفه 7 و شدند ترکیب هم با ها مفهومی مؤلفه چارچوب یک به رسیدن برای گام پنجم، در .شد

TPK            
 پداگوژی
PK                       
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TCK           
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دانش پداگوژیکی 
 محتوا

دانش تکنولوژیکی 
 پداگوژی

دانش تکنولوژیکی 
 محتوا

 زمینه



 89/...یعلم یاته یاعضا یو  بالندگ  یتو ترب یمتعل ییدانش محتوا یدهبر ا یمرور

 
 مدل های اصلی،مؤلفه اساس گرفتند. بر شکل ایحرفه هایشایستگی و ها، رویه و اصول ها، حیطه نظام باوری، پردازی،نظریه

 محتوای پداگوژی دانش و محتوا دانش بررسی» ( در پژوهشی با عنوان 1398کاظمی و همکاران) .گردید تدوین پداگوژی مفهومی

مطالعه لزوم توجه ویژه به بازنگری در  این نتایج« آموزان دانش ریاضی مسائل کسرهای حل توانایی با آن ارتباط و ابتدایی معلمان

تحت  یدر پژوهش(. 1397دهد. بندعلی و همکاران)دوره های آموزش پس از خدمت و ضمن خدمت معلمان را مورد تاکید قرار می

گفت  توانیپژوهش م یهاافتهیدر مجموع بر اساس « یبهشت دیدانشگاه شه یعلم ئتیه یبالندگ یهابرنامه یشناسبیآس» عنوان

به  ازین یابیارز یهاو روش یریادگی یاددهی یهاروش محتوا، دانشگاه در هر چهار گروه هدف، یعلم ئتیه یبالندگ یها برنامه

 مؤسسات و دانشگاهها علمی هیأت اعضای بالندگی» شی تحت عنوان(، در پژوه1397محمدی تبار)دارد. یاساس یبازنگر کی

 قالب در جانبه همه و سیستماتیک نگرش یک با باید علمی هیأت اعضای بالندگی«سیستمی بر رویکرد تأکید با عالی آموزش

 علمی، هیأت اعضای و هادانشگاه متنوع نیازهای و اهداف گرفتن نظر در با و پیامدها و محیطی ای،های زمینهمؤلفه و عوامل

نقش  علّی مدل ارائه» (، در پژوهشی با عنوان 1396) و همکاران فیص.گیرد انجام ارزیابی مراحل تمامی در و شدهریزی برنامه

 تربیتی محتوایی دانش هایحوزه بین همة که داد نشان پژوهش هاییافته« دبیران فناوری تربیتی دانش محتوایی بر مؤثر عوامل

 دانش فناوری، دانش تربیتی فناوری، محتوای دانش تربیتی، دانش محتوا، دانش و دارد معنادار وجود و مثبت همبستگی فناوری

به  تربیتی دانش و محتوا دانش فناوری، دانش این بر عالوه دارند. اثر مستقیم فناوری تربیتی محتوایی دانش بر تربیتی محتوای

دانش محتواست.احمدی و  به مربوط کل بیشترین اثر و دارند تأثیر فناوری تربیتی محتوایی دانش بر مستقیم غیر طریق

 الیوت دیدگاه( خبرگی نظریة منظر از )شولمن لی دیدگاه(معلمی دانش انواع بازنگری» (. در پژوهشی با عنوان 1395همکاران)

 رسیدن بوده حوزه این اندیشمندان مدنظر آنچه« تحلیلی – توصیفی پژوهش یک از ایآموزشی نمونه فنّاوری با آن ارتباط و )آیزنر

 که است بعید انواع دانش بندیتقسیم درست مبنای به یافتن دست بدون که داشت توجه باید اما است؛ معلمی در به نوعی خبرگی

 تدریس های فرایندصالحیت و یکسو از خبرگی مفهوم با دانشها این دامنة تحلیلی مقایسة ضمن پایان، در .شود محقق موضوع این

 تریصحیح بندیتقسیم پیشین، توصیفات مبتنی بر نو تحلیلی اساس بر تا است بوده آن بر سعی دیگر، سوی از خبره سیستم یک و

 از درستی تعریف هم و شود مشخص معلمی دانش انواع بندیصحیح تقسیم مبنای هم تا آید دست به معلمی دانش انواع از

 بالندگی وضعیت ارزیابی »با عنوان  ی(. در پژوهش1395)دمیرچی هماینی.آید دست به خبرگی آموزشی و فنّاوری همچون مفاهیمی

