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 چکیده 
های درسی قصد شده و کسب شده درس علوم تجربی به عنوان و ناهمخوانی میان برنامه شکافوجود با توجه به 

 با واکاوی رابطههنوز پژوهشی در آموزان در دوره ابتدایی، های اساسی برنامه درسی مدارس برای دانشیکی از مؤلفه

 . لذا هدفصورت نگرفته استبه عنوان مجریان اصلی برنامه درسی قصد شده نظرات معلمان  هاز دریچعلل این امر 

های درسی یاد شده درس علوم تجربی در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان پژوهش حاضر واکاوی علل شکاف میان برنامه

کنندگان با استفاده از تهران بود و شرکت آموزش و پرورش شهروهش میدان پژرویکرد پژوهش کیفی است. است. 

ها با استفاده از گردآوری داده .انتخاب شدند معلماناز بین  و گلوله برفیکی المهدفمند از نوع گیری نمونه هایروش

 هاعتباردهی بجهت . مصاحبه به سطح اشباع نظری رسید هجدهمینساختاریافته انجام شد و در نیمهعمیق فن مصاحبه 

ها، ها و مرور و بازنگری مکرر دادهکنندگان، تلفیق دادهمشارکت و تعامل با مشارکتهای پژوهش از مواردی نظیر یافته

به ، کالیزیها با استفاده از روش تحلیل دادهاستفاده شد.  بررسی به وسیله اعضا و بازنگری توسط ناظرین خارجی

زی ریعلل مرتبط با متخصصان برنامهمضامین اصلی شامل زیرمضمون منتج گردید.  14مضمون اصلی و  4شناسایی 

ریزی علل مرتبط با نحوه برنامهو غیره(،  ریزی درسیبرنامه گذاری توسط متخصصان)نحوه هدف درسی و کادر اجرایی

 حوه اجراننظارت و پشتیبانی )و غیره(، علل مرتبط با نحوه اجرا،  درسی )نحوه طراحی و تدوین برنامه درسی قصد شده

های پژوهش یافتهاست. و تجهیزات فیزیکی و غیره( امکانات و غیره( و علل مرتبط با میزان امکانات و تجهیزات )میزان 

و غفلت از سایر اهداف برنامه درسی نظیر  دانشی توجه و تأکید بیشتر بر حیطه اهدافچون هم عللیدهد نشان می

های درسی یاد شده درس علوم تجربی شکاف میان برنامههای زمینهگذاری، در هنگام هدف یعملکرداهداف نگرشی و 

 در دوره ابتدایی را ایجاد کرده است.

 ب شده، علوم تجربی، دوره ابتدایی.ی، قصد شده، کسبرنامه درسهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

اقتصادی هر کشوری  های آموزشی بخش مهمی از سرمایه انسانی و توسعه اجتماعی وسازمان

 عنوان نهاد فرهنگی آموزش و پرورش به ،این میان در (.King & Vaiman ،2019) شوندمحسوب می

 وتولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی  ،متخصص انیدر تربیت نیروی انسنقش اساسی اجتماعی،  و

پرورش امروز قابل  وای که آینده کشور در آیینه آموزش به گونه ؛کندتعالی کشور ایفا می د ورش

جامع  درسی همندی از برنامهبهر در این راستا،(. 2020)قدیمی یردوقدی و حافظیان،  تاهده اسمش

-)عطاران، مسعودپور، عطاران و حسین آیدشمار میابزارهای ضروری بهای روز از نیازها ب بو متناس

 است و پرورشهای اصلی آموزش نظام از عناصر یا خردهیکی  بنابراین، برنامه درسی(. 2019پور، 

برنامه  (.2018د )غربا، رحیمی و دهباشی، هبردی و اثربخش به آن نگریسته شوکه باید به صورت را

مؤسسات آموزشی به منظور ایجاد یادگیری در  و تجربیات هارصتفاصلی  هراهم آورندفدرسی 

ی، پور، همتی و سماو)سهرابی، زینلی است های فراگیرانتغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت

ریزی شده توسط مؤسسات آموزشی است که در اختیار برنامه درسی تجربیات برنامه(. 2021

 & Munna) گیردفراگیران به منظور دستیابی به نتایج یادگیری از پیش تعیین شده قرار می

Abulkalam ،2021 .) ق و ارزیابیالیافته، خمانتجربیات آموزشی ساز ،برنامه درسیبه طور کلی

شود ای است که به صورت هوشمندانه یا غیرهوشمندانه برای فراگیران تهیه و تدارک دیده میکننده

سسه آموزشی برای رسیدن به برآیندهای یادگیری در جهت رشد، بلوغ و تعلیم ؤو تحت نظارت م

 (.Mulenga ،2018) آیداجرا در میفراگیران برای کارایی بهتر و زندگی در جامعه در حال تغییر به 

و  1قصد شده یمعموالً از دو نوع برنامه درس یبرنامه درس یاجرا و دیتول ،یطراح ندیدر فرا

 یمرس ای ینوشتار یقصد شده که به آن برنامه درس یبرنامه درس .دیآیم انیسخن به م 2کسب شده

 شرفتیپ یابیارزش وهیو ش یریادگی -یاددهی یهاروش ،محتوا ،ها، اهدافشود، به آرمانیگفته م زین

برنامه (. 2016تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی، )حاجی کندیاشاره م یبرنامه درس کیدر  یریادگی

نظام  ایلی د شده و در سطح میتهیه و تول درسی ریزانمهبرنان و کارشناساط شده توس ددرسی قص

تبار فیروزجایی، )ملکی، دالور، احمدی و حاجی شودتجویز می مؤسسات آموزشیآموزشی به 

در  یبرنامه درس یاجرا قیاست که از طر یراتییتغمجموعه  زیکسب شده ن یبرنامه درس (.2012

ن رود که در اییمانتظار (. Alemu ،2021) شودیم جادیا رانینگرش و مهارت فراگ ،مجموعه دانش

به . نددرسی قصد شده نایل گرد مههای برناهدفبل توجهی از بتوانند به بخش قا فراگیرانه مرحل

س س درالکه در ک یدادهایینتایج حاصل از روست و به ا فراگیرانمه در سطح کلی این برناور ط

 (.Cil & Cepni ،2014) اشاره دارد ،افتدفاق میات

                                                           
1. Intended Curriculum  

2. Attained Curriculum 
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 نیهمخوا یادیز تا حدوددرسی دو نوع برنامه  نیا نیب دیمطلوب و کارا با یبرنامه درس کیدر 

از  یآگاه یها براوهیش نیتراز مهم یکی (.Phaeton & Stears ،2017) باشد شتهو انطباق وجود دا

 یهمخوان زانیم یابیارزش .است یابیارزش ،قصد شده و کسب شده یدرس یهامهبرنا یهمخوان زانیم

نقاط ضعف و قوت آن است تا مشخص  ییمنظور شناسا به یندیفرا یدر اصل طراح یبرنامه درس

ژاد ن)میرشکاری، اوجی چقدر فاصله وجود دارد ،آنچه قصد شده و آنچه کسب شده است نیشود ب

، ی استآموزش و یادگیر یشده طرحی برا درسی قصد که برنامه با توجه به این(. 2015و قلتاش، 

، فراهم کننده درسی و تولید برنامه یگیردر مراحل شکل 2و پایانی 1ارزشیابی تکوینی صرف توجه به

. برنامه درسی نخواهد بوددرس  ایهموفقیت آن در موقعیت واقعی کالس یاجرایی برا ضمانت

ه اجرا در نیاید و انجام شده ب یهابینیده ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون، طبق پیشقصد ش

 یبر این اساس، براد. حقق نشوآموزشی آن به نحو مطلوب در فراگیران م یهادر نهایت هدف

 برنامه دو نوع ،مندنظام یا روشاسـت که ب ییک برنامه درسـی ضـرورو قوت شناسایی نقاط ضعف 

ضمن  یابیارزشاین (. 2012)ملکی و همکاران،  شـده ارزشیابی شوند کسبو  شده قصد درسی

 ینیبشیپ زاتیو تجه یموزشآمواد  ،یریادگی -یاددهی یهاروش ،محتوا ،اهداف ،هاآرمان سهیمقا

 یبرنامه درس)آموزان مطلوب در رفتار دانش راتییتغ جادیا زانیشده با م قصد یشده در برنامه درس

یفراهم م یدرس یهابرنامه رییو اصالح و تغ ینظر یهابخش یبرا یپشتوانه تجرب (،کسب شده

 (.2019الهی، )فضل آورد

معموالً به  یدرس یهابرنامه ،گرید یآموزش یهااز نظام یاریهمانند بسایران در نظام آموزشی 

موزان آکسب شده دانش یبرنامه درس ،آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفتهصورت قصد شده است و 

 یدرس زانیربرنامه(. 2015)میرشکاری و همکاران،  باشدیبرخوردار م ییسزاهب تیاست که از اهم

و  شودیم دیو تول یطراح ،هشد قصد یبرنامه درسبه عنوان ه که آنچ نیمعموالً ب باورند که نیبر ا

آنان قرار  یهاکنند و جزء آموختهیکسب م ،شده قصد یبرنامه درس یدر اثر اجرا رانیآنچه که فراگ

مطالعات  (.2020)مهرمحمدی،  دوجود دار یفاصله قابل توجه )برنامه درسی کسب شده(، ردیگیم

های درسی قصد انجام شده نیز حاکی از وجود فاصله و در برخی موارد فقدان همخوانی میان برنامه

