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  چکیده

و معرفی این مفاهیم به ها  هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم آستانه و جایگاه آنها در دیسیپلین

 2003تئوري مفاهیم آستانه، اولین بار در سال . عنوان افقی نوین براي پژوهش در برنامه درسی است

 به وسیله تئوري دانش مشکل، تئوري تنوع و تئوري این تئوري. توسط مایر و لند معرفی شد

هاي الزم براي فهم عمیق دانش دیسیپلینی را  بایسته مفاهیم آستانه پیش. شود حمایت می گرا بازسازي

جهت . بدون یادگیري این مفاهیم، یادگیرندگان قادر به یادگیري مؤثر نخواهند بود. کنند فراهم می

توان این  اند که به کمک آنها می معیارهایی را مطرح کرده) 2003(و لند شناسایی مفاهیم آستانه، مایر 

هدف از شناسایی و معرفی مفاهیم آستانه این است که به . مفاهیم را در برنامه درسی شناسایی نمود

پژوهش . هاي درسی ایجاد کنند دار مورد نیاز را در برنامه معلمان کمک شود تا تغییرات مهم و معنی

 با توجه به این. شناسایی مفاهیم آستانه از همان آغاز، اغلب مربوط به آموزش عالی بوده استپیرامون 

که در پژوهش پیرامون شناسایی مفاهیم آستانه، تجارب قبلی یادگیرندگان اهمیت خاصی دارند، در اکثر 

دهی و همچنین براي حل مسائل مربوط به یاد. ها از روش پدیدارشناسی استفاده شده است پژوهش

هایی مانند  یادگیري ناشی از این مفاهیم توصیه شده است که اساتید دانشگاه، معلمان و محققان از روش

با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله، ماهیت و  .پژوهی استفاده کنند پژوهش در عمل و درس

ستانه با ذکر یک مثال و هاي پژوهش در مفاهیم آ هاي پشتیبان، روش هاي مفاهیم آستانه، نظریه ویژگی

درسی مورد بحث و بررسی قرار  هاي آن براي یاددهی و یادگیري و پژوهش در برنامه ها و کاربرد داللت

  .گیرد می
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  مقدمه

 از طریق یک ایده 2003 در سال 1و لندتئوري مفاهیم آستانه در ابتدا به وسیله مایر 

مفاهیم آستانه . ابتکاري که از پروژه تحقیق ملی انگلستان استخراج شده بود، معرفی و ارائه شد

تحقیقات بعدي ). 2005مایر و لند، (در ابتدا براي دیسیپلین علم اقتصاد پیشنهاد شده بود 

لند، مایر و (گر نیز قابلیت کاربرد دارد هاي دی آشکار کرد که ایده مفاهیم آستانه در دیسیپلین

هاي اصلی  در حال حاضر این تئوري مفهومی یادگیري یکی از مشخصه). 2008، 2اسمیت

امروزه اغلب ). 2006a، 3کوسین(ها شده است  هاي تدریس و یادگیري در کلیه دیسیپلین محیط

هاي مختلف متمرکز  محققان، مخصوصاً معلمان، روي شناسایی مفاهیم آستانه در دیسیپلین

مدلی را براي مفاهیم آستانه ) 2007 ،2010 (5دیویس و منگن). 2008، 4اینتویستل(اند  شده

به .  استاي و دیسیپلینی مفاهیم اصلی، رویهاند که به صورت سلسله مراتبی شامل  پیشنهاد داده

در مدل آنها . کنند میاي ما را قادر به دستیابی به مفاهیم دیسیپلینی  اعتقاد آنها مفاهیم رویه

اي به عنوان روش عمل در داخل  مفاهیم آستانه دیسیپلینی به عنوان روش تفکر و مفاهیم رویه

  .اند دیسیپلین معرفی شده

هاي آموزشی و پرورشی، مورد توجه بوده  برنامه درسی دیسیپلین محور در بسیاري از نظام

 حاوي معرفتی 6شناسی، دیسیپلین  نظر واژهاز. اي برخوردار است و همچنان نیز از جایگاه ویژه

سازمان یافته است که از ویژگی آن مناسب بودن براي تدریس و قابل استفاده بودن براي 

ها قرار نگیرد براي تدریس و  یادگیري است؛ از این منظر، معرفتی که در حوزه دیسیپلین

برونر در جانبداري از . )1377پور ظهیر،  تقی(یادگیري مناسب نیست، زیرا آموزنده نیست 

کند که در هر دیسیپلین، یادگیري در بستر اصول اساسی  برنامه درسی دیسیپلین محور بیان می

تر  این ویژگی، معرفت مربوط به یک قلمرو را قابل فهم. گیرد و در یک ساختار منظم انجام می

ي قابلیت انتقال به شود یادگیري به شکل مؤثر سازد؛ باعث دوام یادگیري شده و موجب می می

                                                      
1-  Mayer & Land 
2-  Smith 
3-  Cousin 
4-  Entwistle 
5-  Davies & Mangan 
6-  discipline 
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هاي دیگر را داشته باشد و از این طریق، فاصله میان دانش پیشرفته و دانش اولیه  موقعیت

با توجه به این که معرفت دیسیپلینی ). 57، ص1379محمدي،  میلر، ترجمه مهر(یابد  کاهش می

 واجد فقط محدود به دانش نظري نیست و ماهیت عملی و تولیدي نیز دارد و هر دیسیپلین

ساختار مفهومی خاصی است که درك، یادگیري و یاددهی مطلوب آنها مستلزم انجام پژوهش 

ترین و با   در دیسیپلین، که از جمله مهم1است؛ بر این اساس در این مقاله مفاهیم آستانه

گیرند و براي  درسی هستند، مورد بحث قرار می  برنامهي حوزه هاي پژوهش در ترین افق اهمیت

  :گیرد تحلیلی مورد واکاوي قرار می-ه این هدف، سؤاالت زیر با استفاده از روش توصیفینیل ب

