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تأثیر تدريس با الگوی مديريت آموزش بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و مهارت حل مسئله 

 آموزان سال ششم ابتدايیدانش

Effects of Teaching Science by Education Management Model on Academic 

Achievement and Problem-solving Skills Students at Sixth Grade 
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 1يونس امیراحمدی

 2رضوان صفیان بلداجی

ی خهانوادهای جدیهد   همظریههالگوی مدیریت آموزش، نچکیده: 

الگوهای پردازش اطالعات است کهه بهر سهازماندهط اطالعهات   

قیاسهط بهه موظهور توانموهدتر  -ساختن مفاهیم در ر ندی استقرایط

آموز در یهادییری، در  بتتهر ر ابهی میهان اطالعهات، شدن دانش

 انجها  از دارد. ههد  تأکیدهای بویادی تفکر   ... پر رش متارت

بررسط تأثیر تدریس علو  تجربط با اسهتفاده از الگهوی  تحقیقاین 

-مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلط   متارت حل مسئله دانهش

 نهو  شه ه از تحقیهق ر ش آموزان سال ششم د ره ابتدایط است.

آزمهون بها  پهس -آزمهون  پیش طرح از بوده   با استفاده آزمایشط

نفهر از  85جامعه آماری در این تحقیق  انجا  شده است. یر ه یواه

 3های د لتهط ناحیهه آموزان پسر پایه ششم در یکط از دبستاندانش

شترری است   انتخاب نمونه به صهورت تمها  شهماری در سهال 

 از آمهاری ههایداده تحلیل انجا  یرفت   جتت 37-31تحصیلط 

-مهط نشان تحقیق شد. نتایج تحلیل کواریانس   تط مستقل استفاده

ش علو  تجربط با استفاده از الگوی مدیریت آمهوزش که آموز دهد

آموزان تأثیر مث هت دارد   متهارت حهل بر پیشرفت تحصیلط دانش

 بخشد.آموزان را بت ود مطمسئله دانش

: الگهوی مهدیریت آمهوزش، آمهوزش علهو  تجربهط، هااکلیدواژه

 پیشرفت تحصیلط، حل مسئله

Y. Amirahmadi 

R. Safiyan 

Abstrct: Education Management Model is a 

new theory sub-categorized under 

information processing patterns which puts 

emphasis on organizing information and 

conceptualization in the inductive- deductive 

process for improving the students' learning, 

understanding the relationship between 

information, developing the basic thinking 

skills and etc. this study aimed to investigate 

the effects of teaching science to sixth 

graders through Education Management 

regarding academic achievement and 

problem-solving skills. The research method 

was quasi-experimental including pretest-

posttest control group design. The sample for 

this study included 58 sixth grade male 

students studying in one of the primary 

schools from District 1 Rey during 2014-

2015 educational years. The collected data 

was analyzed by independent T-test and 

analysis of Covariance. The results revealed 

positive effects of Education Management 

Model on students' academic achievement as 

well as students' problem-solving skills. 

Keywords: Education Management Model, 

science education, academic achievement, 

problem solving 

 

                                                 
 yamirahmadi@yahoo.com                   .  دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم   تربیت دانشگاه خوارزمط 4

 r.safian_242@yahoo.com                         ی درسط دانشگاه خوارزمطریز. دانشجوی دکتری برنامه 3



 4731، تابستان دهم، سال 73ه فصلوامه مطالعات برنامه درسط، شمار      

 
42 

 مقدمه

انگیز علو  تجربط بود؛ پیشرفتط که باعث اعت ار   نفوذ این پیشرفت شگفت عصر جدید عرصه

ای کهه علمهط شهمردن ههر ادعها یها اثهر به یونهه ،زندیط بشر شدهای هی صحوعلو  در همه

(. مق ولیهت علهم   احتهرا  نسه ت بهه 4335لمرز، آید )چهاتحقیقط، نوعط امتیاز به حساب مط

دانشمودان در ر ش علمط، اهدا  علم   موش دانشمودان نتفته است. در  اقع تصوری کهه از 

علمهط خهود  علمط  جود دارد تصویری است از معقولیت نتادیوه شده که جامعه علم   جامعه

اق الط نس ت به علم، آموزش علو   (. با  جود چوین4354داند )اسمیت، را الگوی  اقعط آن مط

درسط مدارس به دست آ رده است   تالش بهرای  تجربط اهمیت   موقعیت خاصط در برنامه

آمهوزش   پهر رش محسهوب های هدرسط علو  همواره یکط از دغدغه اصالح   بت ود برنامه

 شود.مط

سهواد  کسه آموزش عمومط، ایجاد متهارت   توانهایط  هد  کلط آموزش علو  در د ره

هها ها، متارتی اصلط   اساسط دانستوطآموزان است که در سه حیطهفوا رانه در دانش -علمط

 (.0، ص 4753شود )رستگار، بودی مطهای ضر ری دسته  نگرش

شهود کهه بهرای مفاهیم علم   در  فرآیودهای آن یفتهه مهط بارهسواد علمط، به دانش در

هها برخهط ی اجتماعط فرد مورد نیاز است. عال ه بر اینهای خصوصط   تعاملزندیط ر زمره

(. 4750ییهرد )صدراششهرفط، های دیگر را که خاص علو  هستود دربهر مطها   متارتقابلیت

های علمط   ط یعط را مشهاهده نمهوده، قابلیت آن را دارد که پدیدهدارای سواد علمط یك فرد 

بیوط کوهد. بها کسه  ها را پیشح دهد   برخط پدیدهها را توضیها را تشریح نماید، دشیل آنآن

یابد به نحوی که شخص به توانهایط قاها ت پر رش مط داین توانایط، ر ح تفکر علمط در فر

تواند عقاید را از حقایق، سفسطه را از استدشل موطقهط   سهره را از یابد   مطصحیح دست مط

کر کود   چگونه یاد بگیرد. عال ه بهر آن بهه آموزد که چگونه فناسره تشخیص دهد   نتایتاً مط

های اجتماعط نظیر مسئولیت پذیری، احترا  به عقاید دیگران، رعایت حقوق دیگران بها متارت

