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Abstract: The general purpose of this study is to identify and rank the dimensions of 

education content knowledge in Farhangian University of Region 9. This applied study 

was carried using a mixed method involving qualitative and quantitative approaches with 

an exploratory design. In the qualitative phase, the Delphi method was used, whereas the 

quantitative phase involved descriptive survey method. The statistical population in the 

qualitative phase included 20 faculty members of Farhangian University of Region 9, of 

whom ten were selected by purposive sampling method and based on saturation law. As 

far as the quantitative phase was concerned, the statistical population involved 263 faculty 

members, visiting professors and visiting lecturers of Farhangian University of Region 9 

of the country (the provinces of Semnan, Mazandaran and Golestan), of whom 156 were 

selected as participants using random sampling method based on Cochran's formula. To 

collect the data, the Education Content Knowledge Questionnaire (researcher-made) 

including 82 items was used. The validity and reliability of the instruments were 

confirmed by experts in the field, and the combined reliability and Cronbach's alpha were 

calculated to be higher than 0.7. The results showed that education content knowledge has 

5 dimensions: knowledge of effective teaching, content knowledge and pedagogical 

knowledge, specialization in scientific content, knowledge of interaction with student-

teachers, and PCK-based actions in Farhangian University. Content knowledge and 

pedagogical knowledge had the highest standard coefficient and degree of correlation. 
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 مقدمه

 به بشر زندگی هایحوزه در تحوالت روزافزون شتاب     

 و سازمانها پیچیدگی فزاینده فناوری، حوزه  در خصوص

 مختلف هایمهارت و دانش تخصص، به روزافزون نیاز

 ارتقا را پرورش و آموزش نظام اهمیت جایگاه و آنکه ضمن

برای  مطالبات و انتظارات میزان همان به است، بخشیده

تدریس  .است داده افزایش را کیفی پرورش و آموزش ائهار

 از سنتی و تاریخی از لحاظ پیچیده فعالیت یک عنوان به

 بهره هم از صورت مجزا به تربیتی دانش و  محتوا دانش

 حوزه این در شالمن توسط که تلفیقی با اما گرفتمی

 (.1986شالمن،  گرفت  خود جدید به رویکردی شد انجام

 تلفیی  هیدفش ایی تعلییم و تربییت در وا ی دانش محتو

کیه  اسیت وا عیی عمل زمینه با تربیت و تعلیم عام دانش

 خیاص محتیوای تیدریس آن و شودمی مواجه آن با معلم

 هید  بیه ایین نییل به کمک برای (.2009 اشتر، است 

 گیرایش تیدریس شغل کردن ایحرفه سیاست به شالمن

 اسیا  بر است هحرف تدریس یک که ادعا کرد. .این پیدا

 تیدریس بیرای پایه دانش یک که گرفت شکل اعتقاد این

 و تعلییم خیاص دانش (. ارزش2005دارد )هاشوه،  وجود

 امیا گرفیت،  رار تأکید مورد بعد به 1390 سال از تربیت

 در چندان تربیت و تعلیم خاص دانش فرایند توسعه هنوز

 وا ی  در  .نیسیت شیده شیناخته معلمیان دانشجو میان

 دانیش در رابطه بیا اینکیه ایشده پذیرفته جهانی هوممف

 انی  وجود نیدارد )آلکیک، چیست تربیت و تعلیم خاص

 (.2009لیس، 

یادگیری اینک میورد توجیه  -پژوهی یاددهیموضوع دانش

بسیاری از پژوهشگران آموزش عالی  رار گرفته و سعی بیر 

آن اسییت کییه اییین ایییده، عملییی شییود. اییین پژوهشییگران 

که عملی شدن ایده بویر در این خصوص نیاز بیه معتقدند 

دانیش »پیش نیازی دارد و آن توجه بیه مفهیومی بیه نیام 

اسییت. در حقیقییت، آنییان دانییش « تربیتییی -محتییوایی

 -تربیتی را به عنوان  لب دانش پژوهی ییاددهی -محتوایی

کنند که هنوز ماهییت آن در آمیوزش یادگیری معرفی می

مفهوم (.  1390از و همکاران عالی مورد ابهام است )خاکب

شیولمن  یتوسیط لی بارنینخست ،یتیترب -ییدانش محتوا

 ییکیییایانجمییین آمر انهی( در کنفیییرانس سیییال1986)