نتایج تحلیل عاملی برازش « )نظامی دانشگاه یک :(مطالعه مورد آن ارتقای برای مطلوب راهکارهای ارائه و علمی هیئت اعضای

نشان داد که مولفه های مطرح شده در پژوهش به خوبی بالندگی اعضای هیات الگوی بالندگی اعضای هیات علمی را تایید کرد. و 

 »تهران دانشگاهی علم ئتیه اعضایی بالندگ برایی الگو »با عنوان  یدر پژوهش (.1395کند.قرونه و همکاران)علمی را ارزیابی می

 باالتر تهران در دانشگاه علمی هیئت ضایاع بالندگی کلی وضعیت علمی هیئت اعضای دیدگاه از که داد نشان کمی نتایج بخش

 میانگین از ترپایین سازمانی بالندگی و خدمات تخصصی بالندگی یعنی آن؛ مؤلفه دو وضعیت ولی است، مطلوب نسبتاً و میانگین از

 پژوهش هاییافته« تکنولوژی تلفیق دانش افزایش برای گراییسازنده الگوی از (، در پژوهشی با عنوان استفاده1394ی )نیحس .است

 از پس نمونه، گروه در TPACK میزان معنادار افزایش از حاکی استیودنت تی آزمون از نتایج حاصل کمی تحلیل که داد نشان

 در شده انجام هایفعالیت مثبت تأثیر ها،داده کیفی تحلیل از بود. همچنین اطالعات به دست آمده گراییسازنده الگوی با آموزش

( . در پژوهشی با 1394نمود. عدلی و همکاران ) آشکار PACK از مؤلفه های یک هر روی بر تفکیک به را گراسازنده محیط یک

 های آزمون در آموزان دانش ناکامی« )تربیت و تعلیم محتوایی دانش( pck رویکرد با معلم ای حرفه صالحیت ارتقای»عنوان 

 این به نیل در مختلفی عوامل تردید بدون .است برده سؤال را زیر آموزشی نظام مختلف های مؤلفه )تیمز نظیر( فراملی و ملی

 آن با و دارند آن نیاز به اثربخش تدریس ارائه برای معلمان که است صالحیتی تربیت و تعلیم محتوایی دانش .است دخیل نتیجه

(، در پژوهشی 1394ی )نیحسدهند.پاسخ می دانش این از استفاده با آموزان دانش نیازهای به و ارائه تر دقیق صورت به را محتوی
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 حاصل نتایج« معلمان ی دانشجوتکنولوژ قیدانش تلف شیبر افزا ییو ساختارگرا میآموزش مستق یالگوها ریتأث سهیمقا »با عنوان

  TPACK  محتوا پداگوژیک تکنولوژیک دانش افزایش بر ساختارگرایی الگوی و مستقیم آموزش دو الگوی تاثیر بین داد نشان

آموزش و بالندگی اعضای هیئت  »( در پژوهشی با عنوان1391ندارد.کریمیان و ابوالقاسمی ) وجود داریمعنی برتری آن هایو مؤلفه

عنـوان توجـه بـه بالندگی اعضای هیئت علمی به «اندازی از فردا علمی در دانشگاههای علوم پزشکی نگاهی به گذشته، چشم

ای متخصص کشـور ضـرورتی انکارناپـذیر است. با توجه به اهمیت علوم پزشکی در تـأمین، حفظ و ارتقای سالمت مهـمتـرین نیروه

هـا احساس های گذشته، ضرورت توجـه بـه آموزش پزشـکی نـوین بـیش از سـایر حـوزهجامعه، و تحوالت سـریع این علوم در دهه

ای مورد توجه قـرارگرفتـه اسـت. عنوان یک برنامه بنیادی و بـا رویکـردی توسعهشود و توانمندسـازی اعضـای هیئـت علمی به می

کالبد شکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای »( در پژوهشی با عنوان 1390خاکباز و همکاران)

بلیت گفتمان بیشتری در خصوص این دانش و تدریس نتایج نشان از یک الگو با چهار مقوله بوده این الگو قا« تدریس دانشگاهی

دانشگاهی فراهم می آورد. به عالوه آن که می تواند چارچوب مناسبی جهت طراحی رشته های میان رشته ای که حاصل از تلفیق 

ی اکتشافهشی ( در پژو2019دو دانش تعلیم و تربیت در حوزه های تخصصی مانند ریاضی و علوم هستند فراهم آورد.گس و همکاران)