 (.4753یابد )مترمحمدی، در نظر یرفتن عدالت در بحث   یفت   یو  ... دست مط

لهم دارد کهه خهود د  عهای ههای فرآیودی   فرآ رددر  اقع سواد علمط اشاره به متارت

علهو  بهه ههای هفرآ رد شهود.ی برنامهه آمهوزش علهو  محسهوب مطجو ه متم   درهم تویهده

 .شهوندشود که در قال  آرا، عقایهد   اصهول علمهط عرضهه مطها   اطالعاتط یفته مط اقعیت
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همهان ای که به تولیهد آرا   عقایهد علمهط یها های کا شگرانهفرآیود علو  نیز به جریان فعالیت

ییری، بوهدی، انهدازهههای مشهاهده، ط قهیردد   شهامل متارتشود، اطالق مطدانش موجر مط

ییری، ها   نتیجههبیوهط، تفسهیر یافتههسهازی   پیشآ ری اطالعهات، فرضیهکاربرد ابزار، جمع

   (.4753ها، برقراری ارت اط، ارزیابط   طراحط تحقیق است )امیراحمدی، تشخیص متغیر

علو  د  موضو  کامالً  ابسته بهه ههم های ه( معتقد است، فرآیود   فرا رد3443) 4استیون

پذیرد. آموزش  اقعط علو  نیهز در یهر  ها به اتفاق هم تحقق مطهستود که بسی   پر رش آن

 ی متم علو  تجربط است.توجه جدی به این د  جو ه

وهدی   ذهوهط   تشهکیل ههای فرای( معتقد است پر رش متهارت3443) 3ال ته تو تین ش 

عادات مشاهده، استدشل، فرضیه سازی   استو اط در مراحل آغازین آموزش علهو  نسه ت بهه 

( 4377) 7علم از اهمیت بیشتری برخهوردار اسهت. دیهویطهای هها   فرا ردآ ری  اقعیتجمع

  دانهش کرد نس ت بهه کسهنیز پیشتر بر ترجیح فرآیود علم که ا  از آن به حل مسئله تع یر مط

حل مسئله، توصیف   ت یین فرآیودی اسهت کهه در جریهان  داشت   عقیده داشت تأکیدصر  

 ییرد.علمط مورد استفاده دانشمودان قرار مطهای هی نظریکشف، تولید   توسعه

با چوین تع یری از حل مسئله که دیویط آن را موط ق   متراد  فرایود علم   تحقیق به کار 

  توانایط حل مسئله را هد  متم آموزش علو  شمرد؛ هرچود حل مسهئله توان کسبرد مطمط

حهل ای که به عوهوان راه  تحقیق خود توتا یك ابزار است، یك ابزار شواخت؛ که در آن فرضیه

ای است از شود. دانش به دست آمده نیز خود پلهمورد تأیید قرار یرفته است، دانش شمرده مط

 پور(ی آریان، ترجمه4773یط، شمار تفکر )دیوبطهای هپل

ای های مسهئلهبه مراحلط دارد که دانشمودان در مواجته با موقعیتحل مسئله اشاره  فرآیود

که حقایق مطلهق آموز در جریان یادییری علو  به جای آننمایود. بر همین اساس دانشطط مط

یابط بهه ال ه بهر دسهتزند   عرا بپذیرد، با شرکت در فرایود علمط به ساخت دانش دست مط

آمهوزد   بها درییهر شهدن در ی به دست آ ردن آن را نیهز مطعلم، فرآیود   نحوههای هفرا رد

یابهد هها دسهت مطها   نگرشها، متارتای از دانشها   تجربیات یادییری به مجموعهفعالیت

 ها ستیم بوده است ییری   تولید آنکه خود در شکل

                                                 
1. Steven 

2. Toh, tin lam 

3 . Dewey 
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تهدریس   اجهرای معلمهین  ابسهته های ها حد د زیادی به شهیویابط به این هد  تدست

ی درسط، به ماهیت   چیستط آن موضو   ابسهته ای از برنامهاست. اساساً تدریس در هر زمیوه

ههایط کهه بهر فعالیهت کوهد ر شاست. ماهیت علم به عووان موضو  علو  تجربط ایجهاب مط

دارد، به کار برده شهود. بهه  تأکیدذهوط خود های دهط تجربیات   ساختآموز در سازماندانش

مهدار  -های فراییهرشوند عموماً ر شهایط که برای آموزش علو  توصیه مطهمین س   ر ش

 ها نقش محوری دارند.آموز در آنهستود که فعالیت دانش

های کا شگری )حل مسئله(، کوش متقابل   یادییری سهازنده را بهه ر ش (4753هارلن )

ها بر تجربهه، شهرکت کود. این ر شهای اختصاصط برای آموزش علو  معرفط مطعووان ر ش

 دارنهد. تأکیهدهای کودکهان ها   پرسهشفعال فراییر در آموزش، طراحط تحقیق بر م وای ایده

هها  ارد اسهت. ههایط بهر آنهای عووان شهده، اعترا ها   محاسن ر شرغم تما  مزیتعلط

ای ناشایست یا به صورت توتا ها به یونهشود که این شیوهبیشتر مط مق ولیت این انتقادها زمانط

ای مانود آموزش توتا یك راه حهل ر ش تدریس به کار ر د. بدیتط است برای موضو  پیچیده

همگون ییری از یك ر ش تدریس خهاص در در س مختلهف   شهرایی نها جود ندارد. بتره

های متوو  مؤثرترین ود. اغل  ترکی ط از ر ششس   ناکارآمدی تدریس   افت کیفیت آن مط

 .یاددهط   یادییری را در پط خواهد داشت

ی الگوههای پهردازش اطالعهات های ذکر شده برای تدریس علو ، خانوادهعال ه بر ر ش

یعوط الگوی تفکر استقرایط، الگوی تحقیق علمط   الگوی رشد عقالنط نیز بهه سه   افهزایش 

تواند مفید   مهؤثر آموزان، مطهای تفکر   استدشل علمط در دانشارتکارایط قوای ذهوط   مت

های تفکر توانود متارتییری از آن مطهای نوین تدریس که معلمان با بترهیکط از ر شباشد. 