در  ییویید دگاهییاز د یریرپیذیبیا تأ  یتیترب یهاپژوهش

دانش دانشمندان با دانش معلمان، بیه جامعیه  زیمورد تما

کرشیده در فهم انیواع دانیش   شد. یمعرف تیو ترب میتعل

توانید ویژه دانیش محتیوای تربیتیی، می نظر شولمن، و به

معلمیان ای حرفیه هیایصیححیتکمک شایانی به تبیین 

که در گام نخست به این سؤال پاسی  داده صورتی کند، در

شود که آیا وجود این دانش تحت عنیوان دانیش محتیوای 

عنوان یک دانش مستقل دارد م را بهاتربیتی مشروعیت الز

های دییدگاه شیولمن در و در گام دوم آیا ریشییه خیر؟یا 

خصوص این نوع دانش در میان نظریات دیگر اندیشمندان 

 یدانیش پیداگو ؟ حوزة تدریس نییز وجیود دارد ییا خییر

 Pedagogy content (یتییترب ی)دانش محتیوا محتوا

knowledge یتیییترب اییی کیپییداگو  یدانییش عمییوم، 

 یمعلمی ۀورود بیه حرفی یالزم را برا ینظر یهارساختیز

 دییتول یاسیییت کیه مبنیا یدانشی نیو چن سازدیم ایهم

 اییمحتیوا،  یچون دانیش پیداگو  یگرید تریدانش اساس

دانش  نیدر ا .ردیگی رار م س،یآموزش و تدر یدانش عمل

آن  یکییه  یی ردیپییذ یصییورت میی دیییجد یمعمییار کییی

 طیباتوجه بیه شیرا فناوری و  یتیترب ،یموضوع یهادانش

 نیتا بهتر شوندیم بیترک گریکدیآموزش با  طیخاص مح

  .ندیرا ارائه نما یموضوع خاص درس کی سیروش در تدر

 یانیدازهاچشیم»در پژوهشی بیا عنیوان  (،1398عبابا  )

آمیوزش  یالهام بخیش در برنامیه درسی یهااف  ،یپداگو 

 عیالی آموزش در پداگو ی ابعاد به بررسی شناخت« یعال

  یر  ییک ا اسی بر های پژوهش را داده پرداخت. وی 

 اکتشیافی رویکیرد بیا سینتزپژوهی نیوع از پژوهش کیفی

 گیام متیوالی پین  شامل پژوهش فرایند  .کرد آوریجم 

 شدند گزینش های پژوهشداده مناب  اول گام دو بود. در

 مورد تحلیلی استقرای شیوه ها بهداده بعدی گام دو در و

 نباطاست مؤلفه 97 ها داده تحلیل از .گرفتند  رار تحلیل

مفهومی  چارچوب یک به رسیدن برای گام پنجم، شد. در

 چشیم :اصیلی مؤلفیه 7 و شیدند ترکییب هیم با هامؤلفه
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 هیا،حیطیه نظیام بیاوری، پیردازی،نظریه ها،عامل اندازها،

 گرفتند. بر شکل ایحرفه هایشایستگی و ها،رویه و اصول

 تیدوین پیداگو ی مفهیومی مدل های اصلی،مؤلفه اسا 

( در پژوهشی بیا عنیوان 1390خاکباز و همکاران ) .گردید

کالبد شکافی دانش محتیوایی تربیتیی بیه عنیوان نیوعی »

از یک الگیو « ای برای تدریس دانشگاهیدانش میان رشته

با چهار مقوله سخن به میان آوردند که ایین الگیو  ابلییت 

گفتمییان بیشییتری در خصییوص اییین دانییش و تییدریس 

تواند چیارچوب عحوه بر این می دانشگاهی فراهم می آورد.

ای که حاصل های میان رشتهمناسبی جهت  راحی حوزه

هیای تخصصیی از تلفی  دو دانش تعلیم و تربیت در حوزه

 مانند ریاضی و علومند، فراهم آورد.

ی تحییت اکتشییاف( در پژوهشییی 2019گییس و همکییاران )

تربییت و  و تعلییم محتیوایی بررسی مجدد دانیش»عنوان 

 کی ریتأ بالقوه  به بررسی تغییرات« دانش آموزانعملکرد 

در عملکییرد و دانییش  دوسییاالنه یامداخلییه توسییعه حرفییه

توانید یکه می ینظر ریمس کی  یز  رمدرسان و معلمان ا

معلمییان را بییه دسییت آورد،  یااز دانییش حرفییه ییالگییو

نتای  پژوهش نشان داد عملکرد معلمان تنها در . پرداختند

ی ابرجسیتهی آموزشی رابطه مشخص و بعد دانش محتوای

دارد و نیز مشخص شد که دانش محتیوای  هاآنبا عملکرد 

علمی بیشتر در حوزه عملکردی دانیش آمیوزان برجسیته 

 یعربی یابییارز ابزار» بانامی امقاله( در 2019ی )الهرببود. 