مداخله  کی ریتأثبالقوه  به بررسی تغییرات "تربیت و عملکرد دانش آموزان و تعلیم محتوایی بررسی مجدد دانش  »تحت عنوان 

 یااز دانش حرفه ییتواند الگویکه م ینظر ریمس کی قیز طردر عملکرد و دانش مدرسان و معلمان ا دوساالنه یاتوسعه حرفه

ی ابرجستهو مشخص شد که عملکرد معلمان تنها در بعد دانش محتوایی آموزشی رابطه مشخص و . پرداختندمعلمان را به دست آورد، 

دارد و نیز  مشخص شد که دانش محتوای علمی بیشتر در حوزه عملکردی دانش آموزان برجسته بود. تروباس و  هاآنبا عملکرد 

کالس ششم بر دانش محتوا  اتیاضیکسر در ر مقوله در مورد یآموزش یآموزش بر دانش محتوا ریتأث»( به بررسی 2019همکاران )

. یافتند  ی راآموزشدانش محتوا و دانش یریگدر شکل یآموزش یاز آموزش بر دانش محتوا یکم پرداختند و اثرات« یآموزشو دانش

بود. لنکستر  و  تریقو یبر دانش محتوا ، سازگارتر و ازنظر آمار ری، ازنظر تأث یآموزشبر دانش راتیاما برخالف انتظارات ، تأث

 معلمتیتربمراکز آموزگاران  یآموزش یمنظور بهبود دانش محتوابه یدانشگاه یهادوره یطراح » ی تحت عنوانامقاله( در 2019)نیبا

  کنندهافتیدر به نفع گروه  داریمعن یآمار یهاافتهیاز  یحاک جینتاعنوان کردند که «  بر شواهد یمبتن ریفراگ یهاوهیش در خصوص

ارائه در مراکز   یدبستانشیپ انمعلم ریآموزش فراگ یهادوره یطراح یبرا ییهاهیتوص بود و یآموزش یدانش محتوا برحسبمداخله 

به بررسی یک مدل «  ییمحتوا آموزشی، ، فناورانهسنجش دانش  یبرا یعرب یابیارز ابزار» بانامی امقاله( در 2019ی)الهربشد.

که  دهدیرا ارائه م یشواهد دکنندهییتأ یعامل لی. تحلپرداخت( TPACK) ییاو محتو ی، آموزش اورانهدانش فن مفهومی شامل 

 مراکز تربیت معلم( معلمان TPACK) ییاو محتو ی، آموزش اورانهدانش فن نییتع یمعتبر برا یابیارز کی یعرب شدهیابزار طراح

معلمان  یسازمورداستفاده در آماده یراهکارها یاثربخش یبررس ( به2019تاندور و همکاران )موردمطالعه است. حوزه متوسطه در 

مدرک  بیموجود در ترک یهایطور خاص ، بر استراتژبه پرداختند و  (TPACK) یآموزش یآوردانش فن یاز خدمت برا شیپ

وجود   TPACK و SQD یاستراتژ نیمثبت ب ینشان داد که همبستگ یکم لیوتحلهیتجزند. مدل متمرکز شد (SQD) یفیک

،  حالنی. بااکنندیم قیرا تصد یشش استراتژ نیا تیکه معلمان اهم دهدینشان م یفیک یهالیحاصل از تحل یهاافتهی. دارد

( در پژوهشی تحت 2019دانگ و همکاران ). رندیگیاغلب مورداستفاده قرار نم یاز شش استراتژ یکردند که برخ دیدهندگان تأکپاسخ

 ی( ، خودکارآمدTPACK)انهفن آور یآموزش یمعلمان، دانش محتوا استرس مربوط به فناوری نیب یرابطه ساختار یبررس "عنوان 

. پرداختند هایآوراز فن یاستفاده آموزش یو طراح دیجد یهایآورعلمان با فنمهمگام شدن به بررسی  "مدرسه یبانیو پشت یاانهیرا

، و کندیم ینیبشیمعلمان را پ یاانهیرا ی، خودکارآمد تیریمد یبانی، پشت یمعادالت ساختار یسازمدل قیاز طر هنشان داد ک جینتا

، که  کندیم ینیبشیرا پ انهیرا ی( معلمان و هم خودکارآمدTPACK)انهفن آور یآموزش یمحتوا دانش هم یجمع یهاتیحما