تبار فیروزجایی، )حاجی دهدهای درسی را کاهش میی برنامهشده و کسب شده است که اثربخش

 یچالش ،یدرسدو نوع برنامه  نیا انیو فاصله م یرو ناهمخوان نیاز ا(. 2016ملکی و احمدی، 

 تاس یدرس یزیربرنامه ندیدر فرآ ورشنظام آموزش و پر یمدارس و به طور کل یبرا یاساس

زیرا وجود شکاف، ارتباط میان سطوح  (؛2016بان و فقیهی، مقدم، عابدی کرجیفر، هاشمی)جمالی

، Cahapay) شودکند و مانع در دستیابی به اهداف برنامه درسی میبرنامه درسی را تضعیف می

                                                           
1. Formative Evaluation  

2. Summative Evaluation 
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 ی وطراح ندیآن است که با نظارت بر فرآ یدرس زانیرجهت تمام تالش برنامه نیبه هم. (2020

دو نوع برنامه  انیبه کاهش شکاف م ،آموزندیدر عمل م رانیو آنچه که فراگ یبرنامه درس یاجرا

 (.2017زاده، سیف و فقیهی، )امین کمک کنند شده ادی یدرس

 یآموزششوند و در سیستم آموزان به آن وارد میت که دانشای اسدوره ابتدایی اولین دوره

دارد؛ زیرا بستر الزم برای تربیت نسل مستعد و آماده به کار برای جامعه را اهمیت زیادی جوامع 

های اساسی برنامه علوم تجربی به عنوان یکی از مؤلفه(. Smart & Ebong ،2019) سازدفراهم می

ن در دوره ابتدایی، به موازات سایر دروس از اهمیت زیادی برخوردار آموزادرسی مدارس برای دانش

آموزان در فهم چگونگی کارکرد جهان و چگونگی تعامل عناصر آموزش علوم تجربی به دانشاست. 

های کند و موجب رشد تفکر انتقادی و مهارتجاندار و غیرجاندار که با هم مرتبط هستند کمک می

علوم تجربی یکی از (. 2021حقیقت، صفری و صبوری، )مرادی شودآموزان میدانشحل مسأله در 

آید و دست میهای آن از راه مشاهده و انجام آزمایش بههای بشری است که یافتهها و معرفتدانش

ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. لذا هدف از آموزش علوم نمالک یا معیار درستی آ

خندقی و زرقانی، )امین شودهایی است که در زندگی روزمره مشاهده میوزش پدیدهتجربی، آم

دچار تغییر و های اخیر، هیچ یک از موضوعات درسی به اندازه درس علوم تجربی در دهه(. 2011

چه محتوای درس علوم تجربی به خودی خود به دلیل پیشرفت فزاینده علم تحول نشده است. اگر

د، ولی این تغییر تنها از جنبه محتوایی، آموزش شوتر میز به روز جدیدتر و حجیمو دانش بشری، رو

کند تا برنامه درسی آموزش علوم تجربی های عصر حاضر ایجاب میگیرد. ویژگیعلوم را دربرنمی

زان رشد آموهای شناختی و شخصیتی دانشگیری از آن، تواناییبه نحوی سازماندهی گردد تا با بهره

های الزم برای رویارویی با ، فراگیران با برخورداری از مزایای علوم و فناوری، توانمندیکرده

داف درس در مسیر صحیح آموزان متناسب با اههای دانشتحوالت جدید را کسب نمایند و فعالیت

ای هریزی و تألیف کتابدر دفتر برنامهنیز  1370از سال  (.2015)میرشاکری و همکاران،  قرار گیرد

د محور برای طراحی و تولیجدید با تأکید بر رویکرد فرایند درسی وزارت آموزش و پرورش، طرحی

 ،های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و راهنمایی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساسبرنامه

علم در تعامل مکند؛ زیرا  که بخشی از محتوا را به فرآیند واگذار بودای درسی مطلوب برنامه برنامه

 ،با یادگیرندگان و یادگیرندگان با یکدیگر و همچنین از طریق ارتباط افراد با عوامل محیطی گوناگون

درسی قابل پیشبینی گیرند که برای برنامهها شکل میها و مهارتها، نگرشای از شناختمجموعه

 رو وره عمومی به ویژه از اینتغییر برنامه درسی علوم تجربی د(. 2012)ملکی و همکاران،  نیستند

ر د یند محوریدارد، نقطه امیدی را در چرخش فرآ کیدریزی درسی تأهای نوین برنامهکه بر روش

 نابراین(. ب2013)سرانجام، قلتاش و قاسمی،  وجود آورده استنظام آموزش و پرورش ایران به
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تی نقاط قوت و ضعف آن اهمیبرنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و تشخیص  سطوحارزشیابی 

اهم کید بر رویکرد فرآیندمحوری فرهای درسی با تأیابد و زمینه را برای تغییر سایر برنامهویژه می

مرتبط با ارزشیابی سطوح برنامه درسی علوم  بررسی مطالعات پیشین(. 2006)احمدی،  سازدمی

وم علنامه درسی قصد شده و کسب شده درس میان بر حاکی از آن است که تجربی دوره ابتدایی

(، 2021) حقیقت، صفری و صبوریمرادی طبق پژوهشدر دوره ابتدایی شکاف وجود دارد.  تجربی

آموزان ایرانی در دوره ابتدایی نسبت به سایر کشورها در درس علوم بسیار پیشرفت تحصیلی دانش

راحی ط"در پژوهش خود با عنوان  (2021شفیعی سروستانی و دارابی عمارتی ) پایین بوده است.

آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم گرا و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشبرنامه درسی سازنده

بیانگر این است که اغلب  ایرانآموزان مقطع ابتدایی در کشور وضعیت دانشبیان کردند  "تجربی

اشتراک تجربیات با دیگران  و گیریمسأله، تصمیم های فکری، توانایی حلآموزان از نظر مهارتدانش

ها و انگیزه ها، مهارتدر سطح ضعیفی هستند. به عبارتی برنامه درسی علوم نتوانسته است توانایی

محمدی و  .آموزان برای آفرینندگی، کاوشگری و روحیه علمی به وجود بیاوردزم را در دانشال

آموزان ایرانی در دوره ابتدایی که عملکرد دانشدهند در پژوهش خود توضیح می( 2018همکاران )

 یرویکردهاهای علوم و ریاضی مناسب نیست؛ آنان علت این امر را استفاده از به ویژه در درس

تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی حاجی دانند.میابتدایی  دورهدرس  یهاسالدر ک سنتی تدریس

به طراحی و اعتبارسنجی امه درسی، توجه به وجود شکاف میان سطوح برن بادر پژوهشی ( 2016)

الگوی مفهومی کاهش فاصله برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در نظام آموزش 

دهد که با توجه به عوامل اساسی شکاف )نوع دست آمده نشان میعمومی ایران پرداختند. نتایج به

توان الگوی متناسب با گاه حاکم بر اجرای برنامه درسی و غیره(، میریزی درسی، دیدنظام برنامه

نتایج در پژوهش خود عنوان کرد که  (2014عبدی ) را طراحی نمود. شرایط نظام آموزشی کشور

آموزان نتایج بسیار ضعیف دانشنشان دهنده ، 2015در سال  1المللی علوم و ریاضیمطالعات بین

نژاد و قلتاش میرشکاری، اوجی است.های ابتدایی و راهنمایی علوم دورههای ایرانی در تمام آزمون

 شده وه درسی قصد شده، اجرا مخوانی برنامه میزانارزیابی ود با عنوان در پژوهش خ( 2015)

 "1391-92 در سال تحصیلی زرینی نشهرستاایی مشده درس علوم تجربی سال دوم راهنوخته مآ

به این نتیجه دست یافتند که بین دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی آموخته شده انطباق 

نشان  "های آموزش علومچالش"در پژوهشی با عنوان  Kaptan & Timurlenk  (2012)وجود ندارد.

باشد و برای  های ارزشیابی همخوانی وجود داشتهداد که باید میان اهداف برنامه درسی و روش

ها در این زمینه، باید دستیابی به بهبود آموزش علوم در یک چارچوب خاص و توسعه پیشرفت

                                                           
1. TIMSS 
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 های پژوهش رضایی و ساکتیهای سنتی مدنظر قرار بگیرد. یافتهروش یروش اقدام پژوهشی به جا

ته شده علوم ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و آموخ"(، با عنوان 1388)

نشان داد که تفاوت معناداری )عدم همخوانی( میان سطوح یاد شده  "تجربی سال سوم راهنمایی

میزان هماهنگی و همخوانی میان سه برنامه درسی قصد  (2006احمدی ) برنامه درسی وجود دارد.