  هاي مفاهیم آستانه کدامند؟ هاي رایج پیرامون ماهیت و ویژگی تعابیر و برداشت -١

 هاي زیر بنایی و پشتیبان مفاهیم آستانه کدامند؟ تئوري -٢

  هاي مهم و رایج پژوهش در مفاهیم آستانه کدامند؟ شیوه -٣

  یادگیري کدامند؟–هاي مفاهیم آستانه براي یاد دهی  ترین داللت  مهم -۴

 کاربردهاي پژوهش در خصوص مفاهیم آستانه براي برنامه درسی کدامند؟ -۵

  

  هاي مفاهیم آستانه کدامند؟ هاي رایج پیرامون ماهیت و ویژگی تعابیر و برداشت

هاي  ه در داخل دیسیپلیننکته محوري و اصل زیربنایی نظریه مفهوم آستانه این است ک

هاي ادراکی معینی وجود دارند که منجر به تغییر درك و روش تفکر فرد در  مختلف، دروازه

هایی براي  مفاهیم آستانه یک دیسیپلین، دروازه). 2005مایر و لند، (شوند  مورد موضوعی می

شوند  می هستند و کلیدهایی براي پیشرفت یادگیري محسوب 2فهم عمیق دانش دیسیپلینی

لند، (شوند   در برنامه درسی محسوب می4آنها به عنوان گوهرهایی). 2008، 3کپ و استیر(

کنند و فراگیري  موضوعات متصل می یک موضوع را به دیگر). 2006، 5کوسین، مایر و دیویس

لند، کوسین، مایر و (هاي تفکر و عمل در هر موضوع، اهمیت دارد  آنها براي دستیابی به روش

کند که بدون این  یک مفهوم آستانه تغییري در روش درك یادگیرنده ایجاد می). 2005یس، دیو

                                                      
1-  threshold concepts 
2-  disciplinary 
3-  Cope & Staehr 
4-  jewels 
5-  Davies 
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در ). 2006؛ لند و همکاران، 2006مایر و لند، (تواند رو به جلو پیش رود  تغییر، یادگیري نمی

شوند؛ در نتیجه با آن موضوع  اي براي یک موضوع، مواجه می این فرایند، یادگیرندگان با آستانه

کنند تغییري ایجاد کنند و وقتی تغییر، اتفاق بیفتد برگشت به حالت  رگیر شده و تالش مید

درست است که ساختار مفاهیم آستانه، ). 2005مایر و لند، (اولیه بسیار مشکل خواهد بود 

؛ ولی درك و فهم )تغییر در یادگیري و در دیدگاهشان(کند  یادگیرندگان را درگیر در تغییر می

هایشان در  یازمند این است که یادگیرندگان، یک مفهوم آستانه را جهت افزایش تواناییکامل، ن

اند، بیشتر احتمال دارد  تحلیل مسائل، درونی کنند؛ افرادي که یک مفهوم آستانه را درونی نکرده

هاي طراحی برنامه درسی، یادگیري و  بنابراین در دوره. تا به روش غیرمرتبطی یاد بگیرند

توان یادگیرندگان را   الزم است به بررسی این موضوع پرداخته شود که چگونه میتدریس،

   ).2005لند و همکاران، (براي درونی کردن مفاهیم آستانه، آماده نمود 

 )1: اي پنج ویژگی مهم دارند که عبارتند از مفاهیم آستانه) 2003، 2005(از نظر مایر و لند 

ض اینکه یادگرفته شوند به طور بالقوه درك یادگیرندگان از ، به مح1دادن دارند قابلیت تغییر

تغییر ممکن است در دیدگاه یا عملکرد یادگیرنده رخ دهد که طرز . دهند موضوع را تغییر می

سازد کاري را انجام دهد که قبالً قادر به انجام آن  دهد یا یادگیرنده را قادر می فکر را تغییر می

شود که  اي ایجاد می ؛ تغییر دیدگاه از طریق یک مفهوم آستانه2رند برگشت ناپذی)2نبوده است؛ 

اي به یادگیرنده  فهم یک مفهوم آستانه. هستند) تلفیقی (3 ترکیبی)3بعید است فراموش شود؛ 

 مفهوم )4دهد تا بین مفاهیمی که قبالً از دید او پنهان بوده، ارتباط برقرار کند؛  اجازه می

است و این براي تعیین مرزهاي ) داراي حد و مرز (4دار ه، کراناي اغلب، نه همیش آستانه

یادگیري . یک آستانه به طور بالقوه، مشکل است. 5کند؛  هاي موضوعی به ما کمک می حوزه

 5کوارت. بار، مشکل است این مفاهیم براي یادگیرندگان یک دیسیپلین، اغلب براي اولین

 معیار را داشته باشند که در گروه مفاهیم آستانه قرار بیان کرده که مفاهیم باید همه پنج) 2010(

  پذیري و  تلفیق(ترین معیارها  معتقدند که دو تا از اصلی) 2010 (6ولی پارك و الیت. گیرند
  

                                                      
1-  transformative 
2-  irreversible 
3-  integrative 
4-  bounded 
5-  Cowart 
6-  Park & Light 
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  . براي تعیین آستانه بودن یک مفهوم، کافی است) قابلیت تغییر

 

 هاي زیر بنایی و پشتیبان مفاهیم آستانه کدامند؟ تئوري

این مفاهیم با  ).2008کپ و استیر، ( و یادگیري مفاهیم آستانه، مشکل استیاددهی 

براي اولین بار ) 1999 (1پرکینز). 2005مایر و لند، (کنند  ساختار دانش مشکل، ارتباط پیدا می

هاي مختلف دانش مشکل شناسایی شده توسط  شکل. را معرفی نمود 2تئوري دانش مشکل

ها؛ دانشی که  ها و نام دار نیستند مثل تاریخ بوط به مفاهیمی که معنیدانش مر: پرکینز عبارتند از

شود و به طور فعال از آنها  بندي شده و فقط موقع آزمون و مسابقه فراخوانده می در ذهن، بسته