بهر سهازماندهط این الگو کهه  است. 4آموزان پر رش دهود، الگوی مدیریت آموزشرا در دانش

آموز در قیاسط به موظور توانمودتر شدن دانش -ر ندی استقرایط اطالعات   ساختن مفاهیم در

دارد،  تأکیهدهای بویهادی تفکهر   ... یادییری، در  بتتر ر ابی میان اطالعات، پر رش متارت

پهط  تواند معلمین را در رسیدن به اهدا  آموزش علهو  یهاری نمایهد. په  هش حاضهر درمط

ی مدیریت آموزش، بر پیشهرفت تحصهیلط   متهارت تأثیر تدریس علو  تجربط با الگوبررسط 

 ششم ابتدایط است. پایهآموزان حل مسئله دانش

                                                 
1 . Educational Management Model 
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 الگوی مديريت آموزش

هها های تفکر آموختوط هستود   یادییری ایهن متارت( معتقد بود متارت4300) 4هیلدا تابا

همانوهد ارت اط نزدیکط با ر ش تدریس معلم دارد. در همین راستا، الگهوی مهدیریت آمهوزش 

ی اندیشهیدن های تفکر   شیوهی پردازش اطالعات، به موظور پر رش متارتالگوهای خانواده

 پیشوتاد شده است.

خهاص از دانهش    اصلط این الگو بر سازماندهط اطالعات   مفاهیم در یهك حهوزه تأکید

راسهاس آموزان بشود دانشاین الگو س   مط ابی طولط   عرضط میان مفاهیم استدریافت ر 

کووهد بودی   مقایسهه مطتمایل ط یعط خود که همواره اشیا، ر یدادها، مفاهیم   چیزها را دسته

بودی کوود   از ایهن طریهق (، اطالعات را یردآ ری، مقایسه   دسته4731)جویس   همکاران، 

 ها یهاتری یعوط مقولههی  سیعمفاهیم را شکل دهود سپس با بسی   یسترش مفاهیم، به حوزه

 قلمر  دانش دست یابود.

آموزان پیش از  ر د به کهالس   فهراهم بر آمادیط دانش تأکیدالگوی مدیریت آموزش با  

ها در فرایود یادییری، مشارکت در ارزیابط دیگر فراییران   ایجهاد آ ردن ساز کار مشارکت آن

به ایجاد یادییری تواند نقشه ساختارشواختط ذهوط از پیوند مفاهیم در ذهن از ساخت دانش مط

 عمیق   کارآمد کمك کود.

شمارد کهه ( در معرفط، شرح   بسی این الگو، مراحل آن را در ده یا  برمط4731بترنگط )

 به شرح ذیل است:

سازماندهوده برای آغاز تدریس. این آموزان برای تتیه پیشیا  ا ّل: دادن تکلیف عملط به دانش

آموز پیش از  ر د به کهالس تصهویری شود؛ دانشتتیه مطآموز دهوده توسی دانشسازمانپیش

ها   جریان پردازش اطالعات، کلط از م حث درسط تتیه   با آمادیط برای مشارکت در فعالیت

ها، شود. در الگوی مدیریت آموزش، تتیه نمودار سازمانط برای پیوند بین بخش ارد کالس مط

ری شهده زیهر فصهول در مهتن درس توسهی یهذامفتهومط   جزییهات نا های هفصول، شواسه

 .سازدمشخص مط سازماندهوده راآموز، مفتو  پیشدانش

                                                 
1. Taba 
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برخال  شهیوه معمهول  آموزان و مشارکت آنان در انجام فعالیت.بندی دانشگام دوّم: گروه

بودی در این الگو عوا ین   زیر عوا ین   تعداد صفحات محتوای م احهث درسهط تعهداد یر ه

هها همسهان ن اشهد. پهس از نماید که ممکن است تعداد اعاای یر هتعیین مط اعاای یر ه را

پردازنههد   عمههدم مفههاهیم درس مطهای هآمههوزان بههه مطالعههه   تتیهه  شواسههدانشبوههدی یر ه

وهد وکدیگر مقایسه مهطهای هاستخراج شده یر های هاستخراج شدم خود را با شواسهای هشواس

 .دووان یابخود اطمیهای هتا به صحت یافت

در ایهن ها: آموزان در داخل و در بین گروهمشارکت دانش هگام سوّم: مشخص ساختن نحو

مفتهومط را طهط های هها بر حس  تعداد صفحات اختصاص یافته به خود، شواسیا  ابتدا یر ه

ها در مفتومط در دست خود را بها همهان شواسهههای هکوود. سپس شواسراهکاری استخراج مط

کوود تا به صحت آنتا اطمیوان یابود   به اتفاق بپذیرند. این کهار کمهك گری مقابله مطدست دی

ها بد ن نیاز به دخالت مستقیم معلّم بررسط به معلّم   کل کالس است زیرا با این ر ش شواسه

 رزی در ایجهاد آمهوزان تمهرین عهادتشوند. بتتر است آثار مترت  بر ایهن یها  بهر دانشمط

های پیوند عوا ین   نیز نکات کلیهدی را بهه عین کثرت است. در این یا  داربست حدت در 

 .یابودمشورت یذارده   به اطالعات موثقط از م حث درسط دست مط

ها برای آمهوزش م حهث خهود بهه . هر یك از اعاای یر هگام چهارم: مشارکت بین گروهی

  زیرعووان مطال  خود   یادییری دیگر رفته   پس از آموزش نکات اساسط عووان های هیر 

خهود را بهه های هآ ردیردد   رهمطدیگر به یر ه ا لیه خود برهای هنکات اساسط م احث یر 

 د.آموزدیگران مط

یابط در ایهن یها  تسهلی آموزان بر تصوير کلی از مبحث درسی.يابی دانشگام پنجم: تسلط

آمهوزان سط مورد توجه اسهت. معلّهم از دانشآموزان بر بیوش یا تصویر کلط از م حث دردانش

خواهد در شرایی امتحانط قرار بگیرند   نمودار پیوند بین مطال  عمده را ترسهیم نمهوده   مط

آموزانط که به دانشمفتومط   اساسط هریك از عوا ین   زیر عوا ین را ذکر نمایود. های هشواس

بها موظهور توانموهد  Bآموزان دیگر نمره دانش   به Aدهود نمره فعالیت را بطور کامل ارایه مط

شهود. در ایهن یها  بهه شدن آنتا از دریافت کمك از یکهدیگر در رفهع اشهکال خهود داده مهط

توانهد اعتهرا  آمهوز مطشود؛ دانشآموزان برای نقد نمرم ارزشیابط معلم فرصت داده مطدانش

 موعکس سازد.خود را پس از مشورت با همتای خود   از طریق ا  به معلم 
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آموزان بر اساس عوها ین معلم   دانشگام ششم: مشارکت در تدوين برنامه درسی مطلوب. 

