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 چکیده
 هاي زیستی، عدم ایجاد آگاهیمحیطهاي یکی از علل ایجاد بحران 

ایجاد آن، آموزش صحیح  يهاراهیقین یکی از  طور به. است زیستیمحیط
هاي  یکی از پرکاربردترین ابزار آموزشی در کشور، کتاب کهییازآنجا .باشدیم

پژوهش حاضر در زمینه این مبحث مهم و با هدف  ،بنابراین درسی است
زیست در محتواي محیطاصلی آموزش  يها مؤلفهبررسی میزان توجه به 

به است. بدین منظور  شدهانجامهاي درسی پایه ششم ابتدایی ایران  کتاب
پژوهش  روشپرداخته شد. درسی ششم ابتدایی  هاي کتابتحلیل محتواي 

صفحات کل واحد تحلیل نیز بود که  ا روش آنتروپی شانونب تحلیل محتوا
ضریب  باالترین ،هایافته بر اساساست.  ها و تصاویر)ها، تمرین متن، پرسش(

از منابع  يبرداربهرهنحوه مربوط به مؤلفه در کتاب مطالعات اجتماعی اهمیت 
هاي ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه و کمترین ./.)23( یرفناناپذفناپذیر و 

فرسایش و  زیستمحیط در يفناور، نقش هاي یآلودگ، جمعیتو  هاتاالب
خوانداري) ( یفارسکتاب  در باشد:ه ازن و نقش گرم شدن کره زمین میالی

 زیستمحیط../.) و نقش انسان در حفاظت از 13( خاك هايبه مؤلفهتنها 
، زیستمحیط هايبه مؤلفه در کتاب آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی../.)، 2(

 ./.)23( یرفناناپذبرداري از منابع فناپذیر و نحوه بهره و ../.)4درختان (جنگل و 
به و و در کتاب تفکر و پژوهش تنها به مؤلفه جنگل و درختان توجه شده 

، ، ریاضیقرآنهاي در کتابتوجهی نشده است.  زیست محیط هايدیگر مؤلفه
به  نی و فارسی (نوشتاري) ششم ابتداییهاي آسماکار و فناوري، هدیه

توجهی نشده است. نتایج نشان داد که توجه متعادل و  زیستمحیط هايمؤلفه
ها نشده است.در محتواي کتاب زیستمحیطآموزش  هايمؤلفهجامعی به 

 هاي کلیديواژه
.تحلیل محتواابتدایی،  ، دوره ششمدرسی يهاکتاب ،زیستمحیطآموزش 

Abstract 
One of the causes of environmental crisis is the lack 
of environmental awareness. Certainly, one of the 
ways of creating it is proper training. As one of the 
most versatile tools for teaching in the country are 
textbooks, the present study aims at investigating 
the main components of environment teaching in-
cluded in the sixth grade text books in Iran. The 
method of the study was content analysis using 
Shannon entropy analysis including texts, questions, 
exercises, and pictures of selected books. The find-
ings showed that the highest significant correlation 
in social studies books was related to the component 
of the way of exploiting the renewable and non-
renewable resources which was (.023), and the least 
significant correlation was related to the compo-
nents of population, ozone layer depletion, and the 
role of technology in environment as well as global 
warming. It is also showed that in the Persian text 
book (reading), the focus of attention was only on 
the soil components (.0013) and the human role in 
environmental protection (.002). In the text book of 
science, (.004) of focus was on the components of 
environment, jungles, and trees, and (.023) to the ways 
of exploiting the renewable and non-renewable re-
sources. In the sixth grade's thinking and research 
textbook, the attention was only on the jungles and 
trees without considering the other environmental 
components. In the text books of Quran, mathemat-
ics, work and technology, divine gifts, and Persian 
(writing), there is no attention to the environment. 
The results showed that there is not a balanced and 
comprehensive attention to the components of envi-
ronmental education in the content of text books of 
the sixth grade in Iran. 

Keywords
Environmental Education, Text Books, The Sixth 
Grade Course, Content Analysis.
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 مقدمه 
زیستی ممکن است عمدتاً به دلیل  بسیاري از مشکالت محیط
 هاي هاي منفی جهانی یا سیاست افزایش برخی از فعالیت

 برخی کشورها باشد نه فعالیت فردي؛ اما اتخاذشدهزیستی   محیط
ند نیم بسیاري از موارد هستبه عنوان فردي اگر بخواهیم نگاه ک

براي جلوگیري از آلودگی و تسریع در تخریب  توان که می
 و حساسیت یآگاه انجام داد. تنها افرادي که سواد، زیست محیط
زیستی   توانند در کاهش مشکالت محیط زیستی دارند، می  محیط

ین راه تر مهموان به عن زیست محیطبنابراین آموزش ؛ کمک کنند
در شناسایی و  زیست حیطم در موردآموزان  براي آموزش دانش

زیستی در تمام سطوح   به چالش کشیدن مشکالت محیط
 ,Fernandez-Manzanalاست (گرفته شده  در نظرآموزشی 