 رانیاز آن است که مد یحاک هاافتهی نی. اکندیم ینیبشیرا پ استرس مربوط به فناوری معلمان و به شکلی معکوس نوبه خودبه
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 یبرا دانشگاه محور یاحرفه یریادگیجوامع  جادیا قیو هم از طر یمعلمان هم ازنظر ادار یبانیبه پشت ازیو متوسطه ن ییمدارس ابتدا

ژانگ و همکاران معلمان دارند. استرس فناورانهکاهش  یبرا یاانهیرا یی( و کاراTPACK)انهفن آور یآموزش یوامحت دانشتوسعه 

( در گفتمان TPACK) ییآموزگاران معلمان مدارس ابتدا یآورفن یآموزش یدانش محتوا یبررس "(  پژوهشی را با عنوان 2109)

 نیدر متن گفتمان آنال معلمانکه حوزه دانش  انجام دادند و به این نتیجه رسیدند "یشبکه معرفت لیوتحلهی: تجزنیآنال یمشارکت

 افتهی، سازمان یگروه با نمره باالتر از ساختار دانش غن در معلمان است. معلمان یو دانش کل یآموزش یعمدتاً مربوط به دانش محتوا

 یشآموز یدر مورد محتوا یدانش و معلومات آموزش نیب یشتریتر ارتباط ببرخوردار بودند. معلمان جوان TPACK ریپذو انعطاف

( در پژوهشی 2019بولوت و ایسیکسل )داشتند.  یآموزشو دانش یآوردانش فن نیب یشتریمعلمان ارشد ارتباطات ب کهیداشتند ، درحال

 نیابه  "( مربوط به هندسهTPACK) یو آموزش فناورانه یقبل از خدمت در مورد دانش محتوا یاضیبرداشت معلمان ر "با عنوان 

،  نیبر ا الوهبود. ع در حد متوسطمربوط به هندسه  یو آموزش فناورانه یدانش محتوا معلمان از رسیدند که برداشت و درک جهینت

 جی، نتا تیمشاهده شد. ازنظر جنس یهمبستگ لیوتحلهیتجز قیاز طر TPACK چارچوب یهامؤلفه نیب یداریمعن یهمبستگ

( در 2019بودند. ایرماک و ایلماز ) ینمرات باالتر یدانش آموزان دارا نسبت به  TPACK در سه مؤلفه نشان داد که معلمان مرد

 " کیدر مورد ژنت علوم  (TPACKاز خدمت ) شیپ  معلمان یآموزش یفناور یدانش محتوا یبررس "ی تحت عنوان امطالعه

را پشت سر  ییهاکه دورهمعلمان پیش از خدمت خانم  مطالعه نشان داد که نی. اادندوح این دانش ارائه دراجع به سط یفیتوص

را بهتر درک  یآموزش یفناور ی، دانش محتوا شودیدر نظر گرفته م کپارچهیصورت و آموزش به یکه در آن دانش ، فناور گذارندیم

درک  تواندیخاص م یموضوع یهانهیزم ی، تمرکز رو یحوزه عموم کیدر  این دانش یجستجو یجا، به نیکرده بودند. بنابرا

دانش  یجانیرشد هوش ه لیتسه"( در تحقیقی تحت عنوان 2019وانگ ).به ما بدهد  آن و توسعه بهتر این دانش تیاز ماه یشتریب

( 1999) ی، کاروسو و سالوو ریبا تکرار گزاره مدل چهار شاخه ما  "(TPACK) یآموزش یورافن یآموزان: استفاده از دانش محتوا

 یابی، ارزیجانیخود ه یابیدانش آموزان ازنظر ارز یجانیطور مؤثر باعث ارتقاء هوش هبه یماژول برنامه درس نیکه ا بیان کرد، 

 یدانش محتوا تواندیم TPACK چارچوب یکرد که اجرا دییمطالعه تأ نی. اشودیاستفاده از احساسات م و گرانیاحساسات د

جانگ و لی .کند جادیاثربخش ا یریادگی یرا در کنار هم برا یکاف یکیتکنولوژ یهاو استفاده از روش سیتدر نی، تمر یضمن

 (TPACK) معلمتیتربمراکز  معلمان یتیو ترب فناورانهبر توسعه دانش  ییدئویو لیوتحلهیخود تجز ریتأث( به بررسی  2019)

دانش  توسعه لیتسهدر جهت در کمک به معلمان  ییدئویو لیوتحلهیخود تجزتحقیق بیانگر این مسئله بود که  جینتاپرداختند. 