شود؛ دانشی که از نظر مفهومی مشکل است که ممکن است ناشی از تصورات  استفاده نمی

اند یا ناشی از تصورات غلط از قبل  تجارب روزانه به دست آوردهآموزان باشد که از  غلط دانش

موجود و یا پیچیدگی خود مفهوم باشد؛ دانشی که از بافت اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی 

آموز با آن بیگانه یا در تضاد است؛ و دانشی که براي انتقال به دیگران  گرفته شده که دانش

ها به طور بالقوه براي  این دانش. خاصی داردمشکل است و به طور بالقوه، پیچیدگی 

. گیرند هاي مشکل قرار می مفاهیم آستانه نیز در گروه دانش. باشند یادگیرندگان، مشکل می

مشکل بودن یادگیري مفاهیم آستانه به این علت است که یادگیرندگان در جریان یادگیري در 

ن منظره شناخته شده از دانش قبلی و افتند و این فضایی است بی اي گیر می یک فضاي آستانه

در این فضا، مانعی ذهنی براي تغییر یادگیري و درك دانش جدید وجود دارد که . دانش جدید

تواند در رفع این مانع به یادگیرندگان کمک کند و الزمه انجام آن، آشنایی معلمان با  معلم می

). 2012، 3ریکر و پروکتر( است مفاهیم آستانه و مشکالت مفهومی مرتبط با آنها در تدریس

در این تئوري، یادگیري از طریق تنوع .  نیز در ارتباط هستند4مفاهیم آستانه با تئوري تنوع

هاي یک مفهوم یا عملی که قبالً آگاهی نداشته، آگاه  افتد؛ یادگیرنده از جنبه آگاهی اتفاق می

ي که به دست آورده، ارتباط هاي جدید و موجود شود و در نتیجه این ایده را با جنبه می

  . هاي مفاهیم آستانه است برقراري ارتباط بین مفاهیم از ویژگی). 1981، 5مارتون(دهد  می

                                                      
1-  Perkins 
2-  troublesome knowledge 
3-  Raiker & Procter 
4-  variation theory 
5-  Marton 
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توان گفت که این مفاهیم،  گرایی نیز می  در خصوص ارتباط مفاهیم آستانه با تئوري سازنده

در این رویکردها . گرایانه هستند هایی براي ساخت دانش در رویکردهاي سازنده بایسته پیش

شود که به طور مرتب  آموزان به عنوان توسعه دانش شخصی در نظر گرفته می یادگیري دانش

آموزان  در این رویکردها، دانش). 1992، 1دافی و جوناسن(شوند  پاالیش شده و پذیرفته می

ئوري یادگیري مفاهیم آستانه در این ت. باید به طور مداوم دانش خود را بسازند یا بازسازي کنند

توانند به عنوان موانع موضوعی یا دانشی در جهت ساختار دانشی یادگیرندگان مورد بررسی  می

تا زمانی که . قرار گیرند که باید قبل از ساختن دانش آینده در حوزه دیسیپلینی، آموخته شوند

 زي دانشمفاهیم آستانه به شکل مؤثري آموخته نشوند، یادگیرنده قادر به ساخت یا بازسا

گرایی با مفاهیم آستانه این است که این  از دیگر وجوه ارتباط سازنده. شخصی نخواهد بود

اند که مفاهیم  بیان کرده) 2005(مایر و لند . گرایی و گفتمانی دارند مفاهیم، قابلیت بازسازي

ندگان از  هستند که این به تغییر ذهنیت ایجاد شده، ارتباط دارد؛ یادگیر2گرا آستانه بازسازي

دهند و به ارزیابی مجدد  طریق این تغییر ذهنیت، یادگیریشان را به جهان اطراف، ارتباط می

 هستند، تغییر در دیدگاه همراه 3اي پردازند؛ همچنین گفتمانی و مذاکره تفکرات و عقایدشان می

هاي   روش.گیرد شود با تغییر متوازن در زبانی که توسط یادگیرنده مورد استفاده قرار می می

شوند؛ این واژگان ممکن است خود تولیدي باشند  جدید تفکر از طریق واژگان جدید بیان می

یا مربوط به دیسیپلین یا جامعه علمی معینی باشند که ممکن است شامل زبان عادي، زبان 

پرکینز . سطوح مختلف درك نیز با مفاهیم آستانه در ارتباط است. رسمی و زبان سمبلیک باشد

هاي  یادآوردن بخش سطوح مختلفی از درك و فهم را توصیف کرده که عبارتند از به) 2008(

هاي  گرفتن دانش در بافت کار اطالعاتی؛ بیان تفکر و عمل در بافتی که یاد گرفته شده؛ و به

انتقال از یک سطح به سطح دیگر بر اساس . تري دارد مختلف که نیاز به درك در سطح انتزاعی

این نکته بیانگر نقش مفاهیم آستانه در دستیابی به دانش عمیق و . گیرد نه انجام میمفاهیم آستا

هاي دانش مشکل، تنوع  توان گفت که تئوري با توجه به مباحث مطرح شده می. کاربردي است

  .روند گرا پشتیبان اصلی تئوري مفاهیم آستانه به شمار می و بازسازي

                                                      
1-  Duffy & Jonassen 
2-  reconstitutive 
3-  discursive 
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  م آستانه کدامند؟هاي مهم و رایج پژوهش در مفاهی شیوه

، این طورمعمول به اساتید دانشگاه. هاي شناسایی مفاهیم آستانه، هنوز هم مبهم است روش

  در  باید آستانه مفهوم متذکر شد که بایداند؛ اما   کردهتوصیفمفاهیم اصلی، به عنوان مفاهیم را 
  

مایر و لند، (ند شو نظرگرفته در یا دانشجویان آموزان دانش یادگیري از دیدگاه درجه اول

آوري شده درباره راههایی که یادگیرندگان،  اطالعات جمعدهد  این نکته نشان می). 2003

اند، اطالعات قاطعی را براي شناسایی مفاهیم آستانه فراهم  اي را تجربه کرده مفاهیم آستانه