ش، ایج این پژوهشده، اجرا شده و کسب شده علوم دوره ابتدایی را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. نت

ضمن ارائه تصویری روشن از برنامه درسی علوم در سه مرحله یاد شده حاکی از آن است، با آن که 

در مرحله اجرا با مشکالت بسیاری مانند ناکافی بودن  دارد، امابرنامه درسی علوم طراحی مناسبی 

 روهو ... روبمورد نیاز برای آموزش علوم آموزش معلمان، عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات 

  .ستا

های درسی قصد شده و کسب شده درس علوم با توجه به وجود فاصله و ناهمخوانی میان برنامه

 ی، پژوهشو لزوم ارائه راهکارهایی راهبردی جهت بهبود وضعیت موجود ه ابتداییتجربی در دور

از دیدگاه معلمان، به عنوان یکی از ارکان را های درسی یاد شده برنامهشکاف میان  علل اصلیکه 

، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است. لذا پژوهش اساسی اجرای برنامه درسی

های درسی یاد شده از دیدگاه معلمان، برنامهحاضر سعی دارد تا با واکاوی علل اصلی شکاف میان 

ریزی درسی در نظام آموزشی تصحیح نحوه برنامهارائه راهکارهای راهبردی جهت زمینه را برای 

آموزشی  ریزی درسی واندرکاران نسبت به فرایند برنامهگذاران و دستکشور و تغییر نگرش سیاست

اسخ پ فراهم نماید. لذا، با توجه به آنچه که گفته شد، پژوهش حاضر قصد دارد به پرسش اساسی زیر

 دهد:  

ابتدایی  دوره تجربی علوم درس شده کسب و قصد شده درسیهای برنامه میان شکاف علل -

  چیست؟ از دیدگاه معلمان

 

  پژوهش شناسیروش
مطالعه ت. بر مبنای رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی صورت گرفته اس پژوهش حاضر

اند، ه کردهتجرب راکه آن  یافراد دگاهیخاص از د یاتجربه ریو تفس فیبه منظور توص یدارشناسیپد

است و چگونه آن آنان چه بوده  یآن تجربه برا یکه معنا دارندیم انیافراد ب نی. اردیپذیصورت م

 هاست و با این روش به دنبال یافتنپدیدارشناسی مطالعه ماهیت (.2019)حجازی،  دانرا درک نموده

به  عموماًپدیدارشناسی  (.2018)زارعی و دهقانی،  مهیت ادراک هستیمانند ما هاتعاریفی از ماهیت
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در (. 2019)حجازی،  شودتقسیم می 2و پدیدارشناسی تفسیری 1دو نوع پدیدارشناسی توصیفی

پدیدارشناسی توصیفی، پژوهشگر باید توصیف معمول و شناخته شده از پدیده را جدای از توصیف 

های خود را به کنار بگذارد و فرضها، فرضیات و پیشسوگیریکنندگان قرار دهد و تمامی شرکت

پژوهش حاضر مبتنی بر  (.Shosha ،2012) ها کندآوری دادهارد فرایند جمعنباید فرضیات خود را و

از  ش شده با استفادهالدر پژوهش حاضر ت؛ به عبارت دیگر، است توصیفیروش پدیدارشناسی 

 و قصد شده درسیهای برنامه میان شکاف علل در رابطه با نهای معلمادیدگاه، توصیفیرویکرد 

 آموزش و پرورش شهرپژوهش،  میدان د.شوابتدایی توصیف  دوره تجربی علوم درس شده کسب

شاغل در آموزش و پرورش شهر  معلمان مقطع ابتداییکنندگان تهران بود که در این میدان، مشارکت

و روش  کیالاز نوع م 3گیری هدفمندنمونهروش کنندگان بر اساس انتخاب مشارکتد. بودنتهران 

سال سابقه  5 حداقلاین بود که  معلمانها برای انتخاب کالم. انجام شد 4گیری گلوله برفینمونه

ها، اهداف و مفروضهترین ویژگیاز مهمداشته باشند،  س علوم تجربی در مقطع ابتدایی راتدریس در

کسب شده درس علوم تجربی دوره ابتدایی آگاهی داشته  و سی قصد شدههای اساسی برنامه در

ریزی درسی، طراحی، تدوین و اعتباریابی برنامه درسی و راهنمای نسبت به فرایند برنامهباشند، 

ژوهش تمایل به شرکت در پ شته باشند،برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی آگاهی دا

های جامع و مانعی در اختیار در انتها داده بیان تجربیات خود را داشته باشند وداشته باشند، توانایی 

 و با تأکید بر رویکرد اکتشافی 5ساختاریافتهنیمهعمیق های مصاحبه ه ازها با استفادداده .ما قرار دهند

ژوهش پبدین ترتیب . به پایان رسید به اشباع نظری داده،به شکل فردی گردآوری شد و با رسیدن 

شباع در مورد به ا شتریب نانیجهت حصول اطم یول رسید، یمصاحبه به اشباع نظر 16اتمام  احاضر ب

 افتهیساختارمهینعمیق مصاحبه  18 تیصورت گرفت و در نها زین گریها، دو مصاحبه دداده دنیرس

طریق تماس به شیوه غیرحضوری از ها مصاحبهبخشی از زم به ذکر است ال. انجام شد معلمانبا 

دقیقه متغیر بود.  60الی  45مدت زمان مصاحبه از  تلفنی و بخشی هم به شکل حضوری انجام شد.

 ها بر روی کاغذ پیاده شد. کنندگان ضبط شد و برای تحلیل دادهها با اجازه شرکتمصاحبه

                                                           
1. Descriptive Phenomenology 

2. Interpretive Phenomenology 
3. Purposeful sampling 
4. Snowball sampling 

5. In-depth Semi-structured interviews  
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ای، مرحله 7 روشدر این د. استفاده ش 1یزیالای کمرحله 7از روش  هاپس از آن برای تحلیل داده

شد. سپس در گام در گام نخست، پس از انجام هر مصاحبه کل متن مصاحبه بر روی کاغذ پیاده 

دوم، کل متن مصاحبه چندین مرتبه مرور شد تا درک کلی از آن حاصل شود. در گام سوم، پس از 

تر راحت یبندمطالعه متن مصاحبه، معانی استخراج شده به صورت کدهای اولیه تنظیم شد تا دسته

سازماندهی  هایی از زیرمضامینصورت گیرد. در گام چهارم، معانی کدگذاری شده، در قالب خوشه

گردید. در گام پنجم، به منظور دستیابی به مفاهیم واضح و بدون ابهام، بازنگری الزم در کدهای 

ت آمده دسمین بهاستخراج شده از اولین مصاحبه تا آخرین مصاحبه انجام شد. در گام ششم، زیرمضا

های دیگر، مورد مقایسه قرار گرفته و در هم ادغام شدند تا مضمون اصلی در در هر گروه با گروه

ها به به دست آید. در انتها و در گام هفتم، برای اعتباربخشی، یافته هر بخش با توجه به زیرمضامین

جهت بررسی شیوه اعتباردهی د. گردشد تا از صحت آن، اطمینان حاصل کنندگان ارجاع دادهشرکت

 کالم 6ز های کمی است، در پژوهش حاضر ادر پژوهش ها که معادل روایی و پایاییبه یافته

کنندگان پژوهش از نظر سن، جنس، سابقه کار، کنندگان، تنوع مشارکتمشارکت و تعامل با مشارکت

ها، بررسی به وسیله اعضا و دادهها و مرور و بازنگری مکرر تنوع مدارس مورد بررسی، تلفیق داده

کنندگان شناختی شرکتاطالعات جمعیت 1بازنگری توسط ناظرین خارجی استفاده شد. در جدول 

 ارائه شده است.  در پژوهش

  

                                                           
1. Colaizzi 
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  کنندگان در پژوهششناختی شرکتاطالعات جمعیت -1جدول 

  فراوانی های معلمان ویژگی ردیف

 سن 1

 5 سال 35تا  31

 4 سال 40تا  36

 6 سال 45تا  41

 3 سال 45باالی 

 18 جمع کل

 جنسیت 2

 9 زن

 9 مرد

 18 جمع کل

 تحصیالت 3

 3 دیپلم

 8 لیسانس

 6 فوق لیسانس

 1 دکتری

 18 جمع کل

 سابقه خدمت 4

 5 سال 10تا  5بین 

 7 سال 15تا  10بین 

 6 سال 20تا  15بین 

 18 جمع کل

  های نگارندگان()منبع: یافته

 

 هایافته
 قصد شده درسی هایبرنامه میان شکاف های گردآوری شده در رابطه با عللدادهتحلیل عمیق 

 مونمض 4 به احصاء و استخراج از دیدگاه معلمان ابتدایی دورهدر  تجربی علوم درس شده کسب و

وه نحعلل مرتبط با ، کادر اجراییریزی درسی و ان برنامهمتخصصعلل مرتبط با "اصلی 

امکانات زان میعلل مرتبط با اجرا، نظارت و پشتیبانی و نحوه علل مرتبط با ریزی درسی، برنامه

 قابل مالحظه است.  5و 4، 3، 2ول ادر قالب جدکه  زیرمضمون منتج گردید 14و  "تجهیزاتو 
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ریزی درسی و مرتبط با متخصصان برنامهعلل مضمون اصلی  مربوط بهو مفاهیم  مضامین پایه -2جدول 

  کادر اجرایی

 مفاهیم زیرمضامین مضمون

علل مرتبط با متخصصان 

ریزی درسی و کادر برنامه

 اجرایی

گذاری توسط نحوه هدف

  ریزی درسیبرنامه متخصصان

ایر و غفلت از س دانشی توجه و تأکید بیشتر بر حیطه اهداف

اهداف نگرشی و عملکردی در اهداف برنامه درسی نظیر 

 گذاریهنگام هدف

 مدت و بلندمدتگذاری کوتاهعدم همخوانی میان هدف

نحوه آموزش ضمن خدمت 

 معلمان

 ضمن خدمت هایناکافی بودن آموزش

به منظور اجرای بهتر برنامه  سازی معلمانکم توجهی به آماده

 درسی قصد شده 

 ضمن خدمتهای آموزش دورهتوانایی کم مدرسان 

 های آموزش ضمن خدمت برگزار شدهکیفیت نامناسب دوره

 های آموزش ضمن خدمتدورهضعف محتوای 

عدم آمادگی نیروی انسانی در 

 های جدیداجرای برنامه

 های جدیدآماده نبودن معلمان برای اجرای برنامه

 جدیدهای برای اجرای برنامه مدیرانآماده نبودن 

های عدم استفاده از روش

 فعال تدریس

 تدریس و فعال های نوینکارگیری روشضعف معلمان در به

تدریس  های نوینکارگیری روشمعلمان در به مشکالت

 قصد شده متناسب با اهداف و محتوای برنامه درسی

 های نگارندگان( )منبع: یافته

ناسایی ش زیرمضامینو  ریزی درسی و کادر اجراییبرنامهمرتبط با متخصصان علل مضمون اصلی 