متفاوت  TPACKکنندگان در شش حوزه دانش شرکت و پیشرفت ، توسعه حالنیاست. باا دیمف TPACK فناورانه و تربیتی

 مشارکتهای اعضای هیئت علمی در رابطه با بالندگی مزایای ترسیمنگاشت و "( در پژوهشی با عنوان 2019پایومو و همکاران ).بود

 حرفه توسعه های برنامه مثبت را از تأثیر شواهدی( نظرسنجی و کتابشناسی) مختلط روشهای ارزیابی با روش "المللی بین پژوهشی

 جهت تحقیقاتی سازمانهای و دانشگاهها سایر برای مرجعی عنوان به است ممکن دادند که اعضای هیئت علمی نشان در جهانی ای

 طراحی، "( در تحقیقی تحت عنوان2019در جهت بالندگی اعضای هیئت علمی به کار رود. ایزلین  ) مشابه های برنامه ارزیابی و تهیه

به این  در خصوص بالندگی اعضای هیئت علمی "متنوع و بزرگ های برنامه برای الگویی: بالندگی هیئات علمی پایداری و اجرا

 آن انجام در و داشته انگیزه کالسها در خود جدید دانش کارگیری به و تدریس اثربخشی بهبود نتیجه رسیدند که  اعضاء باید برای

اعضای  امور بررسی :اعضای علمی متاخر "( در پژوهشی تحت عنوان 2019اسکاروپسکی و همکاران ). باشند داشته نفس به اعتماد

به این نتیجه رسیدند که عوامل مختلفی  از  "متحده ایاالت پزشکی های دانشکده بالندگی هیئت علمی در رهبران و هیئت علمی

وری بر بالندگی اعضای هیئت علمی تاثیر می گذارد. همچنین،  بهره به نیاز در تغییرات و کمکی بودجه کاهش قبیل  فرسودگی شغلی،

 اولویت و هستند کار اواخر در اعضای هیئت علمی ای که  جمعیتی نیازهای بین انگیز شگفت و مشخص فاصله یک ها داده این

 را رشد به رو نیازهای این باید بالندگی اعضای هیئت علمی توسعه دفاتر/  دانشکده امور. دهد می نشان را ذینفع آنها موسسات های
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 دانشکده تدریس در برای بالندگی اعضای هیئت علمیو  توسعه "( در پژوهشی با عنوان 2109سازند.دی گولیا و همکاران ) برآورده

 و بخشها در دانشکده تالشهای افزایش به این نتیجه رسیدند که علیرغم "داریم نیاز به چه چیزی و هستیم کجا ما: روانپزشکی

 مشخص زمان مدت. است مانده باقی و بالندگی اعضای هیئت علمی پیشرفت به چشمگیر و واقعی نیازهای ، روانپزشکی مؤسسات

 و مدیریت است.  رهبری دقیق توجه نیازمند که و توسعه دانشی اعضای هیئت علمی تدوین برای توجه قابل نیازی است

 

 بحث و نتیجه گیری 

ای نظری در تبیین با پشتوانه TPACKتوان دریافت که مدل می TPACKانجام شده در شناخت و تبیین ها و تحقیقات از مطالعه بررسی

به عنوان یک تئوری، مدل،  TPACKتلفیق تکنولوژی، یک راه نویدبخش به سوی تلفیق موفق تکنولوژی در برنامه درسی است. امروزه 

های ی قابلیتهای بسیاررویکرد آموزشی و نیز رویکرد ارزیابی از دانش تلفیق تکنولوژی در مؤسسات متعددی به کار گرفته شده و در پژوهش

 خود را افزایش یادگیری نشان داده است.

 دانش پداگوژی (PK :)ها را برای های تدریس و یادگیری است. این دانش چگونگی تنظیم روشدانشی ژرف از فرایندها، رویکردها و روش

س، توسعه، اجرا و ارزشیابی از المدیریت کگیرد. در واقع، نوعی درک کلی از چگونگی یادگیری شاگردان، رسیدن به اهداف آموزشی دربرمی

 شودبرنامه درسی را شامل می

 دانش تکنول( وژیTK :)افزارهای افزارها و سختاندازی و استفاده از انواع نرم، راه بتکنولوژی در معنای امروزی آن شامل دانش چگونگی نص

 .و کاربری اینترنت است Word ه سیستم و کاربرد ابزارهایی نظیرهایی ؛ از جمله مهارت در ادارمرتبط با رایانه است که شامل مهارت

 دانش محتوای درس(یCK )این دانش موضوع درسی است که معلمان باید تدریس کنند و شاگردان بیاموزند. 