ه و تعریف اند که استفاده روزمر بیان کرده) 2006(مایر و لند ). 2013، 1فوبرگ(خواهد کرد 

کلمات یا عباراتی که در توصیف یا نامگذاري یک مفهوم آستانه مورد استفاده قرار گرفته؛ 

دهند چگونه یادگیرنده یک مفهوم را  همراه با تجربه یادگیرندگان از مفهوم آستانه، نشان می

رهاي در شناسایی مفاهیم آستانه از طریق پژوهش، الزم است به معیا. رود درك کرده و پیش می

ها و تجارب  توجه نمود و بر اساس آن) 2003، 2005(مطرح شده از نظر مایر و لند 

در پژوهش پیرامون شناسایی . ها را شناسایی نمود یادگیرندگان از نحوه درك این مفاهیم، آن

مفاهیم آستانه باید به این نکته توجه کرد که فهم یک مفهوم ممکن است در هر دیسیپلین 

بیان می کند در داخل ادبیات مفاهیم آستانه، بیان شده که برخی ) 2009(کوسین . متفاوت باشد

هاي دیگر ممکن  مفاهیم، ممکن است در داخل یک دیسیپلین، آستانه باشند ولی در دیسیپلین

است آستانه نباشند؛ بنابراین توجه به تجارب یادگیرندگان در درك مفاهیم آستانه با استفاده از 

توجه به نقش تجارب در شناسایی مفاهیم . کند مفاهیم، محققان را یاري میهاي این  ویژگی

توان از پژوهش  سازد که براي شناسایی مفاهیم آستانه می آستانه این حقیقت را آشکار می

  . پدیدارشناسی استفاده کرد

پژوهش پیرامون مفاهیم آستانه فقط محدود به شناسایی مفاهیم آستانه نیست؛ بلکه معلمان 

آموزان در مفاهیم آستانه نیز  توانند در خصوص حل مسائل یادگیري دانش  محققان میو

هاي مؤثر در یادگیري مفاهیم آستانه،  در پژوهش پیرامون شناسایی روش. پژوهش انجام دهند

فهم یک مفهوم، ممکن است تحت تأثیر پایه دانش . نیز تجارب قبلی فرد اهمیت خاصی دارند

هاي دانش، منحصر به فرد هستند و از طریق تجربه توسعه  ، این پایهشخصی فرد قرار گیرد

                                                      
1  -  Fouberg 
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هاي قبلی یادگیرندگان از اینکه چه منبعی روي  تجربه). 1983، 2؛ شان1994، 1اروت(اند  یافته

اندرسون و (یادگیري و درگیریشان با موضوع در دیسیپلین مورد نظر تأثیرگذار بوده است 

 نشان دهنده تأثیر منفی تجارب قبلی روي یادگیري مفاهیم ها برخی پژوهش). 2007، 3هانسل

در حالی که برخی دیگر از ). 2010، 5؛ کابو و بیلی2010، تایلر و مایر، 4فالناگن(اند  آستانه بوده

تأثیر مثبت تجارب قبلی را در درك مفاهیم آستانه ) 2010( و همکاران 6ها مثل راس پژوهش

، قبالً درکی از یک موضوع به دست آورده باشند، تغییر درك اگر یادگیرندگان. اند نشان داده

اند که درك جدید  بیان کرده) 1982 (7پاسنر، استریک و هیوسان. آنها بسیار مشکل خواهد بود

شان رضایت ندارند و درك جدید را  شود که یادگیرندگان از درك فعلی فقط وقتی پذیرفته می

این موضوع اهمیت توجه به تجارب قبلی را بیان . دانند میتر و مفیدتر  تر، قابل قبول قابل فهم

هاي عملی پیرامون مفاهیم آستانه و تغییر در یادگیري،  دهد که در پژوهش کند و نشان می می

هایی متمرکز شوند که منجر  معلمان باید از تجارب قبلی فرد اطالع داشته باشند و روي روش

  .تر شوند فهم  به درك بهتر و قابل

اند؛  هاي مختلف، تعیین کرده هایی وجود دارند که مفاهیم آستانه را در دیسیپلین هشپژو

ها و  آموزان و از طریق مصاحبه این تحقیقات عمدتاً بر اساس بازخوردهاي دانش

آموزان با این مفاهیم  اند که حاصل تجارب معلمان از تعامل دانش هایی به دست آمده پرسشنامه

). 2010 ،8هالووي، آلپی و بول(ن در فهم این مفاهیم بوده است در طی تدریس و تفکرشا

اي در مهندسی انجام  جهت شناسایی مفاهیم میان رشته) 2012 (9پژوهش میل، گازومی و بیلی

شد و در نهایت از طریق مصاحبه با دانشجویان و اساتید این حوزه، مفاهیم آستانه را معرفی 

  .   دانشگاه به آموزش این مفاهیم توجه نشده استکردند و به این نتیجه رسیدند که در

   اند مفاهیم آستانه را محققان از طریق عقیده شخصی شناسایی کردهها  در برخی پژوهش
  

                                                      
1-  Eraut 
2-  Schon 
3-  Anderson & Hounsell 
4-  Flanagan 
5-  Kabo & Baillie 
6-  Ross 
7-  Posner, Strike, & Hewson 
8-  Holloway, Alpay & Bull 
9-  Male, Guzzomi, & Baillie 
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هاي دیگر براي شناسایی مفاهیم  پژوهش). 2008 و تامسون، 2؛ سیبت2010، 1کوینل و تامسون(

، 4آسموند و ترنر ؛2010، 3چک(اند  کردهآستانه از مصاحبه با دانشجویان و پرسشنامه استفاده 

؛ کوسین، 2008، 7؛ ترافورد2008، 6؛ تایلر2008، 5؛ بیلی و جانسون2010؛ پارك و الیت، 2010