 د: باشنهای پژوهش به شرح زیر میسانربا ذکر اطالعآن  مربوط بهشده 

 ریزی درسی و کادر اجرایی ان برنامهمتخصص مرتبط با علل -1

درسی زی ریمتخصصان برنامهمرتبط با  عللبندی مضامین، اولین مضمون اصلی به بر اساس دسته

نحوه اند از: مضمون اصلی عبارتاین چهار مضمون فرعی در . اختصاص یافتو کادر اجرایی 

عدم آمادگی ضمن خدمت معلمان،  نحوه آموزش ،درسی ریزیبرنامه گذاری توسط متخصصانهدف

یک در ادامه هر  های فعال تدریس.و عدم استفاده از روش های جدیداجرای برنامهنیروی انسانی در 

  د.از مضامین فرعی تشریح خواهد ش

اولین مضمون فرعی از دسته : درسی ریزیبرنامه خصصانتگذاری توسط منحوه هدف -1-1

 گذاری توسط متخصصانریزی درسی و کادر اجرایی، نحوه هدفمرتبط با متخصصان برنامه علل

توجه متخصصان  که های پژوهش حاکی از آن استرسانعالاست. مصاحبه با اط درسی ریزیبرنامه

 های چهارگانه)کسب دانش پایه در زمینه دانشی اهدافحیطه  درسی صرفاً معطوف به ریزیبرنامه

است و سایر اهداف برنامه درسی نظیر اهداف نگرشی  علوم بهداشتی، زیستی، فیزیکی و زمینی(

اند. ههای ضروری( مورد غفلت واقع شدهای ضروری( و عملکردی )کسب مهارت)کسب نگرش
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شود. از این رو، یکی از علل مدت و بلندمدت مشاهده نمیمیان اهداف کوتاه مرز مشخصیهمچنین 

 مدت ودرسی قصد شده و کسب شده، فاصله موجود میان اهداف کوتاه هایمهم شکاف میان برنامه

 گذاری مناسب و سردرگمی میان این اهداف است.  بلندمدت، عدم فاصله

اصالً مرز بین اهداف مشخص نیست. مثالً برنامه "کند: ها بیان میرسانبه طور مثال یکی از اطالع

گوید که بر فرض تا دو ماه بعد از شروع سال تحصیلی توقع چه چیزی درسی قصد شده به ما نمی

غیره.  شد وآموز باید چه چیزی را بلد باآموز داشته باشیم، در اواسط سال تحصیلی دانشرا از دانش

 . "بلکه فقط به طور کلی عنوان شده که هدف و مسائل مربوط به آن این است

که در های پژوهش رسانعالتجربیات برخی از اط معلمان:نحوه آموزش ضمن خدمت  -2-1

های کیفیت نامناسب دورهمؤید  ،سازی و آموزش ضمن خدمت شرکت کرده بودندهای آمادهدوره

مشکالت ضمن خدمت، وجود  آموزشهای ناکافی بودن دورهار شده، آموزش ضمن خدمت برگز

علوم تجربی در  برنامه درسی قصد شدهبهتر به منظور اجرای  معلمانسازی آمادهفرآیند  اساسی در

های دورهو ضعف محتوای  ضمن خدمتهای آموزش دورهمدرسان کم توانایی  ،دوره ابتدایی

  آموزش ضمن خدمت است. 

های آموزش ضمن خدمت وقتی در دوره"کند: ها اشاره میرسانمثال یکی از اطالعبه طور 

ی ها فقط یکسرشویم که خود ما بیشتر از مدرس اطالعات داریم؛ چون آنشویم، متوجه میحاضر می

دهند که در عمل ما خودمان بارها با این مسائل ها را به صورت روتین و حفظی به ما یاد میتئوری

های تئوریک توانند پاسخ بدهند و جنبهپرسیم را به خوبی نمیایم. از طرفی سؤاالتی که میشدهمواجه 

 ."دهندرا بیشتر مدنظر قرار می

آمادگی نیروی انسانی که برنامه : های جدیداجرای برنامهانی در عدم آمادگی نیروی انس -3-1

که بر اساس  این در حالی استکند، پیش از اجرای آن ضروری است. درسی قصد شده را اجرا می

رس مدا و حتی مدیران ، معلمانهای پژوهشرساناز مصاحبه با برخی از اطالع دست آمدههای بهیافته

شوند که آمادگی اجرای رو میای روبهدر ابتدای سال تحصیلی با محتوا و برنامه درسی قصد شده

 و های معلمانهای اجرایی تفاوت بسیاری میان آموختهآن را نداشته و از نظر اهداف، محتوا و روش

 برنامه درسی قصد شده وجود دارد. با  مدیران

ما هر چند سال یک بار، حتی سالی یک بار، "گوید: ها میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

شویم از این که یک کتاب درسی جدید و یا حداقل یک کتاب با محتوای جدید به شگفت زده می

 ،شود که باید تدریس کنیم، بدون این که به آمادگی ما در این زمینه توجهی کرده باشندما ارائه می

بدون اینکه به این موضوع توجه کرده باشند که اصالً من معلم آماده تدریس این محتوا هستم یا 

 . "خیر
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امروزه متخصصان آموزش علوم تجربی بر این : فعال تدریس هایروشعدم استفاده از  -4-1

یس ل تدرهای فعاباورند که تدریس علوم تجربی زمانی مؤثر و کارآمد خواهد بود که معلمان از روش

های مستقیم، مشارکت در فرایند تحقیق و حل مسأله، آموزان از طریق آزمایشاستفاده نمایند و دانش

های رسانعالموضوعات حاصل از مصاحبه با برخی از اطآموزی بپردازند. با این وجود، به علم

د. همچنین معلمان اشاره دارتدریس  و فعال های نوینکارگیری روشمعلمان در بهضعف پژوهش بر 

تدریس متناسب با اهداف و محتوای  های نوینکارگیری روشبه مشکالتی در زمینهعنوان کردند 

 . دارندقصد شده  برنامه درسی

های تدریس نوین مثل من با خیلی از روش"کند: ها عنوان میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

مسأله این است که محتوا با روش تدریس من همخوانی  یادگیری مشارکتی آشنایی دارم اما متأسفانه

های توانیم خیلی از روشهای مجازی هم نمیندارد، به ویژه که االن در شرایط کرونا و آموزش

تدریس جدید استفاده کنیم. اما این را هم بگویم که خیلی از معلمان در زمینه آشنایی و یا استفاده از 

تواند فاصله بین این دو نوع برنامه درسی ف هستند و این میهای تدریس جدید خیلی ضعیروش

  ."را زیاد کند

  ریزی درسیعلل مرتبط با نحوه برنامهمضمون اصلی  مربوط بهو مفاهیم  مضامین پایه -3جدول 

 مفاهیم زیرمضامین مضمون

علل مرتبط با نحوه 

 ریزی درسیبرنامه

نحوه طراحی و تدوین برنامه 

 درسی قصد شده

 کیفیت پایین طراحی برنامه درسی قصد شده

ی و های سنتمبتنی بر روش طراحی برنامه درسی قصد شده

 متمرکز

در شوراهای  ریزی درسی موضوعیمتخصص برنامه کمبود

 ریزی درسیبرنامه

درسی  برنامهتدوین  مشارکت معلمان و ذینفعان درعدم 

جای به  انتخاب رویکرد مهندسی دلیلبه قصد شده 

 رویکرد مشارکتی

قصد برنامه درسی عدم توجه به اصول علمی در تدوین 

 شده

  ضعف برنامه درسی قصد شده از نظر علمی و مهارتی

  کیفیت مواد آموزشی

 آموزشی مواد ضعیفکیفیت 

 و متناسب با استانداردهای با کیفیتکمبود مواد آموزشی 

 آموزاندرسی برای معلمان و دانش ریزیجدید برنامه

نحوه ارزشیابی پیشرفت یادگیری 

 آموزاندانش

مورد استفاده توسط معلمان عدم همخوانی نحوه ارزشیابی 

 بینی شده در برنامه درسی قصد شدهبا نحوه ارزشیابی پیش

 های فراگیرانمعلمان در ارزشیابی از آموخته ضعف

 های نگارندگان( )منبع: یافته
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آن  به مربوطو زیرمضامین شناسایی شده  ریزی درسینحوه برنامهمرتبط با علل مضمون اصلی 

 باشند: های پژوهش به شرح زیر میرسانبا ذکر اطالع

 ریزی درسی نحوه برنامهعلل مرتبط با  -2

علل مرتبط با نحوه های پژوهش به رسانعالدومین مضمون اصلی حاصل از تحلیل مصاحبه با اط

نحوه  اند از:که عبارت مضمون فرعی است سه هاختصاص دارد که خود دربرگیرندریزی درسی برنامه