 دانش تکنولوژی پداگوژی (TPK)یس قابل استفاده های یادگیری و تدردانش مرتبط با شناخت تکنولوژی های متنوع موجود است که در موقعیت

 .های موجود تغییر نمایداند و همچنین ، آگاهی از این که چگونه نحوه تدریس ممکن است در نتیجه استفاده از تکنولوژی

 دانش تکنولوژی محتوای درس( یTCK )طور دوجانبه به یکدیگر این دانش بیانگر آن است که چگونه محتواهای خاص درسی با تکنولوژی به

 کنند بدانند؛ بلکه باید آگاه باشند که چطور محتوا با توجه بهد. در واقع، معلمان نیاز دارند نه تنها در مورد محتوایی که تدریس میشونمربوط می

 .های درسی را تغییر دهدکند؛ چون امروزه ابزارهای تکنولوژیک می تواند ساختارهای موضوعقتضاهای تکنولوژیک تغییر میا

 دانش پداگوژی محتوا(PCK )های محتوای درسی خاص سازگار استکننده آن است که چه رویکرد آموزشی با هر یک از گونهاین دانش تعیین. 

 دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتو( اPCK ) دانشی است برآینده از سه نوع دانش محتوا، پداگوژی و تکنولوژی که فراتر از مجموعی از این

طور سودمند برای ساختاردهی محتوای تدریس استفاده  یق از مفاهیم فوق است که از تکنولوژی بههاست. این دانش مستلزم فهم عمدانش

به منظور  TPCK پس از گذشت مدتی واژه .کندپذیر میکند. به بیان دیگر، این دانش حل مسائل آموزشی را با استفاده از تکنولوژی امکانمی

 (. 2009را، ) کلهر و میشتغییر یافت TPACK سهولت بیان به

 یتیترب یدانش مستقل را با عنوان دانش محتوا کی توانیم یراستبه ایآ نکهیهنوز هم بر سر ا رسدیبه نظر م ادشدهی فاتیتوص یبندجمع در

که بالندگی هایی ترین بخشیکی از مهم نخواهد بود. دهیاز فا یآن خال یاست که بررس ینه؟ بحث ایبه حساب آورد  ادشدهی یهادانش انیدر م

ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان کانون علم، ها و اعضای هیأت علمی است. دانشگاهسازمانی در آن اهمیت و جایگاه راهبردی دارد، دانشگاه

منابع شوند که بیشترین نخبگان، اندیشمندان و متخصصان در این بخش فعالیت دارند و مؤثرترین بخش در تأمین تفکر و نوآوری قلمداد می

های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ناشی ی بخشبراین، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده عالوهروند. انسانی متخصص در کشور به شمار می

ترین عامل تولید و ی انسانی به عنوان مهمبخش علمی، پژوهشی و آموزش عالی از حیث دسترسی به سرمایه محصوالتگیری از از بهره

ی ی رشد و توسعهکننده ها تضمینی کشور برخوردارند و بالندگی آنای در رشد و توسعهلذا اعضای هیأت علمی از جایگاه ویژه است.خودکفایی 
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ها ی علم و ظهور گرایشعوامل گوناگونی در اهمیت یافتن موضوع بالندگی اعضای هیأت علمی تأثیر دارند. عواملی مانند توسعه. باشدکشور می

گردد، تغییرات اوضاع ها که موجب پیچیدگی بیشتر امور میهای دانشجویی و تنوع رو به تزاید آنا و موضوعات علمی مختلف، جمعیتهو رشته

تری از تغییر و بالندگی الکند و این به سطح بااجتماعی و اقتصادی و افزایش شرایط رقابتی که بیش از پیش پاسخگویی دانشگاه را ایجاب می

ها اشاره دارد که مؤسسات آموزش عالی جهت ی وسیعی از فعالیتبالندگی اعضای هیأت علمی به دامنهد. أت علمی نیاز داردر اعضای هی

ها جهت بهبود و ارتقای اثربخشی مستمر در تمام گیرند. این فعالیتکار می هایشان بهبازآموزی و کمک به اعضای هیأت علمی در ایفای نقش