بیه « ییمحتیوا آموزشیی، فناورانیه،سینجش دانیش  یبرا

و  ی، آموزشاورانهانش فندبررسی یک مدل مفهومی شامل 

 کنندهتأیید یعامل لی. تحلپرداخت( TPACK) ییامحتو

 کیی یعربی شیدهیکه ابزار  راح دهدیرا ارائه م یشواهد

و  ی، آموزشیاورانیهدانیش فن نیییتع یمعتبیر بیرا یابیارز

متوسطه  مراکز تربیت معلم( معلمان TPACK) ییامحتو

 . بودمطالعه  موردحوزه در 

 یراهکارها یا ربخش یبررس ( به2019ان )تاندور و همکار

 یاز خیدمت بیرا شیمعلمان پ یسازمورداستفاده در آماده

 ور بیه پرداختند و  (TPACK) یآموزش یآوردانش فن

 یفییمیدر  ک بییموجیود در ترک یهیاخاص، بر راهبرد

(SQD) نشیان  یکمّ لیتحل و هیتجزند. مدل متمرکز شد

  TPACK و SQD راهبیرد نیمثبت بی یداد  همبستگ

داد نشان  یفیک یهالیحاصل از تحل یهاافتهی. وجود دارد

 . بیاکننیدیم  یشش راهبیرد را تصید نیا تیمعلمان اهم

از شیش  یکردند کیه برخی دیدهندگان تأک، پاس حالنیا

( 2019وانی  ). رندیگیاستفاده  رار نم اغلب مورد راهبرد

 یجیانیرشید هیوش ه لیتسیه"در تحقیقی تحت عنیوان 

 یآموزشی یورافنی یدانش آموزان: استفاده از دانش محتوا

(TPACK)"  ریبا تکیرار گیزاره میدل چهیار شیاخه میا ،

میا ول  نییکیه ا بییان کیرد( ، 1999) یکاروسو و سالوو

 یجیانیهیوش ه ی ور میؤ ر باعیا ارتقیابه یبرنامه درس

 یابییی، ارزیجییانیخییود ه یابییینظییر ارز دانییش آمییوزان از

 نیی. اشیودیفاده از احساسیات ماسیت و گرانیاحساسات د

 تواندیم TPACK چارچوب یمطالعه تأیید کرد که اجرا

و اسییتفاده از  سیتییدر نی، تمییریضییمن یدانییش محتییوا

 یریادگیی یرا در کنیار هیم بیرا یکیاففناورانه  یهاروش

 ریتیأ ( به بررسی 2019جان  و لی ) .کند جادیا ربخش ا

و  فناورانیهنیش بر توسیعه دا ییدئویو لیتحل و هیخود تجز

پرداختنید.  (TPACK) معلمتیتربمراکز  معلمان یتیترب

 و هییخیود تجزتحقی  بیانگر ایین مسیهله بیود کیه   ینتا

 لیتسیهدر جهیت در کمیک بیه معلمیان  ییدئویو لیتحل

 اسیت. بیا دیمف TPACK دانش فناورانه و تربیتی توسعه

کنندگان در شیش شیرکت و پیشیرفت ، توسیعهحیال نیا

 ضیردر پیژوهش حا .بیودمتفیاوت  TPACKش حوزه دان

دانش انجام شد.  نیا یکالبد شکاف یروند معکو  برا کی

های موجود این است که آیا دانش محتیوای یکی از دغدغه

را  معار  و ا حعاتی تواند دایرةتربیتی بر فرض وجود، می

هیایی چیون پیداگو ی و ییا در خود جای دهید کیه دانش

و بعضییا   انییددر خییود جییای نداده ار هییااورانییه آندانییش فنّ

تربیت در خود محفیوظ  و به  دمت تاری  تعلیمتاریخی را 

رسد بیشیتر بایید در میورد ایین دارند؟ بنابراین به نظر می

وجو کرد و از این منظر لزوم تفکییک چنیین دانش جست

های  بلیی را توضیید داد ییا در غییر ایین دانشی از دانش

توان این دانیش را راستی می صورت سؤال این است که به
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یا خیر؟ بنابراین  بندی کردجزئی از انواع دانش دیگر  بقه

با عنایت بیه مطالیب ارائیه شیده، پیژوهش حاضیر در پیی 

 بنیدی رتبیهپاسخگویی به این سؤال است که: شناسایی و 

در دانشییگاه  تییو ترب میتعلیی ییدانییش محتیوا دهییابعیاد ا

 ت؟اس چگونهکشور  ٩منطقه  انیفرهنگ

 روش کار

حاضر از نظر هد ، کاربردی بود که با رویکرد  پژوهش

آمیخته )کیفی و کمّی( با  یر  اکتشیافی انجیام شید. در 

رویکرد کیفی از روش دلفی و در رویکرد کمّیی چیون بیه 

بررسی وضعیت موجود پرداخته، از روش توصییفی از نیوع 

ه دنبال دستیابی بیپیمایشی استفاده شد. در این مرحله به

هیای از  ری  مصاحبه تیو ترب میتعل ییدانش محتوا ابعاد

عمی  و اکتشافی به صورت انفرادی با خبرگان علمیی کیه 

های کیفی الزم به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، داده

آوری و با اسیتفاده از روش تحلییل محتیوا بیه مثابیه جم 

هیا شناسیایی و میورد تکنیکی پژوهشیی، مفیاهیم، مقولیه

هیای ل  رار گرفتند. در بخش کیفی اسیاتید دانشیگاهتحلی

کشیور شیامل )سیمنان، مازنیدران و  ٩ فرهنگیان منطقیه

که در زمینه موضوع پیژوهش خبیره بودنید بیه   گلستان(

نفر شناسایی شده و از نظرات آنان استفاده شد.  20تعداد 

و با استفاده از  انون اشباع تیا رسییدن بیه اشیباع نظیری، 

آوری ا حعات ادامه یافیت. بیا اسیتفاده از مصاحبه و جم 

گیری هدفمند و با در نظر گرفتن  انون اشیباع روش نمونه

ها مواجیه شید، پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم با اشباع داده