م حث درس مدتط را صر  فکر   یافتن مطال    تجارب شخصط مرت ی بها م حهث درسهط 

 مفتهومط بریرفتهه از نظریهات مهرت ی ازهای هنمایود. آنتا بهه آ ردن تجهارب خهود، شواسهمط

ای فترسهتط از شهوند. معلمهان حرفههایوترنتط   نیز سایر موابع تشویق مطهای هها   ش کسایت

  د.کووبا موضو  درس را معرفط مط مرت یهای هموابع    بگا

گام هفتم: تعیین الگوهای تدريس و تکنولوژی آموزشی مناسب باا اساتفاده از تجاارب و 

د معیوط به موابع مختلف مهرت ی آموزان بر اساس رهومودانشآموزان و معلم. عالقمندی دانش

یابوهد. سهپس مفتومط م احث درسط خود را مطهای هکوود   شواسبا موضو  درسط مراجعه مط

های به رنگ دیگر اسهتفاده کهرده   آنتها را بها جدید، از کارتهای هبرای متمایز ساختن شواس

 آ رند.خود به کالس مط

ر ایت یا سواریوی تدریس  ناريو تدريس(.اجرای روايت تدريس )س هگام هشتم: خلق برنام

آمهوزان   توجهه بهه   یا طرح درس در این یا  با راهومایط   همکاری معلم   مشارکت دانش

شهود. سهپس فعالیهت مشهتر  نکات جدید بدست آمهده از مطالعه  موهابع دیگهر طراحهط مط

با عواصهر تهدریس،  های مرت یبودی برای فعالیتآموزان   معلّم صر  تعیین نقش، زماندانش

تعیین الگوها   تکوولوژی آموزشط مواس    نحوم ارزشهیابط از نتهایج   تهأثیرات آمهوزش بهر 

 شود.آموزان مطنگرش   رفتار دانش

گام نهم: اجرای روايت تادريس تادوين يافتاه در قالاب الگوهاای پاردازش ا العاات  

های ق لط در آموزش یهك یا  در این یا  هم الگوهای اجتماعی يادگیری  رفتاری و فردی. 

یردد. در این یا ، کاربرد الگوهای متوهو  تهدریس ههم بها م حث درسط مر ر شده   اجرا مط

توسهع  تهأثیرات پر رشهط     نو برای پردازش   هم به لحها های هتوجه به فراهم آ ردن داد

 .دریافت مفاهیم، بسیار متم است

معلهم عالقمودنهد میهزان تهأثیرات آموزشهط    آمهوزان  دانشگام دهم: ارزشیابی تکاوينی. 

شهود یکهط بهرای پر رشط بریرفته از آموزش را دریابود. به این موظور از د  ابهزار اسهتفاده مط

  ای اخیهراسوجش پیشرفت تحصیلط که معلم ساخته در هر م حث درسط است   د ّمط سهوجه

تهأثیرات خهانواده الگوههای مفتهومط های هبهر م وهای شواسه  استاندارد شده است. این سهوجه
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پردازش اطالعهات، الگوههای یهادییری مشهارکتط، الگوههای یهادییری انفهرادی شخصهیّتط   

 الگوهای یادییری رفتاری تتیه شده است.

 ضرورت استفاده از الگوی مديريت آموزش در آموزش علوم

صهلط   ی اتریفته شد، هد  کلط آموزش علو  کس  سواد علمط در سه حیطههچه پیشچوان

ههای ضهر ری اسهت کهه در ادامهه بهه اختصهار ت یهین ها   نگرشها، متارتاساسط، دانستوط

 یردد.مط

هر مفتو    موضو  جدید دانش بشری، مستلز  داشتن اطالعهاتط دربهاره  یادییری درباره

اصول   قوانین همان دانش خاص است. کس  دانش پایهه در ههر موضهو  شهرط شز    نهه 

آمهوزش علهو ، محهد ده  های بعهدی اسهت. در برنامههها   یادییریی آموختهکافط، برای بس

آموز باید در هر پایه کس  کود چتار زمیوه علو  فیزیکط، علو  زیسهتط، علهو  دانشط که دانش

 شود.زمین   علم بتداشت را شامل مط

ن هد  العمر در نظر یرفته شود، تحقق ایچه هد  کلط آموزش علو  یادییری مادا چوان

یهادییری را بهه کودکهان  های یادییری شیوههای یادییری است. متارتمتارت در یر  توسعه

دهد تا از این رهگذر فرد بتواند مسیر موطقط   علمط کس  دانش پایهدار را بیهاموزد. نشان مط

ها هد  متهم آمهوزش علهو  اسهت ع ارتوهد از: مشهاهده، های یادییری که پر رش آنمتارت

ییری   کاربرد ابزار، استو اط کهردن یها اندازه آ ری اطالعات،دی، برقراری ارت اط، جمعبوط قه

سهازی، تشهخیص متغیرهها، طراحهط تحقیهق   بیوط   فرضیهییری، پیشها   نتیجهتفسیر یافته

 ارزیابط.