ادگیری پیشرفت ینحوه ارزشیابی ، کیفیت مواد آموزشی و طراحی و تدوین برنامه درسی قصد شده

  د.ش در ادامه هر یک از مضامین فرعی تشریح خواهد. آموزاندانش

نحوه طراحی و تدوین برنامه درسی برنامه درسی قصد شده:  و تدوین طراحینحوه  -1-2

بوده است. های پژوهش رسانعالاطمورد توجه و تأکید ویژه که قصد شده از جمله مواردی است 

 برنامه درسی و تدوین طراحیهای پژوهش، رسانهای حاصل از مصاحبه با اطالعبر اساس یافته

ریزی درسی مهمتخصص برنا ، کمبودسنتی و متمرکزهای قصد شده با کیفیت پایین و مبتنی بر روش

درسی  برنامهتدوین  مشارکت معلمان و ذینفعان درریزی درسی، عدم در شوراهای برنامه موضوعی

، عدم توجه به اصول علمی جای رویکرد مشارکتیبه  انتخاب رویکرد مهندسی دلیلبه قصد شده 

رسی قصد شده از نظر علمی و مهارتی از جمله ضعف برنامه دقصد شده و برنامه درسی ر تدوین د

 است.  دالیل اصلی ضعف برنامه درسی قصد شده در مرحله طراحی

ی ای طراحبه نظر من، برنامه درسی به گونه"کند: ها بیان میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

 های نوین پیشهای سنتی و در برخی از موارد دیگر با روشبا روش شده که در برخی از موارد باید

برویم. طراحی برنامه درسی علوم تجربی بسیار مشکل دارد. به عنوان کسی که این برنامه را پیاده 

اند، اما این مسأله شوم، البته همه معلمان هم متوجه این موضوع شدهکنم، متوجه این موضوع میمی

اند که دو پهلو و حان برنامه درسی آمده و برنامه درسی را طوری طراحی کردهکمتر به نظر طرا

 . "دووجهی است

یم توانم بگوتدوین برنامه درسی در درس علوم تجربی حداقل می"گوید: می دیگری رسانعاطال

د و دوزنبرند، میاند، خودشان میکه اصالً مشارکتی نیست و کسانی که در رأس امور قرار گرفته

کنند که در نهایت معلم باید این برنامه درسی را اجرا کند و این معلم باید در فرایند طراحی نگاه نمی

  ."مه درسی حضور داشته باشد، نه یک معلم بلکه گزیده معلمانبرنا

اد مو کیفیت پایین های پژوهش بر این باورند کهرساناطالعکیفیت مواد آموزشی:  -2-2

درسی قصد شده و کسب شده است. به نظر های ترین علل شکاف میان برنامهیکی از مهم آموزشی

 کمبود مواد آموزشیرسد آنچه که در برنامه درسی قصد شده در نظر گرفته شده است، به علت می
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به اجرا درنیامده  آموزانجدید برنامه درسی برای معلمان و دانش و متناسب با استانداردهای با کیفیت

 ده فاصله گرفته است. و برنامه درسی کسب شده از برنامه درسی قصد ش

علت اصلی فاصله میان این دو نوع "سازد: ها خاطر نشان میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

برنامه درسی محتوای آموزشی است که از کیفیت خوبی برخوردار نیست. برنامه درسی یک چیزی 

اف بین این دو نوع برنامه گوید، اما در اجرا محتوا با برنامه درسی همخوانی ندارد و علت شکرا می

  ."درسی است

، برنامه درسی قصد شده علوم تجربی در: آموزاندانشپیشرفت یادگیری نحوه ارزشیابی  -3-2

د. با توجه آییادگیری به شمار می -آموزان، جزئی از فرایند یاددهیارزشیابی پیشرفت یادگیری دانش

بر رویکرد فرایند محوری تأکید دارد، نحوه های برنامه جدید آموزش علوم تجربی که به ویژگی

های جدید برخوردار است. اما بینی شده در برنامه درسی قصد شده نیز از ویژگیارزشیابی پیش

نحوه  حاکی از آن است که میان های پژوهشرساناز مصاحبه با اطالع دست آمدههای بهیافته

ینی ببا آنچه که در برنامه درسی قصد شده پیشتوسط معلمان  آموزاندانشهای آموختهارزشیابی از 

آموزان دارای دانشهای معلمان در ارزشیابی از آموختهعالوه بر آن شده است، تفاوت وجود دارد و 

  مهارت کافی نیستند. 

اف های شکترین علتارزشیابی یکی از مهم"کند: ها اشاره میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

گوید از این روش ع برنامه درسی است. به نظر بنده برنامه درسی قصد شده میمیان این دو نو

کنند که در نهایت این خودش یک ارزشیابی کنید اما در عمل، معلمان از روش دیگری استفاده می

  ."آمده استعلت بزرگی برای شکاف پیش

 اجرا، نظارت و پشتیبانیعلل مرتبط با نحوه مضمون اصلی  مربوط بهو مفاهیم  مضامین پایه -4جدول 

 مفاهیم زیرمضامین مضمون

علل مرتبط با نحوه 

اجرا، نظارت و 

 پشتیبانی

 نحوه اجرا
 اتخاذ رویکرد مهندسی در اجرای برنامه درسی

 های اجراییتوجه به واقعیتعدم 

 نحوه نظارت

شده از سوی مرکز و  دوینتدرسی  بر نحوه اجرای برنامه صحیح عدم نظارت

 مناطق

 جانبه در خصوص همخوانی برنامه درسی قصد شده و کسب شدهعدم نظارت همه

 اجرای برنامه زمینهدر غیره مدیران و  ،ضعف در نظارت، مراقبت و هدایت معلمان

 شده قصد درسی

 قصد شده اجرای برنامه درسی از زمان صحیحنظارت بر استفاده عدم 

 یپشتیباننحوه 

 قصد شدهعدم پشتیبانی از برنامه درسی 

 درسی قصد شده برای پشتیبانی از اجرای موفق برنامه الزم اتعدم تدارک

 اجرای برنامه درسی قصد شده از زمان صحیحاستفاده از پشتیبانی عدم 

 های نگارندگان( )منبع: یافته
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ربوط مو زیرمضامین شناسایی شده اجرا، نظارت و پشتیبانی مرتبط با نحوه علل مضمون اصلی 

 باشند: های پژوهش به شرح زیر میرسانآن با ذکر اطالع به

 اجرا، نظارت و پشتیبانی نحوه علل مرتبط با  -3

علل مرتبط با نحوه های پژوهش به رسانعالضمون اصلی سوم پژوهش برآمده از مصاحبه با اطم

اشاره دارد. این مضمون اصلی از سه مضمون فرعی تشکیل شده است و اجرا، نظارت و پشتیبانی 

ز است. در ادامه به هر یک ا نحوه اجرا، نحوه نظارت و نحوه پشتیبانی نظیرموضوعاتی ه دربرگیرند

 . شودطور مبسوط اشاره می مضامین فرعی به

 ایطرح  کعملی نمودن ی ندایفر مه درسی قصد شده به معنایبرنا یاجرااجرا:  نحوه -1-3

ه دارد که برا به همراه  ینیمع جهینت زمانی درسی قصد شده برنامه کاست. ی نیمعدرسی برنامه 

اتخاذ رویکرد مهندسی در اجرای برنامه  رسیده باشد. برخی از معلمان بر این باورند کهمرحله اجرا 

د، از آیبرنامه درسی قصد شده پیش می اجرای مسائلی که در هنگام برخی ازتوجه به عدم درسی و 

 . هستند درسی قصد شده و کسب شده هایترین دالیل شکاف میان برنامهمهم

ترین دلیل شکاف میان برنامه به نظر من مهم"گوید: ها میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

هیچ اصولی در زمینه اجرا وجود ندارد و رؤسا و گردد به اجرا، درسی قصد شده و کسب شده برمی

مسئولین هم بر نحوه اجرا و حسن اجرای برنامه درسی توجهی ندارند و از طرفی خود معلمان برنامه 

 ."کنندرا به صورت مطلوب اجرا نمیدرسی 

بر اجرای برنامه درسی قصد شده ریزی درسی، نظارت در فرایند برنامهنحوه نظارت:  -2-3

 هایترین علل شکاف میان برنامهیکی از مهم محوری دارد. برخی از معلمان بر این باورند کهنقش 

 عدم نظارتدرسی قصد شده و کسب شده، نحوه نظارت بر اجرای برنامه درسی قصد شده است. 

جانبه در ، عدم نظارت همهشده از سوی مرکز و مناطق دوینتدرسی  بر نحوه اجرای برنامه صحیح

ضعف در نظارت، مراقبت و هدایت خوانی برنامه درسی قصد شده و کسب شده، خصوص هم

ز ا صحیحنظارت بر استفاده شده و عدم  قصد درسی اجرای برنامه زمینهدر غیره مدیران و  ،معلمان

ث توانند باعاز جمله مسائل مرتبط با این حوزه هستند که می قصد شده اجرای برنامه درسی زمان

 یان برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی کسب شده شوند. شکاف روزافزون م

هیچ نظارتی وجود ندارد که کسی یا ناظری از "کند: ها بیان میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

شود، بر اساس برنامه درسی قصد شده است یا نه و جایی بیاید و ببیند که برنامه درسی که اجرا می

گیرد. آموزش و پرورش و مسئوالن مربوطه در زمینه این زمینه صورت نمیمتأسفانه هیچ نظارتی در 

 . "کنندریزی درسی بر معلمان که در عمل با برنامه درسی سروکار دارند، هیچ نظارتی نمیبرنامه
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بخش قابل توجهی از مدارس در زمینه اجرای برنامه درسی قصد شده نحوه پشتیبانی:  -3-3

 عنوان کردند که های پژوهش حاضررساناطالعدر همین راستا، هستند. نیازمند خدمات پشتیبانی 

ز پشتیبانی ا عدمدرسی قصد شده و کسب شده،  هایترین دالیل شکاف میان برنامهیکی از مهم

رسی د برای پشتیبانی از اجرای موفق برنامه الزم اتعدم تدارکاجرای برنامه درسی قصد شده است. 