برخی از تحقیقات براي شناسایی مفاهیم آستانه از نمونه کارهاي ...).  و 2005، 8؛ کلودر2006

 و تایلر، 2008، 10؛ آشوین2010یلر و مایر، ؛ تا2010، 9پنگ و مایر(اند  دانشجویان استفاده کرده

2006 .(  

 

  اي از پژوهش در مفاهیم آستانه هنمون

از طریق پرسشنامه و دو سؤال تالش شد تا ) 2010(در پژوهش هالووي، آلپی و بول 

در این . اي در علوم کامپیوتر معرفی شود داري براي شناسایی مفاهیم آستانه رویکرد نظام

 بازگشت، :یان رشته کامپیوتر ابتدا پنج مفهوم انتخاب شد از جملهپژوهش براي دانشجو

در تحقیقات قبلی دو تا از این مفاهیم . 11درختان باینري، تخصیص حافظه، شیء گرا و پروالگ

سؤاالت . اي رشته کامپیوتر معرفی شده بودند به عنوان مفاهیم آستانه) بازگشت و شیء گرا(

شامل داشتن طبیعت ها  این ویژگی. اهیم آستانه طرح شدندهاي مف پرسشنامه بر اساس ویژگی

  .  مشکل، برگشت ناپذیري، ترکیبی از مفاهیم دیگر، و تغییر درك و فهم بودند

یک از مفاهیم تعیین شده قرار گرفتند و دانشجویان   در جاي خالی هر:سؤاالت پرسشنامه

  .  مخالفم و نظري ندارم، پاسخ دادندهاي کامالً موافقم، کامالً به سؤاالت از طریق انتخاب گزینه

  

  براي دانشجویان دیگر، آسان است؛............... مفهوم شرح  .1

  کردن من در مورد موضوع را به کلی تغییر داد؛ روش فکر.................. درك مفهوم . 2

                                                      
1-  Quinnell & Thompson 
2-  Sibbett 
3-  Cheek 
4-  Osmond & Turner 
5-  Baillie & Johnson 
6-  Taylor 
7-  Trafford 
8-  Clouder 
9-  Pang 
10-  Ashwin 
11-  recursion, binary trees, memory allocation, object orientation, and prolog 
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  هاي جدید به کار برم؛ را در حوزه.................. توانم مفهوم من می . 3

  تر نیست؛ در مقایسه با مفاهیم دیگر، اصالً مشکل................. درك مفهوم . 4

ترین بخش موضوع است، ولی قبالً  چیزي است که در حال حاضر، اصلی......................... مفهوم  . 5

  فهم آن تا حدودي دشوار بود؛

ن موضوعاتی را که قبالً برایم قابل درك باعث شده تا من برخی ارتباطات بی.............. درك مفهوم . 6

  نبود، بهتر درك کنم؛

  ام؛ را درك نکرده................... من هنوز به درستی، مفهوم . 7

  ؛ "دانم آن به چه معنی است  آها، من می"احساس کامالً عاطفی داشتم شبیه ............... با درك مفهوم . 8

  ؛)الزم است(آیند  گرد هم می...................... هومبسیاري از موضوعات براي درك مف . 9

  توانم فراموش کنم؛ ام، بسیار سخت می را اکنون که یاد گرفته...............  من دریافتم که مفهوم .10

  احساسی شبیه یک متخصص کامپیوتر را به من داده است؛.................. درك مفهوم . 11

  دارد؛) تناسب(با موضوعات دیگر ارتباط ..................  مفهوممشکل درك کردم چگونه . 12

  را فهمیدم، موضوعات قبالً آموخته شده را بیشتر درك کردم؛...................... زمانی که مفهوم . 13

  مشکل بود؛................ درك مفهوم  . 14

  . حفظ کنمرا ...................... من مجبورم تازگی درك مفهوم. 15

  

، 9، 5 طبیعت مشکل مفهوم؛ سؤاالت 14 و 4یرپذیري؛ سؤاالت ی تغ11 و 8، 2سؤاالت 

 سطوح 7 و 3، 1ناپذیري و سؤاالت   برگشت15 و 10؛ سؤاالت )تلفیق( ترکیب 13، و 12

ناپذیري درك،  هاي مفاهیم از جمله برگشت سه تا از ویژگی. گرفتند درك و فهم را اندازه می

توانند آزمایش شوند که دانشجویان  از مفاهیم دیگر و تغییر درك فقط وقتی می) یقتلف(ترکیبی 

اي باشند؛ بنابراین  حال خارج شدن از حالت آستانه از آستانه عبور کرده باشند یا حداقل در

در این پژوهش دو . که شاخص فهم بوده براي نشان داده نتیجه، استفاده شده است7سؤال 

  :این سؤاالت شامل. نوشتند  را میشده که باید خود دانشجویان پاسخ آنسؤال دیگر هم مطرح 

  تر بوده است؟  هاي برنامه نویسی، درك چه موضوعاتی براي شما مشکل در تمام دوره. 1

نویسی اهمیت  کنید کدام مفهوم یا مفاهیم براي درك شما از برنامه شما احساس می. 2

  اند؟  بیشتري داشته

تحلیل اطالعات از روش تحلیل  ایی مفاهیم آستانه به منظورهاي شناس پژوهش در

  دهد تا روي تجربه افراد  شود؛ چون این روش به ما اجازه می پدیدارشناسی تفسیري استفاده می
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پدیدارشناسی تفسیري . اند و گروههایی متمرکز شویم که پدیده مورد نظر را تجربه کرده

 در این جریان، تجارب خاص از افراد خاص به  تأکید روي ماهیت تجربه دارد که1هوسرل

در پدیدارشناسی از توصیف به سمت تفسیر ). 2009، 2اسمیت، فالورز، و لرکین(آید  دست می

کنند و محققان، آن تجارب را تفسیر  مشارکت کنندگان، تجاربشان را بیان می. رویم پیش می