ا  جهای یرفتهه   نهو  نگهاه    های انسان با رهای عمیقط هسهتود کهه در اندیشههنگرش

هایط مانوهد توجهه بهه کوهد. ههد رد را نس ت به افراد   محهیی پیرامهون تعیهین مطعملکرد ف

هها، قهدردانط از ط یعت   پط بردن به  جهود خهالق آنهای هقانونمودی   نظم موجود در پدید

های التط، تمایل به همکاری یر هط، ص ر   حوصله، مسهئولیت مواه  ط یعط به عووان نعمت

ییری مسئوشنه، احترا  یذاشتن به عقایهد دیگهران، یویط، تصمیمتکاری   راسپذیری، درست

پهذیری در اندیشهیدن، د ری از تعصه  نابجها، تمایهل بهه یهادییری، اعتماد به نفهس، انعطا 

مودی به کار   تالش، حساسیت نس ت به حفظ بتداشت جسم   حفظ محیی کوجکا ی، عالقه
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های ی   دارا بودن تفکر نقاد   خهالق، ههد جویط در عصر ماده   انرژزیست، میل به صرفه

 اند.متم نگرشط

هها هها   نگرشها، متارتی اساسط یعوهط دانسهتوطدر جریان آموزش علو  هر سه حیطه

آموز زمهانط زمان با هم باید مد نظر باشد. در  اقع دانشها همهایط هستود که پر رش آنمقوله

ها باشهد   بزاری برای آمهوختن   کسه  دانسهتوطها ادر یادییری علو  موفق است که متارت

آمهوز در طهط یهادییری هها. بهدیتط اسهت کهه دانشدانش جدید بستری برای پر رش متارت

رسد کهه عهادات ذهوهط های ضر ری زمانط به نتیجه درست   مورد نظر مطها   متارتدانش

 داشته باشد. کار، ص ر   حوصله   کوجکا ی شز  راهایط همچون پشتمطلوب   نگرش

ی آموزش علهو  را پوشهش یادییری در چارچوب الگوی مدیریت آموزش، هر سه حیطه

های مرت ی با علهو  را در ها یا دانستوطآموز فرآ ردهدهد. به این صورت که زمانط که دانشمط

تهر آن مطله ، کود، عال ه بر یادسهپاری   یهادآ ری ر انقال  یك چارت یا نمودار ترسیم مط

 کود.نایط برقراری ارت اط میان عواصر یك حوزه از دانش را نیز کس  مطتوا

هایط را بایسههت شواسهههفراییههر حههین یههادییری بههه ر ش الگههوی مههدیریت آمههوزش مط

بودی   در سیری استقرایط بهه مفتهو  کلهط برسهد   آ ری کود، بر اساس مشترکات دستهجمع

سهه نمایهد. بهدیتط اسهت از ایهن رهگهذر های خهود را بها اعاهای یهر ه مقایهمواره فعالیت

ههای تر به عووان متارتآ ری اطالعات که پیشبودی، برقراری ارت اط   جمعهای ط قهمتارت

آموز پر رش فرایودی علو  معرفط شدند، تقویت خواهد شد. ال ته دستا رد دیگر متارتط دانش

مط از پیش آموختهه اسهتوار خوب باید بر اصول   قواعد علسازی است. فرضیه متارت فرضیه

پیشین اسهت.  قتهط اطالعهات دانشهط های هسازی همیشه متامن احاار دانستفرضیهباشد   

ی ها برای خلهق فرضهیهای موطقط در ذهن سازمان یابد، یادآ ری   بازخوانط آنکود  به یونه

 ییرد.تر صورت مطتر   سریعجدید آسان

ها   ی مهدیریت جهامع بهر کسه  دانسهتوطعال ه بهر تهأثیر مسهتقیم یهادییری بهه شهیوه

آموزان در رابطه با علم   یهادییری علهو  نیهز تها های دانشهای ضر ری علو ، نگرشمتارت

طل د اما قابل ت یین نیست   پ  هشط جدایانه را مط یابد. این ادعا موطقاًحد د زیادی بت ود مط

ییری از ایهن ش   هیجان فراییران را برای یادییری   فعالیت بیشتر در زمان بترهنگارنده انگیز

 الگو نظاره کرده است.
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 اهداف پژوهش

بر پیشرفت  تجربط آموزش علو در  ر ش تدریس سوتط  الگوی مدیریت آموزش مقایسه  -4

 ایه ششم ابتدایطآموزان پدانش تحصیلط

آمهوزان پایهه بر متارت حل مسهئله دانهشتدریس  الگوی مدیریت آموزش دربررسط تأثیر  -3

 ششم ابتدایط.

 روش پژوهش

با ر ش ش ه آزمایشط   با استفاده از طهرح پهیش  هاسؤالاین پ  هش به موظور پاسخگویط به 

 ییهری متغیهر  ابسهتهاجرای پیش آزمهون بهرای انهدازه -4پس آزمون در سه مرحله  –آزمون 

بهه آزمایشهط   سهوتط به کارییری تدریس ) -3کالس؛ در د   )پیشرفت تحصیلط درس علو (

اجهرای پهس آزمهون در د  یهر ه )یهال   همکهاران،  -7عووان متغیر مستقل( در د  کالس   

یرفته شد   سپس به مدت  پیش آزمونکوترل    آزمایش ابتدا از هر د  یر ه . شد( اجرا 4753

 بکهار یرفتههیر ه آزمهایش  ایش برآزمون، الگوی مدیریت آموزمتوالط بعد از پیش شش هفته

   پیشرفت تحصهیلط شد   یر ه کوترل به ر ش سوتط آموزش دیدند. در پایان آموزش، آزمون

آموزان هر د  کالس اجرا شد تا تأثیر ر ش تدریس مذکور بر برای دانشپرسشوامه حل مسئله 

 د.آموزان مشخص شوپیشرفت تحصیلط درس علو  تجربط   متارت حل مسئله دانش

 جامعه آماری  روش نمونه گیری و تعداد نمونه

های د لتهط شهتر ری در سهال ششهم یکهط از دبسهتان آموزان پایهآماری تحقیق، دانش جامعه

کهه در د   هسهتود نفهر 85ه ششم ایهن مدرسهه آموزان پایتعداد دانش ؛است 37-31تحصیلط 

نمونه به صهورت تمها  شهماری  یر هنحوه انتخاب  شده بودند.نفره از پیش تقسیم  33کالس 

 .انتخهاب شهدند است؛ یك کالس به عووان یر ه آزمایش   کالس دیگر به عووان یر ه کوترل

های هر پایه در مدرسهه بها شهرط یکسهان بهودن میهانگین تقسیم بودی ا لیه کالس با توجه به

فط در یهر ه آموزان به صورت تصهادتوان ادعا کرد که دانشمط ،آموزان هر کالسنمرات دانش

از تهأثیر ر ش ناشهط  ،ههای نتهایطتفها ت یها تفا ت بوهابراین یرفتود  آزمایش   کوترل قرار 

ههای پایهه ششهم محقق خود در این مدرسه معلم یکط از کالستدریس مورد نظر خواهد بود. 