هایی که آموزش عالی در حال حاضر در سطح جهانی با آن روبرو است، بالندگی و رشد ترین چالشکی از عمده. یاندسطوح آموزشی طراحی شده

ها در پی جستجوی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت هاست. در نتیجه، اغلب دانشگاه ی اعضای هیأت علمی دانشگاهکیفی و همه جانبه

ترین دلیل آن، کمک به اعضای هیأت علمی انکار است. مهم نیاز به بالندگی اعضای هیأت علمی غیر قابل اساساً به چهار دلیل   علمی هستند

باشند. دلیل سوم ی خدمات است. دانشجویان، دلیل دوم لزوم توسعه و بالندگی اعضای هیأت علمی میجهت اقدام به تدریس، تحقیق و ارائه

نمایند. دلیل دهند و خدمات مورد نیاز این بستر را ارائه میعالی در آن به حیات خود ادامه میجامعه است؛ یعنی، بستری که مؤسسات آموزش 

  (.1396عبداللهی، )کنندهای تکنولوژیکی هستند که بالندگی اعضای هیأت علمی را بیش از پیش الزامی میچهارم، پیشرفت

 پیشنهادها 

 شود. هدایته ی درونی دانشگاتحقیقات دانشگاهی در راستای بهبود مستمر فرایندها 

 شود. هدایت هدایت تحقیقات دانشگاهی در راستای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی 

 اتیه یاعضا یبالندگ و تیو ترب میتعل ییدانش محتوا راستای گیری در ریزی و تصمیمگذاری، برنامهنگاری، سیاستفرایند آینده 

 داده شود. توسعهی علم

 تا بتوانند بردارند گامی علم اتیه یاعضا یبالندگ و تیو ترب میتعل ییایجاد دفتر دانش محتوا سمت دانشگاه به رهبران مدیران و 

 را اجرا نمایند. دانشگاهی راهبردهای توسعه 

 ی در زمینه کشور از و خارج داخل در المللیبین و ملی عالی آموزش و مؤسسات هادانشگاه موفق راهبردی و مدیریتی هایتجربه

 گردد. ارائه مؤسسات و هادانشگاه به عملی نمونه عنوانبهی علم اتیه یاعضا یبالندگ و تیو ترب میتعل ییدانش محتوا

 منابع 

بازنگری انواع دانش معلمی )دیدگاه لی شولمن( از منظر  (.1395، آیدین)مهدیزاد تهرانی، علیرضا و امینی زرین غالمعلی، ،احمدی

فصلنامه علمی  .یتحلیل - ی نمونه ای از یک پژوهش توصیفینظریة خبرگی )دیدگاه الیوت آیزنر( و ارتباط آن با فنّاوری آموزش

 .4 شماره ،15 نوآوری های آموزشی. دوره

 ئتیه یبالندگ یهابرنامه یشناسبیآس (.1397چی، محمد حسن و رضایی زاده، مرتضی. ) بندعلی، علی، ابوالقاسمی، محمود، پرداخت

 .18 شماره 1397 پاییز پنجم سال انسانی منابع توسعه و ی. فصلنامه آموزشبهشت دیدانشگاه شه یعلم

. دو مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایی بر افزایش دانش تلفیق تکنولوژی دانشجو معلمان(. 1394حسینی، زهرا.)

 22 پیاپی شماره - 2 شماره ،10 دوره فصلنامه علمی و پژوهشی رویکردهای آموزشی. 

تربیتی -کالبدشکافی دانش محتوایی (.1390، اسماعیل)بابلیانو  اهلل ، نعمتپورموسی  ، جمیله،علم الهدیسادات،  ، عظیمهخاکباز  

. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهارمفصلنامه.   .به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی

 .(13)پیاپی  1شماره 

 تهران. دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات : تهران )اول چاپ( اجرا، روش و اصول مبانی، پژوهی، درس (.1392رضا) ساکی،

http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527599&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527599&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527600&_au=%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527600&_au=%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/74085
http://ensani.ir/fa/article/author/74085
http://ensani.ir/fa/article/author/1950
http://ensani.ir/fa/article/author/1950
http://ensani.ir/fa/article/author/3018
http://ensani.ir/fa/article/author/3018
http://ensani.ir/fa/article/author/68332
http://ensani.ir/fa/article/author/68332
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35700/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35700/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
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محتوایی تربیتی فناوری (. ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش 1396)، اعظمظهیریو  ، احمدرستگار، محمدحسن، صیف 