ها، فراینید مصیاحبه تیا ولی جهت ا مینان از کفایت داده

نفر  10نفر دهم ادامه یافت، لذا نمونه آماری در این بخش 

، اسیاتید میأمور و اساتید هیهت علمییر بخش کمّی بود. د

کشیور شیامل  ٩ منطقیه فرهنگییان دانشگاه مدر  مدعو

بییه  1398-99سییال در  )سییمنان، مازنییدران و گلسییتان(

نفر ، که در بخش کمّی از نظرات آنان استفاده  263تعداد 

% و 95شد، بر اسا  فرمول کیوکران در سیطد ا مینیان 

نفر )استان سیمنان  156تعداد ، α%=5گیری خطای اندازه

نفیر(   31نفر و استان گلستان  96نفر، استان مازندان  29

ای بیه عنیوان نمونیه گییری تصیادفی  بقیهبا روش نمونه

ها از پرسشنامه آماری انتخاب شدند.  جهت گردآوری داده

 =PCK) تربییت و تعلییم محتیوایی محق  ساخته دانیش

Pedagogy content knowledge)  بییه عنییوان ابییزار

سیؤال و  82ایین پرسشینامه دارای  تحقی  استفاده شید.

بخییش، دانییش معلمییی یییا مضییامین دانییش تییدریس ا ییر

پداگو یکی، تخصص در محتوای علمیی، دانیش تعامیل بیا 

( در دانشیگاه PCKدانشجو معلمان، ا دامات مبتنیی بیر )

ای گزینه 7 باشد. در این پرسشنامه از  یففرهنگیان، می

، 5مییوافقم= ی، تاحید6، میوافقم=7)کیامحموافقم= لیکیرت

، 2، مخیییالفم=3، تاحیییدی مخیییالفم=4نظیییری نیییدارم=

تیا  1ها به ترتییب از استفاده شد و گزینه( 1کامحمخالفم=

 تعیین منظور به گذاری شدند. در فاز کمّی پژوهشنمره 7

 کیه گیریانیدازه ابزار درونی هماهنگی محاسبه، از  پایایی

شید.  دهاست، اسیتفا کرونباخ آلفای آزمون از هایخصیصه

های پرسشنامه، آلفیای کرونبیاخ بیاالتر از برای تمام مؤلفه

 7/0باالتر از  AVEو مقادیر پایایی  ترکیبی و مقدار  7/0

 گیری دارای پایایی الزم بود. بودند، بنابراین  مدل اندازه

هیای کیفیی پیژوهش از تحلییل محتیوا برای تحلییل داده

هیای کیفیی هاستفاده شد. در این  ر  مراحل تحلییل داد

گردآوری شده، در دو مرحلیه کدگیذاری بیاز و کدگیذاری 

محوری انجام شد که شامل فرایندی تحلیلی اسیت کیه از 

ها از ها و ابعاد آن ری  آن مفاهیم مشخص شده و ویژگی

شوند. در مرحلۀ کدگیذاری بیاز پژوهشیگر درون کشف می

مفاهیم را شناسایی و بیر حسیب خصوصییات و ابعادشیان 

دهد. در مرحله کدگذاری محوری نیز، پژوهشیگر یبسط م

ها را محور فرآیند در حال بررسی و اکتشیا  یکی از مقوله

هیای دیگیر را دهید )بعید اصیلی( و سیقس مقولیه رار می

دهید. در ایین ارتبیاط در ایین )عوامل( به آن ارتبیاط میی

های مرتبط مورد نظر پژوهش شناسایی ابعاد اصلی و مؤلفه

 عیاملی تحلییل از اسیتفاده کمّیی پیژوهش، بیا بود. در فاز

 انیدازه را نظیر میورد عوامل پرسشنامه آیا که شد مشخص

 سیییؤاالت کلییییه بنیییابراین ییییا خییییر؟ کنیییدمی گییییری

استناد به عوامل شناسایی  با که تحقی  این هایپرسشنامه

 جهیت بودنید، شده  راحی شده توسط پیشینه و مصاحبه
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  یرار تأیییدی عیاملی حلییلت مورد بودن، داربررسی معنی

جهت تجزیه و تحلیل داده هیا از آمیار توصییفی،  .گرفتند

-اسمیرنو  و آزمیون -آمار استنبا ی، آزمون کولموگرو 

تحلییل عیاملی اکتشیافی، تحلییل عیاملی تأیییدی و  های

استفاده  SPSS 21آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار 

 شد.

 یفکیر تیمالک یدهاینبا و دهایو با یو معنو یحقوق ماد

 ظبا  کر مناب  محفیو و ح  مؤلفمحققان بر اسا   انون 

و در  هبیدون نیام بیودهای پیژوهش پرسشنامهمانده است. 

 یارائیه ا حعیات کیاف نبیود. انییدر م یآنها اجبارتکمیل 

شیرکت  یهیایآزمیودن یپژوهش به تمیام یدرباره چگونگ

کت در بیه منظیور شیر ینامیه کتبی تیکننده، کسب رضا

کید  ،یاخیحق پژوهشی تیشدند. جهت رعا تیپژوهش رعا

اخیحق  تهیدر کم IR.USWR.REC.1399.66اخحق 

 دانشگاه  بت شد.