کالس ها به یر ه کوترل   آزمایش بدین صورت عمل شد که تقسیم بودی کالس در  باشد مط



... تأثیر تدریس علو  تجربط با الگوی مدیریت آموزش بر   

00 

 

  کهالس دیگهر کهه بهه ر ش سهوتط  مهدیریتبا ر ش تدریس الگهوی یر ه آزمایش  ،قمحق

 .یرددانتخاب  یر ه کوترلدیدند به عووان آموزش مط

 ابزار گردآوری ا العات

. برای جمع پیشرفت تحصیلط است پرسشوامه   آزموندر این تحقیق   هادادهابزار جمع آ ری 

های معلم ساخته   جتهت سهوجش از آزمونط آ ری اطالعات با هد  تعیین پیشرفت تحصیل

 –آموزان از پرسشوامه حل مسئله بریرفته از آزمون هوش هیجانط بهار مسئله دانش متارت حل

مربوط به حل مسئله انتخاب   با توجهه بهه های هآن یویهای هاستفاده شد؛ که از میان مؤلف 4اُن

در ایهن ابهزار  اعمهال شهد.شز   آموزان پایه ششهم ابتهدایط اصهالحات ی یط شخصیتط دانش

( تها کهامالً مهوافقم 4ای بر ر ی طیف لیکرت از کامالً مخهالفم )درجه 8ها به مقیاسط آزمودنط

اند درجه ای لیکهرت توظهیم شهده 8ها بر ر ی یك طیف دادند. از آنجا که یزیوه( پاسخ مط8)

شهود. نمهره کهل آزمهون انجا  مط( 4  کامالً مخالفم  8به یك )کامالً موافقم  8نمره یذاری از 

باشد. پایایط پرسشوامه با اسهتفاده   حداقل یك( مط 8یویه )حداکثر  44برابر با مجمو  نمرات 

محاسه ه شهد   بهه موظهور  33/4آمهوزان با ر ش آلفای کر ن اخ برای دانش spss نر  افزار از

علهو  تربیتهط سهاتید متخصصهان   ااز محاس ه ر ایط پرسشوامه حهل مسهئله از نظهر تعهدادی 

 پرسشهوامه اعمهال شهدنتهایط اصالحط آنتها در ده یویهه  اتاستفاده   نظرخوارزمط دانشگاه 

 .(4پیوست )

 هاتجزيه و تحلیل داده

ها از آمار توصیفط   استو اطط استفاده شد. در آمار توصیفط از جدا ل میانگین برای تحلیل داده

پ  هش از آزمون تحلیل کواریهانس های هتوجه به فرضی  انحرا  معیار   در آمار استو اطط با 

. تجزیهه   تحلیهل یردیهدبرای پاسخ به سهوال د   اسهتفاده  tدر پاسخ به سوال یك   آزمون 

 .انجا  شد spssها با نر  افزار داده

 هايافته

فت تحصایلی در  آيا آموزش با استفاده از الگوی مديريت آموزش بار پیشارسوال يک: 

 داری دارد؟آموزان پايه ششم تأثیر معناعلوم دانش

                                                 
1 . Bar-On Emotional Quotient Inventory 
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ها بر اساس متغیر پیشرفت تحصیلط در درس علو  در توزیع میانگین   انحرا  معیار آزمودنط

پهیش آزمهون( در  –پیش آزمون(   یر ه آزمایش )پهس آزمهون  –د  یر ه یواه )پس آزمون 

 نشان داده شده است. 4جد ل 

 : آمار توصیفط سوال یك4جد ل 

 

ههای هآمهوزان در درس علهو  در یر میانگین نمرات دانششود همانگونه که مشاهده مط      

مدیریت آموزش تفا ت معواداری بها ههم  الگویپیش آزمون ق ل از اجرای  آزمایش   یواه در

آموزان در یر ه آزمایش از میانگین نمهرات میانگین نمرات دانشآن نداشتود اما پس از اجرای 

تهوان نتیجهه یرفهت کهه ر ش تهدریس از نهو  این مطبوابر ؛شدآموزان یر ه یواه باشتر دانش

 آموزان مؤثر بوده است.ت تحصیلط دانشمدیریت آموزش علو  بر پیشرف

 استنبا یهای هيافت

ز ر ش آماری تحلیل کو اریانس اسهتفاده شهد. تعیین معواداری تفا ت مشاهده شده ابه موظور 

تحلیل کواریانس بتترین تحلیل آماری برای مقایسهه نمهره د  یهر ه در آزمهون د   همهراه بها 

باشد تا معواداری تفها ت مون اندازه ییری شده مطحذ  اثر احتمالط دانش ق لط که با پیش آز

ها در شهرایی آزمایشهط قهرار ها ق ل از ایوکه آزمودنطدر این طرح بین یر هط مشخص یردد.

شود   سپس بعد از قرار یهرفتن یهر ه آزمایشهط در ها انجا  مطییرند، یك آزمون بر ر ی آن

شهود، در ایوجها هها اعمهال مطبهر ر ی آن بعدی شرایی آزمایش   اعمال متغیر مستقل، آزمون

 ر ند.به کار مط Covariate نمرات پیش آزمون به عووان متغیر تصادفط کمکط یا

 آزمايش گواه مراحل متغییر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

در در   پیشرفت تحصیلی

 علوم

 11/7 85/41 78/7 34/41 پیش آزمون

 58/3 34/43 14/7 88/41 پس آزمون
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 : سیمای کلط آزمون کواریانس3جد ل 

 هاانتخاب هاگروه
حجم نمونه قبل 

 از ريزش

پااایش 

 آزمون

های اعمال متغیر

 مستقل

حجم نمونه بعاد 

 از ريزش
 آزمونپس

 RE 33 1T X 73 2T آزمايش

 RC 33 1T - 73 2T گواه

های آماری، فرایود اجرای تحلیل کو اریانس نیهز مسهتلز  تحقهق پهیش همانود سایر آزمون    

ههای هها در دادهایط است که در ادامه   پیش از ارایه نتایج آن به بررسط این پیش فر فر 

 مورد مطالعه پرداخته خواهد شد:

ز مستقل بودن آن است که نمره هر فرد در متغیر کمکط )پیش آزمهون(   موظور ا مستقل بودن:

ههای دیگهر مسهتقل بهوده   در په  هش تما  آزمهودنطهای همتغیر  ابسته )پس آزمون( از نمر

 حاضر این مفر ضه لحا  شده است.