 (19)پیاپی  3شماره .پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال پنجم  .دبیران

مطالعات برنامه درسی فصلنامه  .چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی (.1398، زهره)عباباف

 .19شماره . آموزش عالی سال دهم

 و تربیت بدنی علمی هیأت اعضای بالندگی بر اجتماعی سرمایه ارتباط(.1396)حبیب هنری، بهار،غالمرضا، شعبانی عبداللهی، حیدر،

 آموزشی.  نوین فصلنامه  علمی وپژوهشی رویکردهایورزشی.  علوم

 بارویکرد معلم ای حرفه صالحیت (. ارتقای1394فاطمه) ،صوف مرتضی و ،فاضل محمد، ،امینی شاد هدی، ،آقا سلیمانیعدلی، فریبا، 

pck (تربیت و تعلیم محتوایی دانش)1 دوره ،6 . دو فصلنامه علمی و ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان. مقاله. 

علمی دانشگاه الگویی برای بالندگی اعضای هیئت (.1395کمال) ، سیدخرازی عباس و  ،بازرگان سیدمحمد، ،میرکمالی داود، ،قرونه

 .3 شماره 22 جلد .عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه. تهران

 گذشته، به نگاهی پزشکی علوم هایدانشگاه در علمی هیئت اعضای بالندگی و آموزش (. 1391)ابوالقاسمی، زهرا، کریمیان

 17 شماره ،5 دوره فردا.فصلنامه آموزش عالی. از اندازیچشم

(. بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 1397)، علیخورسندی طاسکوه، ، عباسپورعباس ،شفیقه ،محمدی تبار

 (52)پیاپی  6شماره  .11راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره  .تأکید بر رویکرد سیستمیعالی با 

 گری و شولمن هایدیدگاه معلمان: مقایسه دانش و تدریس دانش ماهیت (.1394احمدرضا) فاضلی، و مودمح مهرمحمدی،

 . 46 - 30 (،1)  5 تربیت، و تعلیم مبانی پژوهشنامه فنسترماخر.

  (.1395، عبداهلل)وثوقی نیری حسن و ،مهریداریوش ،محجوب عشرت آبادی امین، ،هماینی دمیرچی

. دگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن )مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی(ارزیابی وضعیت بالن

 .61 .شماره شانزدهم فلطنامه مدیریت نظامی. سال

Alharbi, H. E. (2019). An Arabic Assessment Tool to Measure Technological 

Pedagogical and Content Knowledge. Computers & Education, 142, 103650. 
Bulut, A., & Işıksal, M. (2019). Perceptions of Pre-service Elementary Mathematics 

Teachers on Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

Regarding Geometry. Journal of Computers in Mathematics and Science 

Teaching, 38(2), 153-176. 
De Golia, S. G., Cagande, C. C., Ahn, M. S., Cullins, L. M., Walaszek, A., & Cowley, D. 

S. (2019). Faculty development for teaching faculty in psychiatry: where we are and 

what we need. Academic Psychiatry, 43(2), 184-190. 
Debbagh, M. & Jones, W. M. (2015). Using the TPACK framework to examine 

technology integration in english language teaching. In D. Slykhuis & G. Marks (Eds.), 

Proceedings of society for information technology & teacher education. VA: 

Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 3121-3126. 

Dong, Y., Chai, C. S., Sang, G. Y., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2015). Exploring the 

profiles and interplays of pre-service and in-service teachers' technological pedagogical 

content knowledge (TPACK) in China. Journal of Educational Technology & Society, 

18(1), 158-169. 

http://ensani.ir/fa/article/author/49208
http://ensani.ir/fa/article/author/4165
http://ensani.ir/fa/article/author/4165
http://ensani.ir/fa/article/author/190410
http://ensani.ir/fa/article/author/190410
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44729/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-19-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44729/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-19-
http://www.icsajournal.ir/?_action=article&au=200332&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45436/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45436/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45436/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.irphe.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-3060-fa.pdf
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-3060-fa.pdf
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-3060-fa.pdf
https://journal.sanjesh.org/?_action=article&au=98592&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://journal.sanjesh.org/?_action=article&au=96347&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://journal.sanjesh.org/?_action=article&au=96347&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/190591
http://ensani.ir/fa/article/author/82514
http://ensani.ir/fa/article/author/82514
http://ensani.ir/fa/article/author/74718
http://ensani.ir/fa/article/author/74718
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44743/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-52-
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