 هایافته

های حاصل از تحقی  پیرامون سیؤال در خصوص یافته

 دهییابعیاد او هد  اصلی تحقی  که به بررسی و شناسایی 

 انیییدر دانشییگاه فرهنگ تیییو ترب میتعلیی ییدانییش محتییوا

پرداخت، باید ا عان کرد که جهت نیل بیه کشور  9منطقه 

های حاصل و برای تشیخیص کفاییت و بررسی عاملی داده

-ها برای اجرای تحلیل عیاملی، از آزمیونشرایط الزم داده

الکین و بارتلت استفاده شد. آماره -مایر-های تناسب کایزر

KMO  7/0شاخص کفایت متغیرهاست و مقدار بیاالتر از 

 Bartlettی اجرای تحلیل عاملی مناسب است. آزمیون برا

هاسیت و های تشخیص مناسب بودن دادهنیز یکی از روش

برای اینکه یک میدل تحلییل عیاملی مفیید و دارای معنیا 

باشد، الزم است کیه متغیرهیای آن همبسیته باشیند.  در 

، چیون α=5گییری %و خطای انیدازه 95سطد ا مینان %

و بیا   7/0تیر از پرسشنامه بییش ابعاد KMOمقدار آماره 

محاسییبه شیید، همچنییین نتیجییه آزمییون  0.821مقییدار 

Bartlett  نشییان داد کییه سییطد معنییاداری بییرای همییه

محاسبه شده است، لذا شواهد کیافی  Sig<05/0متغیرها 

برای تأیید فرض صفر مشاهده نشده و فرض تحقی  تأییید 

نید.  در اهای پژوهش همبستهتوان گفته که دادهشد و می

-ادامه نتای  تحلیل عاملی بر ابعاد پرسشنامه گیزارش میی

شوند. بیر اسیا  نتیای  حاصیل مشیخص شید کیه ابعیاد 

بیار عیاملی  13 تییو ترب میتعل ییدانش محتواپرسشنامه 

مربیوط بیه  9/0تیرین بیار عیاملیاند. بیش–چرخش یافته

مربیوط بیه سیؤال  417/0ترین بار عیاملی و کم 18سؤال 

 بود.   57

   خروجی ماتریس چرخییده شیده اجیزا را نشیان  1دول ج

 13می دهد که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در 

 عامل با ی مانده پس از چرخش است.

 

 های تحلیل عاملی تأيیدی.  نتايج حاصل از يافته1جدول 

Table 1. Results of confirmatory factor analysis 
 2R ضريب استاندارد t-value ابعاد t-value 2R متغیر

 0.856 90.981 تیو ترب میتعل يیدانش محتوا

 878. 0.986 54.256 مضمون دانش تدريس اثربخش

 886. 0.991 80.580 مضمون دانش محتوايی و دانش پداگوژيکی

 816. 0.984 67.703 مضمون تخصص در محتوای علمی

 808. 0.987 75.369 مضمون دانش تعامل با دانشجو معلمان

 804. 0.986 62.958 در دانشگاه فرهنگیان PCKمضمون اقدامات مبتنی بر 
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دهد، بار عاملی نشان می 1های جدول گونه که داده همان

مضیمون دانیش های بعید دوم یعنیی اول مربوط به مؤلفه

 33تیا  19ی است که سیؤاالت کیو دانش پداگو  ییمحتوا

تیرین بیار عیاملی بخیش بییشرا شامل می شود. در ایین 

به سؤال  778/0ترین بار عاملی و کم 30به سؤال  873/0

هیای شود. بار عاملی دوم مربیوط بیه مؤلفیهمربوط می 31

را شیامل  60تیا  48ابعاد سوم و چهارم اسیت و سیؤاالت 

بیه  785/0تیرین بیار عیاملی شود. در این بخش بییشمی

 57سییؤال  بیه 417/0تیرین بییار عیاملی و کیم 49سیؤال 

از بعید  7تیا  1شود. بار عاملی سوم به سیؤاالت مربوط می

( مرتبط می شیود، در ا ربخش سیمضمون دانش تدراول )