مبتنی بر ... و ) 2003(دیویس ؛ )2009 (4پژوهش کالرك).2007، 3اسمیت و ایتاف(کنند  می

توصیف تجارب یادگیرندگان از پدیده مورد بررسی بوده است و از طریق توصیف ساده تجربه 

  . اند به فهم پدیده مورد بررسی رسیده

در ایران، پژوهش پیرامون مفاهیم آستانه، کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ ولی در کشورهاي 

اند که  ها شناسایی شده ها از طریق نتایج پژوهش یپلیندیگر، مفاهیم آستانه در برخی دیس

کپ (؛ فاصله اطمینان در آمار )2003مایر و لند، ( در ریاضیات 5عبارتند از اعداد مرکب و حد

گرا  نویسی شیء ؛ برنامه)2007تایلر و کپ، (شناسی  ؛ سیر تکامل در زیست)2006، 6و بایرن

در ) 2011(هاي پژوهش تایلر و همکاران  یافته. )2008 و همکاران، 7زندر(در علوم رایانه 

شناسی،  دهد در جریان تحقیق در خصوص مفاهیم آستانه رشته زیست استرالیا نشان می

اي در این  شناسی توسعه یافت و همچنین مفاهیم آستانه ها در رشته زیست ماتریس آستانه

به بررسی توسعه ) 2007ن، دیویس و منگ(ها مثل  برخی دیگر از پژوهش. رشته شناسایی شدند

از آنجا که این مفاهیم، مشکل هستند و . اند تدریس و یادگیري در مورد مفاهیم آستانه پرداخته

هاي عملی در این  درسی اهمیت خاصی دارد، الزم است پژوهش یادگیري آنها در برنامه

 پژوهی، به منظور حل مشکالت یاددهی و پژوهش در عمل و درس. خصوص انجام شود

پژوهش در عمل یکی از . توانند مورد استفاده قرار گیرند یادگیري مفاهیم آستانه می

اگر این . کند اي معلمان کمک می هایی است که به حل مسائل یادگیري و رشد حرفه پژوهش

پیشرفت فردي، بهتر : پژوهش، خوب اجرا شود نتایج مطلوبی را به بار خواهد آورد از جمله

                                                      
1-  Husserl 
2-  Smiith, Flowers, & Larkin 
3-  Eatough 
4-  Clarke 
5-  complex numbers and limits 
6-  Cope & Byrne  
7-  Zander 
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توانند به بهبود  معلمان از طریق پژوهش در عمل می... یشرفت مؤسسه و اي، پ شدن کار حرفه

درس  ).29-26: 1382، ترجمه آهنچیان، 1مکنیف، لوماکس و وایتهد(کار خود کمک کنند 

کنند که  گروههاي درس پژوهی بررسی می. اي است پژوهی نیز یک رویکرد توسعه حرفه

در . افزاید  چیزي به تجارب یادگیري آنها میگیرند و تدریس چه آموزان چگونه یاد می دانش

معلمان در . شود اي براي بررسی محتواي برنامه درسی ایجاد می فرایند درس پژوهی، زمینه

استیپانک و همکاران، (کنند  آموزان، تحقیق و بحث می خصوص نحوه ارائه محتوا به دانش

اند که در پژوهش پیرامون  بیان کرده) 2005(مایر و لند ). 1389ترجمه ساکی و مدنی، 

شناسایی مفاهیم آستانه، هدف این است که به معلمان کمک شود تا تغییرات مورد نیاز را در 

) 2011 (2پژوهش راجر و ترپین. درسی را بهبود دهند درسی ایجاد کنند و برنامه هاي  برنامه

آستانه براي اصالح شناسی پژوهش در عمل از مفاهیم  نشان داد که چگونه با استفاده از روش

  .درسی استفاده شد برنامه

  

   یادگیري کدامند؟–ترین داللت هاي مفاهیم آستانه براي یاددهی  مهم

تمرکز روي مهمترین . درسی هستند مفاهیم آستانه، مهمترین موضوعات در برنامه

اي درسی انباشته شده باشد و روش خوبی بر تواند روشی براي اجتناب از برنامه موضوعات می

آموزان،  درگیر نمودن متخصصان موضوعی و محققان آموزشی است تا در مورد یادگیري دانش

مذاکرات این متخصصان با هم ثابت . درسی و تدریس موضوع به بحث بپردازند طراحی برنامه

همچنین مفاهیم ). 2009کوسین، (شده است که در شناسایی مفاهیم آستانه، مؤثر بوده است 

اي را ایجاد  درسی، مفید هستند؛ و درك آنها آستانه ن راهنما جهت بهبود برنامهآستانه به عنوا

ها، درك  برخی از پژوهش. کند که براي یادگیري مؤثر، یادگیرندگان باید از آن عبور کنند می

و توانایی براي ) 2006bکوسین، (یادگیرندگان از یک مفهوم آستانه را به عنوان سرمایه عاطفی 

  .اند نشان داده )2006، 3سوین(س تردید نیز مدیریت احسا

  درسی وجود داشته، دستیابی به تلفیق  دهندگان در برنامه چالشی که همواره براي آموزش
  

                                                      
1-  McNiff, Lomax, & whitehead 
2-  Rodger & Turpin 
3-  Savin 
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کند با دانشی درگیر  تئوري و عمل بوده است که استفاده از مفاهیم آستانه به آنها کمک می

گیري را براي عبور فراگیران از آن هاي یاد شوند که براي یادگیرندگان مشکل بوده و آستانه

مفاهیم آستانه به مدرسان در آموزش عالی نیز کمک ). 2011راجر و ترپین، (شناسایی کنند 

دانشجویانی دارند : این مدرسان ممکن است با دو مشکل عمده مواجه باشند از جمله. کنند می

 از این دانش در زندگی رسد قادر نیستند اند؛ ولی به نظر می که دانش رسمی را کسب کرده

هاي مجزایی  روزمره استفاده کنند و دیگر اینکه برخی از دانشجویان به یادگیري سطحی جنبه