Rodriguez-Barreiro & Carrasquer, 2007; 
Tuncer et al., 2009; Uzun & Sağlam, 2006(، یراز 

ستی زی  تغییرات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیط با یتبشر
، بقایش را به خطر خواهد درازمدتروبرو است که یقیناً در 

ه دگرگونی تغییرات نیاز ب ینا .)Hampson, 2012(انداخت 
زیستی،   محیطهاي  این بحران عمیق آگاهی جامعه دارد زیرا

معناي جدیدي به ضرورت آموزش به کودکان و بزرگساالن داده 
است که  زیست یطمحآموزش  ،است. آموزش مؤثر در این زمینه

تشکیل شده  زیست محیطاین اصطالح از دو قسمت آموزش و 
ایجاد بینش مطلوب، ارزش،  ":است. آموزش عبارت است از

آن را  که يبه طورزیست  محیطمهارت، آگاهی و عالقه در مورد 
موجود در حال  يها انساننگهداري و به منظور ادامه حیات 

کلیه  ”:عبارت است از یستز محیطو  "دهدحاضر و آینده توسعه 
دات زنده اثر شرایط و عواملی که بر روي حیات و توسعه موجو

شرایط و تأثیرات مربوط ممکن است بیوتیک و غیر  .“گذارد می
آموزش « یگردبیوتیک یعنی حیاتی و غیر حیاتی باشد، به عبارت 

فرایندي است که به یادگیرندگان درباره » زیست محیط
شامل رابطه  یژهبه ودهد ( یمدانش  زیست آگاهی و محیط
ها و  ها، نگرش باشد) و رشد مهارت با دنیاي طبیعی می ها انسان
 گیري یمتصمکند تا یادگیرندگان قادر به  ها را بیشتر می انگیزه

اي که در مالحظات هاي مسئوالنه آگاهانه شوند و فعالیت
 Zehtabدهند (زیستی نقش دارند انجام   محیط

Yazdi,2008(. همگان بر این مسأله توافق  ،جهان امروز در
شیوه براي رویارویی با  دارند که آموزش مؤثرترین ابزار و

درواقع  .است زیست محیطهاي آینده خصوصاً حفاظت از  چالش
گاهی و درك عمومی نیز دهد و آ ، جهان فردا را شکل میآموزش

 Haj Hosseini etباشد ( می آورنده تغییرات پایداربه حرکت در
al., 2008(ریزان درسی و آموزشی وظیفه  ، برنامه. در این میان
؛ زیرا باید در فرایند تعلیم و تربیت بکوشند دارند عهدهسنگینی به 

 کنند یطراح نیازهاي جامعه بر اساستربیتی را  يها برنامهتا 
)Yarmohammadian,1998(. 

 براي ها راه تریناز مناسب یکی و پرورش آموزش ازآنجاکه     
 است، و سیاست فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه به رسیدن

 براي هاي درسی خود، آموزشی بایستی در برنامه نهادهاي
 واردکردنزیرا ؛ کنند توجه امر این بهزیست  محیط از حفاظت

محتواي  در مرتبطزیست  ي آموزش محیطها مؤلفه مفاهیم و
 دانش که شودمی باعث تحصیلی مختلف مقاطع برنامه درسی

 حفاظت شخصیت، تکوین زمان در همان و ابتدا همان از آموزان
 یک عنوان به بلکه درس، یک عنوان به فقط نه رازیست  از محیط

 در مدارس آموزان دانش. کنند تلقی انسانی مسئولیت و وظیفه
در  و آنها را فراگیرند را هاو ارزش هاتا دانشبینند  یم آموزش
 Niroo& Haji Hossein( کاربرند به دخو روزمره زندگی

Nejhad,2013.( 
 که است شده اشاره موضوع این به ملی درسی برنامه در     

 زمان بعد در آن ابعاد و موقعیت درك موجب اجتماعی تعلیمات
 زمین، کشور، شهر، محله، خانه،( مکان ،)آینده و حال گذشته،(

 عوامل ،)زیست محیط طبیعی، محیط( طبیعی عوامل ،)کیهان
 و رفتارها هنجارها، اجتماعی، نهادهاي و ساختارها( یاجتماع
 آن موجب به که است آنها تعامل و) قراردادها انسانی، روابط
 اسالمی ایران جامعه مسئول عضو یک عنوان به آموز دانش یک

 این مفاهیم در ذکرشده هاي ویژگی با اما شد، خواهد تربیت
 مغفول آن در زیست محیط یاصل هاي مؤلفه از برخی ،کتاب
 است. مانده
محتوا، یکی از عناصر مهم هر برنامه درسی است که     

، از طریق آن تحقق موردنظرهاي برنامه یعنی یادگیري  هدف
محتوا در تحقق اهداف برنامه درسی نقش به  ازآنجاکه. یابد یم

 موردتوجهسزایی دارد، توجه به انتخاب محتوا همیشه 
) 1996( یسزا ریزي درسی بوده است. وزه برنامهنظران ح صاحب

ها، اصول و  حقایق، تبییندانش (محتوا شامل معتقد است 
خواندن، نوشتن، حساب کردن، ( یندهافراها و  مهارت ،تعاریف)