-و کیم 5به سؤال  854/0ترین بار عاملی این بخش بیش

شیود. بیار مربیوط میی 7به سؤال  799/0ترین بار عاملی 

از بعد چهیارم میرتبط  67تا  62عاملی چهارم به سؤاالت 

بیه  862/0تیرین بیار عیاملی شود، در این مؤلفه بییشیم

 62بیه سییؤال  702/0تیرین بییار عیاملی و کیم 66سیؤال 

 47تیا 42شود. بار عاملی پنجم هم به سیؤاالت مربوط می

ی اشیاره دارد. در علم یمضمون  تخصص در محتوااز بعد 

این بخش بیشترین بار عیاملی و کمتیرین بیار عیاملی بیه 

 0.537و  0.740بیا مقیادیر  45و  43ترتیب به سؤاالت 

تعل  دارد.  بار عاملی ششم به بعد دوم اشاره دارد و شامل 

می شیود . در ایین بخیش بیشیترین و  18تا  13سؤاالت 

بیا  16و  18کمترین بیار عیاملی بیه ترتییب بیه سیؤاالت 

تعلیی  دارد. بییار عییاملی هفییتم بییه  751/0و  9/0مقییادیر

بیر  یا یدامات مبتنیمضیمون از بعید  73تیا  68سؤاالت 

PCK میرتبط میی شیود، در ایین  انییدر دانشگاه فرهنگ

ترین و کم 72به سؤال  805/0ترین بار عاملی بخش بیش

شود. بیار عیاملی مربوط می 73به سؤال  681/0بار عاملی 

شود، در این مؤلفه مرتبط می  41تا  37هشتم به سؤاالت 

تیرین بیار و کیم 41به سؤال  836/0ترین بار عاملی بیش

 شود.مربوط می 39به سؤال  713/0عاملی 

از بعید پینجم یعنیی  78تیا  74بار عاملی نهم به سؤاالت 

 انییدر دانشیگاه فرهنگ PCKبیر  یمضمون ا دامات مبتن

مرتبط است. در این بخش بیشترین و کمترین بیار عیاملی 

 76/0و  762/0بیا مقیادیر  76و  75به ترتیب به سؤاالت 

از   12تا  8بار عاملی دهم نیز به سؤاالت مربوط می شود. 

تیرین بیار بعد اول مرتبط می شیود، در ایین مؤلفیه بییش

بیه  575/0ترین بار عاملی و کم 8به سؤال  814/0عاملی 

بعد پنجم شود. بارعاملی یازدهم به بعد مربوط می 9سؤال 

در دانشییگاه  PCKبییر  یمضییمون ا ییدامات مبتنیی یعنییی

می شود .  82تا  79شامل سؤاالت  اشاره دارد و انیفرهنگ

در این بخش بیشترین بار عاملی و کمترین بار عیاملی بیه 

 594/0و  732/0بیا مقیادیر  79و  82ترتیب به سیؤاالت 

 36تیا  34تعل  دارد. بارعاملی دوازدهم مربوط به سؤاالت 

 بیه عنیوان بیشیترین  674/0از بعد دوم با مقادیر عیاملی 

( تعل  36کمترین مقدار عاملی )به عنوان  602/0( و 35)

هم از بعد چهارم با یک سؤال )سیؤال  13دارد.  بار عاملی 

است. در ادامیه بیرای بررسیی  658/0( با مقدار عاملی 61

نییز اسیتفاده شید کیه این سؤال از تحلیل عاملی تأییدی 

 .ارائه شده است 2نتای  در جدول 

 ابعاد یجهت رتبه بند تیو ترب میتعل يیدانش محتوا ریمتغ یفی. آمار توص2 جدول

Table 2. Descriptive statistics of education content knowledge for ranking dimensions 
 آمار توصیفی

تیو ترب میتعل يیدانش محتوا ریمتغ ابعاد    باالترين پائین ترين انحراف معیار میانگین تعداد 

 4.73 1.36 81163. 3.5256 156 اثربخش سيمضمون دانش تدر

 4.96 2.11 58269. 3.7593 156 یکيو دانش پداگوژ يیدانش محتوا مضمون

 4.91 1.27 65859. 3.5699 156 یعلم یتخصص در محتوا مضمون

 4.82 1.76 59857. 3.6120 156 دانش تعامل با دانشجو معلمان مضمون

 4.47 1.35 68021. 3.4287 156 انیدر دانشگاه فرهنگ PCK بر یاقدامات مبتن مضمون

-نشان می 2نتای  تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول 

بیرای  t-valueمقیادیر  99دهد که در سطد ا مینیان %

، در خیارج تییو ترب میتعل ییدانش محتواابعاد پرسشنامه 

 R2 (  رار دارنید. همچنیین ، مقیادیر-58/2، 58/2بازه  )
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باشند، لیذا بیین برای همه ابعاد در سطد باالتر از  وی می

با همه ابعاد آن رابطه  تیو ترب میتعل ییدانش محتوامتغیر 

مثبت و معناداری وجود دارد. بیاالترین ضیریب اسیتاندارد 

و دانیش  ییمضمون دانش محتوا"( مربوط به بعد 991/0)

مضیمون "و کمترین مقیدار مربیوط بیه بعید  "یکیپداگو 

( 984/0) با ضریب اسیتاندارد "یعلم یتخصص در محتوا

مضیمون "، بعید  R2است. همچنین با توجیه بیه مقیادیر 

برابیر   R2بیا مقیدار  "یکیپداگو  و دانش ییدانش محتوا

در سطد باالتر از  وی و همه ابعیاد دیگیر نییز در  886/0

سطد  وی  رار دارند. برای بررسی د ی  تیر اینکیه کیدام 

در  تییو ترب میتعلی ییدانیش محتیواعوامل و ابعاد متغیر 

ه باالتری  رار دارنید از آزمیون فرییدمن اسیتفاده شید. رتب

هد  این اسیت کیه تغیییرات میانیه را در چنید وضیعیت 

بررسی و مقایسیه شیود. سیطد سینجش متغیییر در ایین 

آزمون باید ترتیبی باشد تیا بتیوان جهیت رتبیه بنیدی ییا 

ها از آن استفاده کیرد. در ابتیدا اولویت بندی ابعاد و مؤلفه

دانش  ریمتغعات توصیفی در خصوص ابعاد الزم است ا ح

فراهم باشند که شیامل مییانگین،  تیو ترب میتعل ییمحتوا

 انحرا  معیار، حدود باال و پائین ابعاد مورد نظر است.