رسد قادر نیستند از آن به صورت ترکیبی استفاده  شوند که به نظر می از موضوع متوسل می

ا دو مشکل دانشجویان در صورت درك کامل مفاهیم آستانه ب). 2005، 1دیویس و منگن(کنند 

  . فوق، مواجه نخواهند شد

کنند تا فهم مفهومی خود را  هایی ایجاد می آموزان نیز فرصت مفاهیم آستانه براي دانش

توسعه دهند؛ استفاده از مفاهیم آستانه در تدریس یک موضوع، فرصتی براي تمرکز روي 

). 2008، 2کارستنسن و برنهارد(کند  هایی که در تسلط به موضوع، مفید هستند، ایجاد می نکته

دیویس و . کنند که یادگیرنده، مفاهیم را مانند یک متخصص درك کند کمک میمفاهیم آستانه 

آموزان باید زبان متخصص را که مرتبط با سبک دیسیپلین  اند که دانش بیان کرده) 2007(منگن 

است به دست آورند؛ مثالً در دیسیپلین اقتصاد آنها باید با توجه به تجارب و مطالعات قبلی، 

هاي واقعی و صوري، و  و هزینه، پول و درآمد، ارزش) ارزش(یمت بین مفاهیمی مثل ق

هاي مفاهیم آستانه این  یکی از مهمترین ویژگی. گذاري، تفاوت قائل شوند انداز و سرمایه پس

ایجاد ارتباط بین . توانند به ایجاد ارتباط بین موضوعات مختلف، کمک کنند است که می

سازد  شود و یادگیرنده را قادر می انتقال یادگیري میموضوعات مختلف، منجر به دستیابی به 

. هایش در زندگی استفاده کند هاي دیگر ارتباط دهد و از آموخته آنچه را آموخته به موقعیت

کنند که اگر یادگیرندگان در ایجاد ارتباط بین موضوعات  بیان می) 2010(کوینل و تامسون 

ها نشان  نتایج پژوهش. وضوعی درگیر شوندتوانند در مواد م مختلف، شکست بخورند؛ نمی

آموزان نمرات باالتري کسب  شود، دانش داده که وقتی تدریس روي مفاهیم آستانه متمرکز می

جهت توسعه ) 2006(در پژوهش دیویس و منگن ). 2008کارستنسن و برنهارد، (کنند  می

                                                      
1-  Mangan 
2-  Carstensen & Bernhard 
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ق مفاهیم آستانه و تئوري ها از تلفی ساختار درك و فهم فراگیران براي یادگیري در دیسیپلین

تنوع استفاده کردند که در نتیجه آن برخی از مشکالت یادگیرندگان رفع شد و یادگیري آنها 

  . بهبود یافت

  

 کاربردهاي پژوهش در خصوص مفاهیم آستانه براي برنامه درسی کدامند؟

ش هاي مشخصی پاسخ دهند و دان هاي برنامه درسی در تالش هستند که به سؤال پژوهش

با پژوهش پیرامون ). 1388شورت، ترجمه مهرمحمدي، (یا فهم متناسب با آنها را فراهم نمایند 

شناسایی این مفاهیم به . شوند مفاهیم آستانه، این مفاهیم در هر دیسیپلین شناسایی می

دهد؛ چرا که روي مهمترین موضوعات  درسی و معلمان جهت می هاي طراحان برنامه فعالیت

همچنین آنها را قادر . مانند اهمیت، دور می وند و از پرداختن به موضوعات کمش متمرکز می

اي  سازد در فرایند یاددهی و یادگیري براي این مفاهیم جایگاه خاصی قائل شوند و برنامه می

  . مدون براي آموزش آنها تهیه کنند

ري مفاهیم پژوهش پیرامون مفاهیم آستانه به شناسایی مشکالت یادگیرندگان در یادگی

گیرد، مشکالت شناسایی  وقتی که تجربه یادگیرنده مورد بررسی قرار می. کند آستانه، کمک می

از آنجا که درك . هاي مختلفی را به کار گیرد حل  تواند راه شده و معلم براي حل مشکالت می

به خوبی اگر مفاهیم ) 2005لند و همکاران، (سازي دارد   کامل مفاهیم آستانه نیاز به درونی

توانند به  هاي عملی می درونی نشده باشند؛ اساتید، معلمان و محققان از طریق پژوهش

درگیر شدن در پژوهش پیرامون . سازي آنها بپردازند هایی براي درونی شناسایی روش

هاي مؤثر در یادگیري مفاهیم آستانه، نه تنها مشکل یادگیرندگان را حل  کارگیري روش به

ریکر و . کند اي آنها کمک می علمان را درگیر در پژوهش کرده و به ارتقاء حرفهکند، بلکه م می

اي معلمان ریاضی چهار کشور فنالند،  در پژوهشی به منظور توسعه حرفه) 2012(پروکتر 

اصالح . اسپانیا، پرتغال وانگلستان، آنها را درگیر در شناسایی مفاهیم آستانه کرده بودند

 1میل و بیلی. اربردهاي پژوهش در خصوص مفاهیم آستانه استدرسی از دیگر ک برنامه

درسی،  تواند براي توسعه برنامه اند که پژوهش در مفاهیم آستانه می بیان کرده) 2011(

پداگوژي، ارزیابی، و تقویت رویکردهاي عمیق در یادگیري، کاربرد داشته باشد؛ بنابراین یکی 

                                                      
1-  Male & Baillie 
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ها  هاي پژوهش  آستانه این است که از یافتهاز مهمترین اهداف پژوهش در خصوص مفاهیم

  .درسی استفاده شود جهت اصالح و بهبود برنامه

  

  گیري بحث و نتیجه

مفاهیم . اي دارند العاده ها متشکل از مفاهیمی هستند که برخی از آنها اهمیت فوق دیسیپلین

طور ویژه به   بهاهمیت هستند که الزم است آستانه در هر دیسیپلین از جمله مفاهیم مهم و با