( در X) ها با نمره یکسان در متغیرنرمال بودن: موظور از نرمال بودن آن است که برای آزمودنط

( توزیع نرمال دارد. در این حالت ایر نمرات در متغیر کمکهط بهه Yهمان یر ه متغیر  ابسته )

باشهد. در صورت نرمال توزیع شده باشود تحلیل کو اریانس نس ت به ایهن فهر  مقها   مهط

همین رابطهه   بهه موظهور بررسهط نرمهان بهودن توزیهع نمهرات متغیرههای کمکهط از آزمهون 

 یزارش شده است. 3و  استفاده یردید که نتایج آن در جد ل اسمیرن-کولمویر  

 اسمیرنو  -: نتایج آزمون کولمویر  7جد ل 

P Z متغیر میانگین انحراف معیار کولموگروف اسمیرنوف 

 پیشرفت تحصیلط      پیش آزمون 77/41 73/7 530/4 05/5

 53/48 73/7 350/4 22/5 پس آزمون                           

 

بزریتهر اسهت.  48/4از  pدهد که مقهدارهای اسمیرنو  نشان مط –نتایج آزمون کولمویر   

ها از توزیع مهورد نظهر )کهه در ، پیر ی دادهاسمیرنو   –کولمویر   فرضیه صفر در آزمون 

ها از توزیع باشد. فرضیه مقابل آن ع ارت است از عد  پیر ی دادهایوجا توزیع نرمال است( مط

ها موط هق بهر (   عد  رد فرضیه صفر، توزیع دادهsig > 0.05) Pر، با توجه به مقدار مورد نظ

   در نتیجه شرط نرمال بودن رعایت شده است. یرددتوزیع نرمال قلمداد مط
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: تحلیل کواریانس یك طرفه مرت ی با بررسط اثرات آموزش به ر ش الگوی مدیریت بر پییشرفت 1جد ل 

 ششمتحصیلط درس علو  پایه 

  منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F معناداری

555.  833/44  434/308  3 713/874  مدل اصالحط 

.555  4410/3  451/10  4 451/10  پیش آزمون 

.555  833/44  434/308  3 713/874  یر ه 

  355/3  88 547/438  خطا 

  
 85 444 /48354  کل 

   83 488/080  شدهکل اصالح  

آموزان در درس علهو  شود، پیشرفت تحصیلط دانشمشاهده مط 1همان یونه که در جد ل    

در بین یر ه آزمایش   یر ه کوترل پس از مداخله آزمایشط )آموزش از طریق الگوی مدیریت 

(؛ یعوهط بهین Sig = 00.0 < 0.05تفا ت معواداری  جود دارد ) P≤48/4( در سطح آموزش

مهدیریت شرکت کووده در کالس با ارایه ر ش سوتط   کالس با ارایه الگهوی  میانگین د  یر ه

تهوان یفهت کهه داری  جود دارد؛ بوابراین ضمن تأیید فرضیه په  هش مطآموزش تفا ت معوا

ر ش مدیریت آموزش نس ت به ر ش سوتط آموزش علو  در پیشرفت تحصیلط تأثیر بیشهتری 

 دارد.

 سوال دوم

ناد با الگوی مديريت آموزش تعلایم ديدکه  آموزان پايه ششمنشآيا مهارت حل مسئله دا

 ی است که با روش سنتی آموزش ديدند؟آموزانبهتر از دانش

خراج شده است ای که نمونه از آن استها   تعمیم نتایج پ  هش به جامعهبه موظور تأیید داده   

هها از طریهق اجهرای یهر هههای پ  هش، میانگینهای هتر نس ت به یافت  حصول اطمیوان بیش

ن هودن معوادار این آزمون برای تعیین معوادار بودن یا مستقل مورد مقایسه قرار یرفت.  tآزمون 

آموزانط را که تحت تأثیر این الگهو ر د. بر این اساس عملکرد دانشتفا ت د  یر ه به کار مط
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چهون تهوان مشهخص سهاخت. انهد، مهطاند نس ت به آنتایط که از این الگو بط بتره بهودهبوده

زیربوایط این آزمون از لحا  مستقل بودن افراد از یکدیگر   یکسهان بهودن تغییهر های همفر ض

این آزمهون اکتفها کهرد. نتهایج به  توان ها به دقت رعایت شده است مطها در یر هپذیری نمره

 بیانگر مطال  زیر است: آزمون
 : آمار توصیفط سوال د  پ  هش8جد ل 

 انحراف معیار میانگین تعداد                                 )ر )مهارت حل مسئلهمتغی

 30/5 71/73 33 گروه آزمايش

 35/3 08/37 33 گروه کنترل

 

 
 : مقایسه میانگین متارت حل مسئله یر ه آزمایش   کوترل بعد از اجرای الگوی آزمایش0جد ل 

 سطح معناداری جه آزادیدر T خطای معیار میانگین مهارت حل مسئله

 با فرض همگنی واريانس

 با فرض عدم همگنی واريانس

03/4 14/3 80 40444 

78/4 14/3 80 40444 

( 80( با درجه آزادی )14/3ه شده )مشاهد Tبیانگر آن است که مقدار  0نتایج جد ل شماره    

فر  صفر م وط بر  جد ل بزریتر است بدین ترتی  T( از مقدار α= 48/4در سطح اطمیوان )

عد  تفا ت بین یر ه کوترل   آزمایش در متارت حل مسئله بعد از اجرای الگوی آزمهایش رد 

توان این یونه نتیجه یرفت ییرد. بدین ترتی  مطشود   فر  پ  هشط مورد تأیید قرار مطمط

له شود    ضعیت حهل مسهئکه بین متارت حل مسئله د  یر ه تفا ت معوط داری مشاهده مط

 باشد.یر ه آزمایش بتتر از یر ه کوترل مط

 گیریبحث و نتیجه

(. 4758ترین کاربرد خود بر تفکر   عقالنیت دشلت دارد )الیاس، نظا  تعلیم   تربیت در رایج

ت بر این اساس یکط از اهدا  اصلط   متم هر نظا  آموزشط ایجاد توانایط حل مسئله   تقوی
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یابط به این هد  به فعالیت تحت تعلیم خود است. دست هقدرت تفکر موطقط   علمط جامع

های تدریس، ساختار متون درسط از جمله ر ش جتت تمامط عواصر برنامهوگ   همهماه

معلم آموزشط  ابسته است. در این میان ها   هوجارهای مستتر در محیی درسط   حتط نگرش

چه سایر عواصر نظا  س ا ، چوانهای تدریبه عووان یگانه کاریزار نظا  آموزشط   ر ش

 آموزشط با آن همداستان باشد، در تحقق هد  ذکر شده تأثیر عمیق   پایداری خواهد داشت. 