اجرای برنامه درسی قصد شده از جمله مسائل  از زمان صحیحاستفاده از پشتیبانی عدم قصد شده و 

شوند معلمان به عنوان مجریان برنامه درسی قصد شده در مرتبط با این حوزه هستند که باعث می

 امه درسی موردنظر را اجرا نمایند. عمل نتوانند به نحو مطلوبی برن

از یک طرف معلمان هیچ پشتیبانی در زمینه "کند: اشاره می هارسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

از  شود واجرای برنامه درسی ندارند؛ یعنی از معلمان در هنگام اجرای برنامه درسی پشتیبانی نمی

باشند  متکی به جاییطرف دیگر ناگفته نماند که معلمان خودشان هم تمایلی به این مسأله ندارند که 

 . "ای هم به پشتیبان در زمینه اجرای برنامه درسی ندارندکنند و عالقهیو خودشان مستقل عمل م

 امکانات و تجهیزات علل مرتبط با میزان مضمون اصلی  مربوط بهو مفاهیم  مضامین پایه -5جدول 

 مفاهیم  زیرمضامین  مضمون 

علل مرتبط با میزان 

 امکانات و تجهیزات 

و تجهیزات امکانات میزان 

 فیزیکی

 و مطلوب استاندارد و تجهیزات فیزیکی کمبود امکانات

 وآموزان( کالس )دانشکردن تناسب میان جمعیت نرعایت 

 (آموزدانش 25 کالسهر در حداکثر )معلم 

عدم دسترسی به امکانات و تحهیزات موردنیاز برای 

 تجربی علومدرس  تدریس

از گیری کمبود امکانات و تجهیزات الزم جهت بهره

 های نوین تدریسروش

 مالی میزان منابع
 موجود مالی منابع عدم استفاده صحیح از

 بودجهه کنندن میأتع منابکمبود 

 های نگارندگان( )منبع: یافته

ربوط مو زیرمضامین شناسایی شده  مضمون اصلی علل مرتبط با میزان امکانات و تجهیزات الزم

 باشند: های پژوهش به شرح زیر میرسانآن با ذکر اطالع به

 

 تجهیزات  علل مرتبط با میزان امکانات و -4

دو  .اختصاص داردعلل مرتبط با میزان امکانات و تجهیزات مضمون اصلی چهارم پژوهش به  

هیزات تجمیزان امکانات و اند از: هستند که عبارت دهنده مضمون اصلی چهارم فرعی تشکیل مضمون

 .شودطور مبسوط اشاره می در ادامه به هر یک از مضامین فرعی به. مالی میزان منابعو  فیزیکی
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وجود امکانات و تجهیزات فیزیکی مناسب یک از امکانات و تجهیزات فیزیکی:  میزان -1-4

شرایط اساسی اجرای موفق برنامه درسی قصد شده است. با این وجود، از مصاحبه با برخی از 

درسی قصد شده و  هایترین دالیل شکاف میان برنامهیکی از مهم معلمان چنین برداشت شد که

سب کردن تنانرعایت است.  استاندارد و مطلوب امکانات و تجهیزات فیزیکیکسب شده، کمبود 

عدم دسترسی به (، آموزدانش 25 کالسهر در حداکثر )و معلم آموزان( کالس )دانشمیان جمعیت 

کمبود امکانات و تجهیزات الزم و  تجربی علومدرس  تدریسامکانات و تحهیزات موردنیاز برای 

 باعث مسائل مرتبط با این حوزه هستند که دیگرهای نوین تدریس از گیری از روشجهت بهره

 زند. آمده بپردا نامه درسی موردنظرشوند معلمان نتوانند به نحو مطلوبی به اجرای آنچه که در برمی

آل محتوای برنامه درسی قصد شده خیلی ایده"کند: ها بیان میرسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

ان آموزها یک جوری است که حتماً باید تعداد دانشطراحی شده است؛ مثالً محتوای بعضی از درس

شود کاری کرد. ست، نمیآموز هتا دانش 40هایی که در کالس کم و خیلی محدود باشد. در کالس

 ."االن هم که به خاطر کرونا همه چیز مجازی شده است

ضروری است به منظور اجرای برنامه درسی قصد شده، منابع مالی مالی:  منابع میزان -2-4

 مالی منابع از تجارب زیسته خود عنوان کردند کهبر اساس کافی فراهم گردد. برخی از معلمان 

شود، منابع مالی موجود پاسخگوی اجرای برنامه درسی قصد موجود به طور صحیح استفاده نمی

اف از این رو شکشده نیست و این در حالی است که منابع تأمین کننده بودجه نیز محدود هستند. 

 های درسی قصد شده و کسب شده ایجاد شده است.میان برنامه

در طراحی برنامه درسی علوم تجربی اصالً به این "گوید: می هارسانبه عنوان مثال یکی از اطالع

موضوع توجه نشده است که مدرسه از کجا و با استفاده از چه منابع مالی پیش برود و خیلی به 

ای آل توجه شده است، بدون این که لحاظ کنند منابع مالی مدرسه و بودجهمسأله برنامه درسی ایده

 .  "که در دست دارد، چقدر است

 

  گیریبحث و نتیجه

هر سه عامل تدوین کننده، مجری سطوح برنامه درسی، امری طبیعی است و ایجاد شکاف میان 

رنامه ب آنچه که اهمیت دارد این است که در این امر تأثیرگذار هستند. و تجربه کننده برنامه درسی

عدم همخوانی به حداقل کاهش یابد  ای طراحی و اجرا گردد که این شکاف ودرسی به گونه

یکی از اقدامات اساسی در این راستا، شناسایی . (2016تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی، )حاجی

 و ارائه راهکارهای راهبردیاز طریق عامالن تأثیرگذار بر آن علل شکاف میان سطوح برنامه درسی 

پژوهش حاضر درصدد واکاوی علل اصلی شکاف میان  ،از این رو جهت کاهش این فاصله است.
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از دیدگاه معلمان  و کسب شده درس علوم تجربی در دوره ابتدایی شده قصدهای درسی برنامه

تواند روند و بازبینی تجربیات آنان میشمار میبهبرنامه درسی  مجریانترین معلمان اصلی زیرا است؛

مصاحبه . کند سزایی ایفانقش به رسی در نظام آموزشی کشورریزی دبرنامهدر راستای بهبود کیفیت 

علل مرتبط با "مضمون اصلی  4بندی گیری و دستههای پژوهش منجر به شکلرسانعالبا اط

ط با ریزی درسی، علل مرتبنحوه برنامهریزی درسی و کادر اجرایی، علل مرتبط با متخصصان برنامه

ه در ادامه بد. ش "مرتبط با میزان امکانات و تجهیزات الزم اجرا، نظارت و پشتیبانی و عللنحوه 

 د. اصلی پرداخته خواهد ش هایبندیمضامین فرعی هر یک از این دسته

 ریزی درسی و کادر اجراییعلل مرتبط با متخصصان برنامهمضمون اصلی اول پژوهش به 

 توسط متخصصانگذاری نحوه هدفاختصاص دارد. مضامین فرعی این طبقه اصلی شامل 

اجرای برنامهمعلمان، عدم آمادگی نیروی انسانی در ، نحوه آموزش ضمن خدمت ریزی درسیبرنامه

توان عنوان کرد که در این زمینه می است. های فعال تدریسو عدم استفاده از روشهای جدید 

دانشی،  یهادرسی قصد شده شامل سه حیطه هدف مطابق برنامهعلوم تجربی درسی  یهاهدف

تمامی در یک برنامه درسی قصد شده مطلوب،  .تاس مهارتی یهاو هدف نگرشی یهاهدف

فراگیران  هایایجاد تغییرات مطلوب در سطح دانش، نگرش و مهارتهای اهداف به منظور حیطه

یند فرا در ،های پژوهشرسانعالش اطمطابق گزارلیکن  (.2006)احمدی، گیرد مورد توجه قرار می

انش دانشی )کسب د حیطه اهداف معطوف به بیشترریزی درسی، توجه و تأکید متخصصان برنامه

رنامه بوده است و سایر اهداف ب چهارگانه علوم بهداشتی، زیستی، فیزیکی و زمینی( هایپایه در زمینه

های ضروری( های ضروری( و عملکردی )کسب مهارتدرسی نظیر اهداف نگرشی )کسب نگرش

ریزی درسی توجه به حیطه اهداف نگرشی و متخصصان برنامهلذا اند. د غفلت واقع شدهمور

ریزی درسی علوم تجربی دوره ابتدایی مدنظر عملکردی را به عنوان عاملی اساسی در فرایند برنامه

 .ای از اهداف را به کار گیرندقرار دهند و ترکیب بهینه

هایی هستند که با مشارکت )مستقیم اشخاص و گروهاندرکاران اجرای برنامه درسی شامل دست

اندرکاران اجرای برنامه درسی شود. بحث از دستو غیرمستقیم( و تالش آنان، برنامه درسی اجرا می

ترین یکی از مهم (.ly & ClandininConnel ،1998) جدی متمرکز بر معلمان بوده است به طور

آموزش های برگزاری دورهسازی معلمان جهت اجرای برنامه درسی قصد شده، ها برای آمادهشیوه

های آموزش ضمن خدمت مطلوب، معلمان را با اهداف، محتوا و عناصر دورهاست. ضمن خدمت 

های هیافت لیکنفق برنامه درسی را به دنبال دارد. سازد و اجرای موبرنامه درسی قصد شده آشنا می

 معلمانسازی آمادهفرآیند وجود مشکالت اساسی در حاکی از  های پژوهشرسانعالاطحاصل از 

 به منظور اجرای بهتر برنامه درسی قصد شده علوم تجربی در دوره ابتدایی)آموزش ضمن خدمت( 
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اندرکاران اجرای گیری عدم آمادگی معلمان و سایر دستهای شکلتواند زمینهاین مسائل می است.