تواند تغییرات عمیق و پایداري در روش تفکر و عمل  آنها توجه شود؛ چرا که یادگیري آنها می

هاي مختلفی با مفاهیم آستانه در ارتباط هستند از جمله تئوري دانش  تئوري. فرد ایجاد نماید

وه دانش مشکل از آنجا که مفاهیم آستانه در گر. گرایی و تئوري تنوع مشکل، تئوري سازنده

هاي  الزم است معلمان با دانش. توان آنها را به تئوري دانش مشکل ارتباط داد گیرند می قرار می

آموزان چه  مشکل آشنایی داشته باشند تا در تحقیق خود متمرکز شوند روي اینکه دانش

دانند تا بینش جدیدي در بررسی رویکردشان براي تدریس  چیزهایی را و چرا مشکل می

گرایی و پاالیش ذهنی دارند که این ویژگی  مفاهیم آستانه قابلیت بازسازي. ضوع ایجاد شودمو

گرایی ارتباط می دهد و تا زمانی که این مفاهیم، یاد گرفته نشوند، فرد  آنها را به تئوري سازنده

ادن برقراري ارتباط بین مفاهیم مختلف و پیوند د. قادر به ساخت یا بازسازي دانش نخواهد بود

تواند با تئوري تنوع در ارتباط  هاي مفاهیم آستانه است که می تجارب قبلی و جدید از ویژگی

) 2008(پرکینز . مفاهیم آستانه با سطوح مختلف درك و فهم پرکینز هم در ارتباط است. باشد

کارگرفتن را شامل  یادآوردن تا به سطوح مختلفی از درك و فهم را در نظر گرفته که از به

بر اساس . شود شود، حرکت از یک سطح به سطح دیگر بر اساس مفاهیم آستانه انجام می می

توان نتیجه گرفت که یادگیري مفاهیم آستانه منجر به یادگیري عمیق  هاي پشتیبان می این تئوري

دهد، بلکه منجر به تغییر  شود که نه تنها طرز تفکر و ذهنیت فرد را تغییر می داري می و معنی

سازد  شود و این یادگیري، قابلیت کاربرد در زندگی را دارد و فرد را قادر می د او نیز میعملکر

  . مسائل مختلف خود را از طریق یادگیري این مفاهیم برطرف نماید

دستیابی به یادگیري عمیق و (ناپذیري درك   ایجاد تغییر در دیدگاه یا عملکرد، برگشت

دار بودن و مشکل بودن از جمله  ، کران)باط بین مفاهیمبرقراري ارت(، ترکیبی بودن )پایدار

  ها و پژوهش  هاي مفاهیم آستانه است که محققان و معلمان با آگاهی از این ویژگی ویژگی
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با پژوهش پیرامون . توانند به شناسایی مفاهیم آستانه در هر دیسیپلین بپردازند مند، می نظام

شوند بسیاري از مسائل مرتبط با یاددهی و یادگیري آن  یشناسایی مفاهیم آستانه، معلمان قادر م

از آنجا که در شناسایی مفاهیم آستانه توجه به تجارب یادگیرندگان . مفاهیم را رفع نمایند

اهمیت زیادي دارد، معموالً براي شناسایی مفاهیم آستانه از پژوهش پدیدارشناسی استفاده 

 آستانه، شناسایی مسائل یادگیرندگان در حوزه پژوهش دیگر در خصوص مفاهیم. شود می

هاي مؤثر در یادگیري مفاهیم آستانه است که براي انجام این کار،  درك مفاهیم آستانه و روش

معلمان از . پژوهی استفاده کنند هایی مثل پژوهش در عمل و درس توانند از روش معلمان می

، 1اولمان(کنند  اي رشد می حرفههاي پژوهشی، از نظر فردي و یا  طریق مشارکت در فعالیت

پژوهی، معلمان را درگیر در  پژوهش در عمل و درس). 1383؛ به نقل از فتحی واجارگاه، 1992

معلمان از . سازد اي آنها را فراهم می پژوهش پیرامون مسائل آموزشی نموده و زمینه رشد حرفه

درسی خود  ا در برنامهتوانند تغییرات ممکن ر طریق پژوهش در خصوص مفاهیم آستانه می

ها باید بیشتر درگیر تحقیق درباره  دیسیپلین) 2004 (2و پیس گفته میدندورف به. اعمال کنند

معلمان از طریق پژوهش . گیرند کنند و چگونه یاد می این شوند که افراد چگونه فکر می

 برده و تغییرات  تفکر و یادگیري یادگیرندگان پیي توانند به نحوه پیرامون مفاهیم آستانه می

در پژوهش پیرامون مفاهیم آستانه با توجه به این . درسی خود اعمال نمایند ممکن را در برنامه

اند؛ و تجارب  آموزان مشکل بوده است یا خیر؛ به چه علت مشکل بوده که مفاهیم از نظر دانش

... ه و شد کسب شده قبلی براي یادگیري مفید بوده یا مانعی براي یادگیري محسوب می

  . درسی بپردازند توانند به طراحی مجدد برنامه درسی می طراحان برنامه

توان گفت که امروزه پژوهش، نقش اساسی  به طور کلی با توجه به مباحث مطرح شده می

توان به  از طریق پژوهش است که می. درسی و حل مسائل یادگیري دارد در ارتقاء برنامه

در این جریان، . ی پرداخت و به اصالح و بهبود آنها کمک کردشناسایی مسائل در برنامه درس

معلمان با پژوهش در برنامه درسی بهتر . الزم است نقش معلمان نیز به پژوهشگر تغییر یابد

درگیر شدن معلمان در پژوهش، . توانند مسائل را شناسایی کنند و در رفع آنها اقدام نمایند می

                                                      
1-  Ollmann 
2-  Middendorf & Pace 
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تواند زمینه   و ارتقاء یادگیري دانش آموزان مفید است، بلکه مینه تنها براي بهبود برنامه درسی

  . اي معلمان را نیز فراهم سازد ارتقاء حرفه
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