بیاالترین  2همانطور که در پیشیتر اشیاره شید در جیدول 

و  ییمضمون دانیش محتیوا"مقدار میانگین مربوط به بعد 

( و کمترین مقیدار نییز بیه بعید 75/3) "یکیدانش پداگو 

 "انیدر دانشگاه فرهنگ PCK بر یا دامات مبتن مضمون"

هیای مربوط است. به منظیور تعییین رتبیه 42/3با مقدار 

-نیازمنید داده تییو ترب میتعلی ییدانش محتواپرسشنامه 

هیای خیام هایی است که بتوان این مقایسه را فراتر از داده

مربیوط بیه رتبیه بنیدی ابعیاد تعیین کرد. بنابراین نتیای  

در نمودار  تیو ترب میتعل ییدانش محتوا ریمتغپرسشنامه 

 گزارش شد.  1

 

 
 تیو ترب میتعل يیدانش محتوا ریمتغ. رتبه بندی ابعاد پرسشنامه 1نمودار

Figure 1. Ranking the dimensions of the education knowledge content questionnaire 

 

شیود در مییان ابعیاد مشاهده می 1همانطور که در نمودار 

باید  کر  تیو ترب میتعل ییدانش محتوامختلف پرسشنامه 

  "یکیو دانش پداگو  ییمضمون دانش محتوا"کرد که بعد 

باالترین رتبه را داراسیت. مقیدار  36/3ای با میانگین رتبه

 است که در  486/24مجذور کای به دست آمده برابر با 

 

 یرار دارد. معنیی دار بیودن  05/0سطد خطیای کمتیر از 

آزمییون فریییدمن بییدین معناسییت کییه رتبییه بنییدی ابعییاد 

بامعناسیت و از  تییو ترب میتعل ییدانش محتواپرسشنامه 

نظر شرکت کنندگان در تحقیی  متفیاوت اسیت. مقایسیه 

هیا ییا دهد که مهمتیرین ویژگییها نشان میمیانگین رتبه
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و دانش  ییمضمون دانش محتوااد به ترتیب عبارتند از: ابع

، مضیمون دانیش تعامیل بیا دانشیجو معلمیانی، کیپداگو 

مضییمون تخصییص در ، ا ییربخش سیمضییمون دانییش تییدر

در  PCKبیر  یمضیمون ا یدامات مبتنیی و علم یمحتوا

. میانگین رتبه این ابعاد به ترتیب برابیر انیدانشگاه فرهنگ

 است. 59/2و  89/2، 91/2، 25/3، 36/3

 بحث

بر اسا  نتای  حاصل از پرسشینامه دانیش محتیوایی 

تعلیم و تربییت مشیخص شید کیه ابعیاد ایین پرسشینامه 

ا ربخش، مضمون  سیمضمون دانش تدربعد  5مشتمل بر 

مضمون  تخصیص در  ،یکیو دانش پداگو  ییدانش محتوا

مضمون  دانش تعامل با دانشیجو معلمیان،  ،یعلم یمحتوا

باشند. کهلر و میشرا می PCKبر  یامات مبتنمضمون ا د

تانیییدور و (، 1394(، مهرمحمیییدی و همکیییاران )2007)

و  (،  انیی 2019) دانیی  و همکییاران(، 2020) همکییاران

( نیییز در 2019) کسییلیسیبولییوت و ا(، 2019همکییاران )

 یاحرفیه یریادگتحقیقات خود به ابعاد  مختلفی نظییر یی

 یآموزشیی یمحتییواتوسییعه دانییش  یدانشییگاه محییور بییرا

 دانیش فناورانیه،  ،یآموزش یدانش محتوا ،فناورانهفناورانه

 یمحتیوا دانیش س،یتیدر یدانش رسیم  ،یتیدانش مو ع

دانش بافیت  ران،یمعلمان، دانش فراگ یکل دانش ،یآموزش

اند ی اشاره کردهعلم یتخصص در محتوا ،یآموزش نهیو زم

آن  که دانش محتوایی و دانش پداگو یکی شاخصیه اصیلی

شیود. در ایین نیوع دانیش، دانیش محتیوای محسوب میی

تربیتی به عنوان یک  لمرو و حوزه خاص و متمایز در نظر 

شود، بلکه  تدریس عمل تلفی  موضوع درسیی، گرفته نمی

پییداگو ی و دانییش نسییبت بییه بافییت و مو عیییت تییدریس 

شود.  باید ا عان داشیت کیه نتیای  پیژوهش محسوب می

( 1398) عبابیا ا نتیای  تحقیی   حاضر از حیا ابعیاد بی

الهام بخش در  های اف  ،یپداگو  اندازهای چشمپیرامون 

هیا، و هییاصول و رو ها،هطیحی و آموزش عال یبرنامه درس

 همسوست.  ایحرفه هاییستگیشا

و  میتعلی ییابعاد مختلف پرسشنامه دانش محتیوا انیدر م

و  ییمضیمون دانیش محتیوا" کر کرد که بعد  دیبا تیترب

 سییهیرتبییه را داراسییت. مقا نیبییاالتر "یکیدانییش پییداگو 

 عبارتسیت یژگییو نیکه مهمتر دادها نشان رتبه نیانگیم

ی. نتیای  کیاگو و دانیش پید ییمضمون دانیش محتیوا: از

تحقی  حاضر پیرامون ابعیاد پرسشینامه دانیش محتیوایی 

 و همکییاران یعییدلتعلیییم و تربیییت  بییا نتییای  تحقیقییات 

(، 2019) گییس و همکییاران(، 1394)(، حسییینی 1394)