آورد. لذا به منظور اجرای بهتر برنامه درسی ضروری است آموزش ضمن درسی را فراهم برنامه 

درسی  سازی آنان برای اجرای مؤثر برنامهخدمت معلمان، به عنوان عاملی اساسی در فرایند آماده

 رد توجه جدی قرار بگیرد.مو

از راهبردهای آموزشی متنوعی نظیر توضیح روشن مقاصد، کمک به توانند معلمان می

اده استفآموزان در پرسیدن سؤاالت، آموزان در کشف معنی و هدف در یادگیری، تشویق دانشدانش

 ظوربه منآموزان نیاز دارند و غیره، مشارکت دانش های یادگیری که به سطح باالیی ازاز استراتژی

ینی بهای فراگیران، دستیابی به اهداف پیشایجاد تغییرات مطلوب در سطح دانش، نگرش و مهارت

این وجود،  با (.2011)مؤمنی، کرمی و مشهدی،  استفاده کنندشده در برنامه درسی قصد شده 

کارگیری معلمان در بهضعف های پژوهش بر رسانعالموضوعات حاصل از مصاحبه با برخی از اط

به د. همچنین معلمان عنوان کردند مشکالتی در زمینهاشاره دارتدریس  و فعال های نوینروش

راین بناب قصد شده دارند. تدریس متناسب با اهداف و محتوای برنامه درسی های نوینکارگیری روش

 های تدریس نوینکارگیری روشگیری و سهولت در بهآشنایی معلمان با انواع راهبردهای نوین یاد

ای هیافتهآورد. ی سطوح یاد شده را فراهم میموجبات موفقیت برنامه درسی قصد شده و هماهنگ

ی تبار فیروزجایی، ملکحاجیهای پژوهش انجام شده توسط یافتهحاصل از پژوهش در این بخش با 

از حیث ( 2015نژاد و قلتاش )میرشکاری، اوجی ،(2016)فر و همکاران، جمالی ،(2016و احمدی )

های پژوهش انجام یافتههای حاصل از پژوهش در این بخش با یافتههمچنین  نتیجه همسو است.

های حاصل از پژوهش مذکور حاکی از آن باشد؛ زیرا یافتهناهمسو می( 2006احمدی ) شده توسط

دنظر مرا حیطه اهداف دانشی، نگرشی و عملکردی  ریزی درسی توجه بهمتخصصان برنامهاست که 

 های حاصل از پژوهش؛ در حالی که یافتهاندای از اهداف را به کار گرفتهو ترکیب بهینه انددادهقرار 

ز ا و غفلت از اهداف نگرشی و عملکردی دهنده تمرکز بیشتر بر روی اهداف دانشیحاضر نشان

 ریزی درسی است. سوی متخصصان برنامه

رنده دربرگیریزی درسی علل مرتبط با نحوه برنامهمضمون اصلی دوم این پژوهش تحت عنوان 

یابی نحوه ارزشو  کیفیت مواد آموزشینحوه طراحی و تدوین برنامه درسی قصد شده،  مضامین فرعی

ک ی توان شاهد توفیقزمانی میتوان عنوان کرد که می در اینجا. است آموزانپیشرفت یادگیری دانش

که برنامه درسی به نحو مطلوب و با کیفیت باال طراحی و تدوین گردد. در این برنامه درسی بود 

هر  .سزایی داردبههای مختلف دینفع در طراحی و تدوین برنامه درسی نقش گروهراستا، مشارکت 

ریزی درسی، معلمان و سایر ذینفعان در طراحی برنامهمتخصصین چه مشارکت متخصصین آموزش، 

تبار ی)حاجبود برنامه درسی بیشتر باشد، همخوانی میان سطوح برنامه درسی نیز بیشتر خواهد 
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نظام های پژوهش، از آنجا که رسانلیکن به اذعان اطالع (.2016فیروزجایی، ملکی و احمدی، 

یزی رمتخصصان برنامهمشارکت  ، ازی و متمرکز استدرسی در کشور ما از نوع سنت ریزیبرنامه

شود؛ ذینغعان )الگوی مشارکتی( در هنگام تدوین برنامه درسی استفاده نمیسایر معلمان و درسی، 

 .نموده استدرسی را فراهم کنندگان و مجریان برنامه این امر موجبات ایجاد فاصله میان تدوینو 

آموزان و گذاران، والدین، دانشریزان، سیاست)معلمان، برنامهلذا ضروری است مشارکت ذینفعان 

 د. درسی افزایش یاب ...( در طراحی و تدوین برنامه

شود. هر چه آموز محسوب میمواد آموزشی عامل مؤثری در ایجاد ارتباط میان معلم و دانش

گردد و ر میترس سهلمواد آموزشی با کیفیت بیشتری در اختیار معلم قرار بگیرد، تفهیم مطالب د

مرتبط با ایجاد تغییرات مطلوب در سطح دانش، نگرش و بینی شده در برنامه درسی اهداف پیش

آموزشی  کیفیت پایین موادلیکن بر اساس مصاحبه با معلمان، . یابدتحقق می های یادگیرندگانمهارت

بینی شده برای درس علوم تجربی دوره ابتدایی است. یکی از موانع اصلی دستیابی به اهداف پیش

لذا ضروری است از طریق افزایش کیفیت مواد آموزشی، همخوانی میان سطوح برنامه درسی افزایش 

 یابد. 

ست. ا های اوکننده سایر فعالیت معلم و تکمیل های آموزشیارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت

آموزان را های یادگیری دانشبازده ،ها و فنون مختلفروش در این مرحله، معلم با استفاده از

بینی شده در برنامه درسی پیش های آموزشیو میزان توفیق آنان را در دستیابی به هدف سنجدمی

های رساندست آمده از مصاحبه با اطالعبه هاییافته (.2006)احمدی،  نمایدتعیین می قصد شده را

آموزان توسط معلمان با آنچه های دانشپژوهش حاکی از آن است که میان نحوه ارزشیابی از آموخته

 معلمان دربینی شده است، تفاوت وجود دارد و عالوه بر آن که در برنامه درسی قصد شده پیش

به همین دلیل موجبات عدم  هارت کافی نیستند.آموزان دارای مدانشهای ارزشیابی از آموخته

ابی ارزشیلذا ضروری است های درسی قصد شده و کسب شده ایجاد شده است. همخوانی میان برنامه

رد آموزش علوم که بر رویک های برنامه جدیدآموزان نیز با توجه به ویژگیپیشرفت یادگیری دانش

های حاصل از پژوهش در یافتهید برخوردار باشد. های جدکند، از ویژگیمحوری تأکید میفرایند

(؛ ملکی و همکاران 2017زاده، سیف و فقیهی ))امینهای پژوهش انجام شده توسطیافته این بخش با

های دهد مؤلفهها نیز نشان می؛ زیرا نتایج این پژوهش( همسو است2006( و احمدی )2012)

 یابی ازارزش درسی، کیفیت مواد آموزشی و نحوهمشارکت ذینفعان در طراحی و تدوین برنامه 

ب قصد شده و کسدرسی های از عوامل مؤثر در انطباق یا عدم انطباق برنامه های یادگیرندگانآموخته

 های پژوهش انجام شده توسطهای حاصل از پژوهش در این بخش با یافتههمچنین یافته. شده است

( ناهمسو است؛ زیرا 1390زینلی، فالحی و اوجی )و  (2015نژاد و قلتاش )میرشکاری، اوجی
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های میان نحوه ارزشیابی از آموختههای مذکور حاکی از آن هستند که های حاصل از پژوهشیافته

بینی شده است، همخوانی آموزان توسط معلمان با آنچه که در برنامه درسی قصد شده پیشدانش

دهنده تفاوت میان نحوه ارزشیابی ژوهش حاضر نشانهای حاصل از پوجود دارد؛ در حالی که یافته

ست، بینی شده اآموزان توسط معلمان با آنچه که در برنامه درسی قصد شده پیشهای دانشاز آموخته

  باشد.می

ختصاص ا علل مرتبط با نحوه اجرا، نحوه نظارت و نحوه پشتیبانیپژوهش به  سوممضمون اصلی 

ر این د است. اجرا، نحوه نظارت و نحوه پشتیبانینحوه دارد. مضامین فرعی این طبقه اصلی شامل 

 فع نیازها واهداف، محتوا و تجربیات یادگیری مشخص شده برای ر توان عنوان کرد کهزمینه می