ترین اندیشیدن از متمهای هارتقای سطح فکری   بت ود شیو (3443) 4به زعم سلوی     

علو  به س    درسط علو  در مدارس است. آموزش  ی ه برنامهه ظایف آموزش   پر رش ب

ترین بستر پر رش تفکر علمط   حل مسئله قلمداد تمرکز بر پر رش سواد علمط، مواس 

ترین راه رد   محمل برای های مواس  تدریس متمییری از ر ششود. بدیتط است بترهمط

آموز عال ه بر به رسیدن به هد  فوق خواهد بود. در آموزش به شیوه مدیریت آموزش، دانش

آموزد.. زمان مطهای فرآیود علم را نیز همعلم، برخط از متارتهای هی عمیق فرا ردیادسپار

های فرایودی علو  به عووان دستا رد های علمط   تقویت   پر رش متارتتعمیق دانستوط

ی مستقیمط به ترتی  با پیشرفت تحصیلط   توانایط آموزش به شیوه مدیریت آموزش رابطه

  دارد.آموز حل مسئله دانش

که به کارییری الگوی مهدیریت آمهوزش در تهدریس  دادنتایج بدست آمده از تحقیق نشان     

ای دارد. آموزان پایه ششم ابتهدایط تهأثیر عمهدهبر پیشرفت تحصیلط   متارت حل مسئله دانش

(، 4731نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیق بترنگط، ع اسهیان   زبرجهدی آشهتط )

(  ههم سهو 4753(، بترنگهط )4737(، بترنگط   نصیری )4731گط، ع اسیان   ذ قط پور )بترن

الگهوی مهدیریت "( در تحقیقط تحت عوهوان 4731است. بترنگط، ع اسیان   زبرجدی آشتط )

نشان دادند  "آموزان پسر د ره متوسطهآموزش ریاضط؛ راه ردی مؤثر بر پیشرفت درسط دانش

آمهوزان در درس ریاضهط مهؤثر پیشرفت درسط   عملکرد دانش برکه الگوی مدیریت آموزش 

( به این نتیجه رسیدند کهه الگهوی نهوین مهدیریت 4731است. بترنگط، ع اسیان   ذ قط پور )

 شهود؛ نتهایجآمهوزان مهطآموزش موجر به پیشرفت تحصیلط   ارتقا سهالمت سهازمانط دانهش

ا استفاده از الگوی مدیریت آموزش آموزش علو  تجربط ب داد بترنگط   نصیری نشان پ  هش

                                                 
1. Kiymet Selvi 
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( در 4753آمهوزان در یههادییری تهأثیر مث هت دارد. همچوهین بترنگههط )بهر خهودراه ری دانهش

بررسط الگوی تدریس مدیریت آموزش از موظر خالقیت در یادییری   "پ  هشط تحت عووان 

عملکهرد   نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش باعهث افهزایش  "یادییری خالقیت

ههای   په  هش حاضهر با توجه به نتیجه په  هش شود.آموزان در یادییری مطخالقیت دانش

-دی ر شههای کهاربرتواند یکط از جایگزینالگوی مدیریت آموزش مط توان یفتپیشین مط

این الگو با هد  تدا   یادییری راه   ر ش دانستن   حل مسهئله را . های سوتط تدریس باشد

 آموزد.وزان مطبه دانش آم

 منابع

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربای . (4734)امیراحمدی، یونس، ایر انط، شتین، شرفط، محمد رضا. 

 78مجله پ  هشط بر برنامه درسط، شماره  .بستان بر مبنای الگوی حل مسئله ديويیدپايه پنجم 

خالقیات در  (. بررسی الگوی تادريس ماديريت بار آماوزش از من ار4753بترنگط، محمدرضا )

  متودسط   مدیریت  سومین کوفرانس ملط خالقیت شواسط، ترز .يادگیری و يادگیری خالقیت

 ، تتران، پ  هشکده علو  خالقیت شواسط، تریز   نوآ رینوآ ری ایران

الگاوی ماديريت آماوزش (. 4731بترنگط، محمدرضا؛ ع اسیان، حسهین   زیرجهدی آشهتط، آرش )

 –د فصوامه علمط  .آموزان پسر دوره متوسطهرياضی؛ راهبردی مؤثر بر پیشرفت درسی دانش

 348 -458صص  -4731 – 3شماره  – 1جلد  –پ  هشط مدیریت بر آموزش سازمانتا 

تجربی با الگوی مديريت تأثیر تدريس علوم  بررسی(. 4737بترنگط، محمدرضا؛ نصیری، رحیمعلط )

. نامه کارشناسی ارشدپايان .آموزان سال سوم راهنمايیآموزش  بر يادگیری خودراهبر دانش

 .4737. دانشکده ر انشواسط   علو  تربیتط -تتران  -دانشگاه تربیت معلم 

. ترجمهه محمدرضها 2510الگوهاای تادريس (. 4731امیلهط ) کهالتون، جویس، بر س؛  یل، مارشا؛

 . تتران: کمال تربیت3448تار مترجم بر ترجمه کتاب الگوهای تدریس بترنگط، پیشگف

ی امیرحسهین آریهان پهور، ت ریهز، ترجمهه .دموکراسی و آماوزش و پارورش .(4773دیویط، جهان )

 انتشارات فرانکلین

انتشهارات اداره  .کتاب معلم علوم تجربی پنجم دبساتان .(4753رستگار، طاهره   همکهاران )

 های درسط، چاپ د  کتابکل چاپ   توزیع 

http://www.civilica.com/Papers-ICIC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-TRIZ-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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