( از نظر ابعاد و تمرکیز بیر 2019ی )الهرب( و 2019ون  )

توانید مقوله دانش محتیوایی و دانیش پیدگو یکی کیه می

دانییش محتییوای ضییمنی، تمییرین تییدریس و اسییتفاده از 

های تکنولو یکی کافی را در کنار هم برای ییادگیری روش

د کیه اگیر ا ربخش ایجاد کند، همسو است و مشیخص شی

در  کقارچیهیصورت و آموزش به یفناوربرای یادگیرندگان 

را بهتیر  یآموزشی یفنیاور ی، دانش محتواشودنظر گرفته 

دانیش در  نییا یجستجو یجا، بهنی. بنابراکنندمیدر  

خیاص  یموضیوع یهانیهیزمبر ، تمرکز یحوزه عموم کی

دانش و توسعه بهتیر  نیا تیاز ماه یشتریدر  ب تواندیم

 ن  به ما بدهد.آ

 گیرینتیجه

 دهیابعاد ا بندیرتبهپژوهش حاضر با هد  شناسایی و 

 انیییدر دانشییگاه فرهنگ تیییو ترب میتعلیی ییدانییش محتییوا

 دهیینشان داد کیه ابعیاد ا انجام شد. نتای کشور  ٩منطقه 

الزم بعید اسیت،  پن شامل  تیو ترب میتعل ییدانش محتوا

-برنامهز این رویکرد است جهت نیل به استفاده ا ر بخش ا

ها و کارکردهیای ابعیاد های الزم برای تحقی  مؤلفیهریزی

این ابعاد بیرای انجام گیرد و نیز  شناسایی شده در دانشگاه

 برداری مناسبگذاران و دانشگاهیان در جهت بهرهسیاست

های شناسایی شده برای گردد. از اینرو باید شاخص تبیین

هیدا  میورد نظیر تبییین دانشگاهیان جهت دستیابی به ا

 ییدانش محتوا بندی ابعادرتبهی هابا توجه به یافتهگردد. 

نیازهییای وا عییی جامعییه و الزم اسییت تییا  تیییو ترب میتعلیی

شیده و  تعییین دانشگاه و پاسیخگویی متناسیب بیا نیازهیا

و ا ییدام  شییده تحلیییل های کییحن یییا دانشییگاهیسیاسییت

 د.، صورت گیرمتناسب بر اسا  نتای  تحلیلگری
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 تقدیر و تشکر

داننید از تمیامی اعضیای پژوهشگران وظیفه خود میی

هیهیت علمیی کیه بیا صیبر و حوصیله فیراوان در تکمییل 

هییایقژوهش همکییاری کردنیید، کمییال تشییکر و پرسشیینامه

 . دردانی را به عمل آورند
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در دانشگاه  تربیت تعلیم و ییدانش محتوا شناسایی و رتبه بندی ابعادپژوهش حاضر  یهد  کل چکیده:

با  یو کمّ یفیک کردیرو کیمختلط با استفاده از  یکردیبا رو یمطالعه کاربرد نیاست. ا 9منطقه  انیفرهنگ

 یشیمایاز روش پ زین یو در بخش کمّ هاستفاده شد یاز روش دلف یفیانجام شد. در بخش ک ی ر  اکتشاف

بود که  9منطقه  انیدانشگاه فرهنگ دینفر از اسات 20شامل  ی، جامعه آماریفیاستفاده شد. در بخش ک یفیتوص

 ،یعلم هیهت عضو 263هدفمند و براسا   انون اشباع انتخاب شدند و  یرینفر از آنها به روش نمونه گ 10

در بخش  کشور شامل )سمنان، مازندران و گلستان( 9منطقه  انیمدعو دانشگاه فرهنگ و مدر  مأمور دیاسات

نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  بقه بندی شده براسا  فرمول  156ی  رار داشتند که کمّ

تعلیم و تربیت  ییها از پرسشنامه دانش محتواآوری دادهکوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جم 

 ییایشد و پا تأیید متخصصاناعتبار ابزارها توسط  زانیو م ییسؤال استفاده شد. روا 82با  )محق  ساخته(

بعد  5 یآموزش دارا ینشان داد که دانش محتوا  ینتا شد. سبهمحا 7/0باالتر از  زیکرونباخ ن یو آلفا ترکیبی

 ،یعلم یمضمون تخصص در محتوا ،یکیدانش پداگو و  ییا ربخش، مضمون دانش محتوا سیمضمون دانش تدر

است که از  «انیدر دانشگاه فرهنگ PCKبر  یمضمون دانش تعامل با دانشجو معلمان، مضمون ا دامات مبتن

 . را بودنددا ی رااستاندارد و درجه همبستگ بیضر نیباالتر یکیو دانش پداگو  ییمضمون دانش محتوا میان نیا

 

 .، دانشگاه فرهنگیانتیو ترب میتعل یی،محتوادانش  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 