 دو یبرنامه درس یبه منظور اجراد. و عملی شدن دارننیاز به اجرا  ،اگیرانایجاد تغییرات در فر

 ریگو بهره زیربرنامه نیب یرابطه تعامل کردیرو نیکه در ا ؛یتیترب کردیرو :مطرح است یاساس کردیرو

 یمشارکت ضرور یفرصت برا جادیا، شودیالل و شواهد دنبال مداست قیاقناع از طر ،دارد تیرسم

 نفعانیمرتبطان و ذ ،مخاطبان ،اندرکاراناعم از دست یاجتماع یسازبر توافق و آماده ،شودیقلمداد م

و  کطرفهی یبخشیو آگاه یرساناطالع کردیرو نیکه در ا ؛یمهندس کردیروو غیره.  شودیم دیکأت

 یموضوع ،صحت و اعتبار القاء ،شودیامور از قدرت استفاده م شبردیپ یبرا ،چون و چراستیب

)مسعودپور و غیره  دهدیم لیرا تشک یریگمیمحور تصم ،یاجتماعاز مشارکت  یازینیباست، مقبول 

اتخاذ رویکرد مهندسی در اجرای برنامه درسی  به دلیل های پژوهشفتهمطابق با یا(. 2010و صابری، 

آید، اجرای برنامه درسی قصد شده پیش می اجرای برخی از مسائلی که در هنگامتوجه به و عدم 

اهنگی هما اتخاذ رویکرد تربیتی، وری است بلذا ضر. ساخته استرا با مشکالتی مواجه  آنموفق 

 میان سطوح برنامه درسی افزایش یابد. 

ن شده پیش تعیی الزم است به هنگام اجرای برنامه درسی از انطباق اقدامات با تدابیر ازهمچنین 

این امر از طریق نظارت  (.2016تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی، )حاجیاطمینان حاصل کرد 

 و مطابق با راهبردهای تعیین شده یابد که در نهایت منجر به اجرای برنامه درسیتحقق می صحیح

های پژوهش رسانرش اطالعکاهش شکاف میان سطوح برنامه درسی خواهد شد. اما مطابق با گزا

ه از شد دوینتدرسی  بر نحوه اجرای برنامه صحیح عدم نظارتنظیر در این زمینه مسائل متعددی 

که امر نظارت بر اجرای برنامه درسی به نحو مطلوبی انجام نشود. اند دهسبب ش ،سوی مرکز و مناطق

ای بینی نشدهدر عین حال همواره این امکان وجود دارد که اجرای برنامه درسی با واقعیات پیش

را  د برنامه درسیتوانمواجه گردد و از مسیر اصلی خارج شود؛ در این شرایط خدمات پشتیبانی می

تبار اجی)حن سطوح برنامه درسی جلوگیری کند به مسیر اصلی خود بازگرداند و از ایجاد شکاف میا

خدمات  در برخی از مواقع های پژوهش،رساناما به باور اطالع (.2016فیروزجایی، ملکی و احمدی، 
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 اختهساز مسیر اصلی خود خارج  را رنامه درسیاست. این امر ب نشده پشتیبانی به نحو مطلوبی ارائه

های حاصل از پژوهش در این بخش با یافته. شده استو میان سطوح برنامه درسی شکاف ایجاد 

 فایتون و استارز(، 2016تبار فیروزجایی و همکاران )حاجیهای پژوهش انجام شده توسط یافته

نیز ضمن پژوهش  زیرا ایشانهمسو است؛  (1393و تورانی ) (2016فر و همکاران )جمالی (،2017)

از عوامل اثرگذار بر همخوانی یا عدم همخوانی سطوح اند که نحوه اجرا و نظارت کرده خود گزارش

 . هستندبرنامه درسی 

بندی دستهعلل مرتبط با میزان امکانات و تجهیزات در نهایت مضمون اصلی چهارم تحت عنوان 

و میزان منابع مالی تشکیل شده است.  یزات فیزیکیمیزان امکانات و تجه شد که از مضامین فرعی

: امکانات نموددسته تقسیم  سهبه توان میاجرای برنامه درسی را  توان عنوان کرد که لوازمدر اینجا می

از  ایبه مجموعهمالی. برای اجرای هر برنامه درسی، منابع و  ، نیروی انسانیو تجهیزات فیزیکی

ن با توان از آمنابع مالی نیاز است که میمیزانی از و  نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات فیزیکی

تدارک هیه و تو منابع مالی استاندارد تعبیر کرد. در  ، نیروی انسانیعنوان امکانات و تجیزات فیزیکی

هتر بمطرح است. برای اجرای موفق برنامه درسی  هم مسئله کمیت و هم مسئله کیفیتموارد فوق 

 (.2016تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی، )حاجیبه حد مطلوب دست یافت زمینه  سهدر هر است 

از یک سو کمبود امکانات دهد می نشان های پژوهشرسانهای حاصل از مصاحبه با اطالعلیکن یافته

شده  باعثو تجهیزات فیزیکی استاندارد و مطلوب و از سوی دیگر عدم کفایت منابع مالی موجود 

ذا ل نتوانند به نحو مطلوبی به اجرای آنچه که در برنامه درسی موردنظر آمده بپردازند.است مدارس 

ی و های عملضروری است امکانات و تجهیزات فیزیکی و منابع مالی موردنیاز برای اجرای فعالیت

 های حاصل از پژوهش در این بخش بایافتهآزمایشگاهی درس علوم تجربی تهیه و تدارک گردد. 

فر و جمالی، (2016تبار فیروزجایی، ملکی و احمدی )حاجی  های پژوهش انجام شده توسطیافته

همسو است؛ زیرا  (2006و احمدی ) (2015نژاد و قلتاش )میرشکاری، اوجی ،(2016همکاران، )

از  برخیبه دلیل عدم دسترسی معلمان و مدیران به اند که در پژوهش خود گزارش کردهنیز ایشان 

مطلوبی  وبه نحامکانات و تجهیزات موردنیاز، برنامه درسی قصد شده علوم تجربی در دوره ابتدایی 

 به اجرا در نیامده است. 

 ناشیآمده پیشبه دلیل شرایط که  ت آنسنخ ه است:رو بودهایی روبهاین پژوهش با محدودیت

ین ادوم  .رو بودهایی روبهبا محدودیتکنندگان پژوهش مشارکت دسترسی به ،19از بیماری کووید 

 را ورمذک ابزار هایمحدودیت حیث این از و بود ساختاریافتهعمیق نیمه مصاحبه پژوهش، که ابزار

  باشد.می دارا
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 مدرسان مندی ازبهرههای آموزش ضمن خدمت، دورهکیفیت کمیت و ضروری است افزایش 

های معلمان در مسیر اجرای برنامه درسی متناسب با نیازمتخصص و کاردان و استفاده از محتوای 

 زمالبه منظور استفاده معلمان از رویکردهای نوین و فعال تدریس، گیرد. در نهایت مورد توجه قرار ب

 های موجود در این زمینه رفع و شرایط الزم فراهم گردد. است محدودیت
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Introduction 

Although there has been a gap and inconsistency between the intended and attained 

curriculum of the “experimental sciences” course, as one of the basic components of the 

school curriculum for elementary school students, no research has yet been conducted on 

explaining the factors causing this gap from the perspective of teachers, who are the main 

implementers of the intended curriculum.  

Research Goal 
The purpose of this study was to investigate the causes of the gap between the intended 

and attained curriculum of the “experimental sciences” course in elementary schools from 

the perspective of teachers.  

Methods 

The research approach was qualitative. The statistical population of the study consisted 

of teachers in Tehran province, and the participants were selected using a purposive 

sampling method, including criterion and snowball sampling. Data were collected using 

semi-structured in-depth interviews, and it was continued until theoretical saturation was 

reached in the eighteenth interview. To enhance the validity of the findings, items such 

as participants’ feedback, data triangulation, data triangulation, member checks, and peer 

review by external observers were used.  

Results 
Data analysis using Colaizzi’s method led to the identification of four main themes and 

14 sub-themes. The main themes included the causes related to curriculum specialists and 

executive staff (i.e., how goals are set by curriculum specialists), causes related to how 

the curriculum is planned (i.e., how the intended curriculum is designed and compiled), 

causes related to the manner of implementation, monitoring, and support of the 

curriculum, and causes related to the necessary facilities and equipment (i.e., physical 

equipment).  

                                                           
1 MA in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, 

Iran (Zsadeghiii@gmail.com)  
2 Associate Professor, Department of Curriculum Development and Instruction Methods, University of Tehran, 
Tehran, Iran (nkaram@ut.ac.ir( 
3 Associate Professor, Department of Curriculum Development and Instruction Methods, University of Tehran, 

Tehran, Iran (Corresponding Author) (JavadiPour@ut.ac.ir)  
4 MA Student in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of 

Tehran, Tehran, Iran (omid.oshaghi@ut.ac.ir) 

mailto:Zsadeghiii@gmail.com
mailto:nkaram@ut.ac.ir
mailto:JavadiPour@ut.ac.ir
mailto:omid.oshaghi@ut.ac.ir


 

 
 
 

Discussion and Conclusion 
Findings showed that extra attention paid to knowledge goals, on the one hand, and 

neglect of other curriculum goals, including attitudinal and functional goals when setting 

goals, on the other hand, have given rise to the gap between the intended and attained 

curriculum of “experimental sciences” in elementary schools. 

Keywords: curriculum, intended goals, attained goals, experimental sciences, elementary 

school  

 

 