اعتقاد به ها ( ) و ارزشگیري و ایجاد ارتباط تفکر منطقی، تصمیم
هر زشت) است.  وخوبی و بدي، صحیح و غلط و نیز زیبا 

نیازمند ابزار و وسایلی است که  ،براي ارائه به دیگران ییمحتوا
شوند. این  یمقل در آن نگهداري شده و منت ها دادهاطالعات و 

شوند  هاي آموزشی نامیده می ابزارها و وسایل، رسانه
)EPA,2009(1. متمرکز نظام آموزشی در کشورمان  ازآنجاکه

، زیست محیطآموزش  هاي مهم در است، یقیناً یکی از مؤلفه
اب و اسناد برنامه درسی آن، کت تبع بهبرنامه درسی رسمی و 

باشند و  ترین منابع و مراجع یادگیري می مجزو مه، ها است. این

1.EPA: Environmental Protection Agency
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آنها  بر اساسخویش را  هاي آموزشی معلمان ناگزیرند فعالیت
دانش آموزان نیز ملزم به خواندن و فهمیدن  متمرکز سازند و

 ).Fathi Azar, 2001باشند ( ي درسی میها ابمحتواي کت
 وزیست  محیطهاي شناساندن اهمیت  یکی از بهترین راه

هاي حفظ و احیاي آن، انعکاس مسائل همچنین راه
. آموزش در متون درسی مدارس است زیستی  محیط
شود و به  از طریق برنامه آموزشی ارائه می غالباًزیستی   محیط

ی، عاطفی و رفتارشناختها و  تدنبال آن است که دانش، مهار
 .)Carleton-Huge, 2010(دهد ییرتغرا مشارکتی یادگیرنده 

 شـدت  بـه  زیسـت  محـیط  تخریب روند که اینجاست مسأله
 جامعـه  افراد تمامی مشارکت ،آن از جلوگیري براي و دارد ادامه

بـراي  .رسـد  مـی  نظـر  بـه  الزم نوجوانـان  و کودکـان  خصوصـاً 
 اینکـه  بـراي  و داریم آنها آگاهی ال بردنبا به نیاز آنها مشارکت

 بـه  نسـبت  بایسـتی  نمـاییم،  طراحـی  را مناسبی آموزش بتوانیم
 داشـته  کـافی  اطالعـات  آنهـا  آموزشـی  نیازهاي و آگاهی سطح
 مصـروف  امـا  ،یرهنگـام د اگرچـه  را، خـویش  تـوان  باید .باشیم

 را جـا  همهدر  طبیعت تجربه امکان بیشتر هرچه و کنیم کودکان
 العـاده  فـوق  اهمیت درك یازمندکار ن این .آوریم فراهم نهاآ براي
 بـراي همگـانی   آمـوزش  ریـزان  برنامـه  جانـب  از موضـوع  ایـن 

 اطالعـاتی  منـابع  تـأمین  و آموزش هاي برنامه در آن گنجانیدن
ما که بخش بسیار  در کشور ).Vahabzadeh, 2014است (

، نیاز دده یممهمی از وسعت آن را مراتع و منابع طبیعی تشکیل 
 زیسـتی و انعکـاس بهتـر ایـن مسـائل در       هاي محیط به آموزش

، بیشـتر احسـاس   هاي مختلـف تحصـیلی   هاي درسی دوره کتاب
ف ) در تعریـ 2005یونسکو ( چنانکه .)Zahedi,2009(شود  می

نویسد: کتاب درسی، وسیله یادگیري اسـت کـه    کتاب درسی می
طراحی شـده   براي دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی

 است و از متن، تصویر یـا مـتن و تصـویر تشـکیل شـده اسـت.      
نقطــه آغــازین توجـه و رشــد احســاس مســئولیت   کــه ییازآنجـا 
زیسـتی، سـنین کـودکی و دوران ابتـدایی اسـت و چـون         محیط

ترین منبع اثرگذار است در ایـن   آموزش و پرورش هر کشور مهم
فراگیري و ایجـاد  براي  را یرتأثهاي درسی بیشترین  سنین کتاب

رفتار محیطی در کودکان خواهند داشت زیـرا کـودك از طریـق    
معیارهاي ذهنی، آمـوزش رسـمی و محتـواي کتـب درسـی بـه       

و  زیســت محــیطصــورت مــنظم نســبت بــه محــیط اجتمــاعی، 
و با آن ارتباط  یداکردهپزیستی آگاهی و شناخت   معضالت محیط

اي تحقـق  بـر ). Ghazavi et al., 2010(کنـد  برقـرار مـی  
گذاري شود  پایه زیستی  چنین هدفی باید یک برنامه درسی محیط

ها و نظریـات در مسـیر کیفیـت     ها، ارزش تا دانش جدید، مهارت
آینده توسـعه یابـد و بـا آمـوزش و      يها نسلو براي زندگی  برتر

تـوانیم میـزان   بهاي درسـی   نش آموزان در قالب کتابپرورش دا
بـه   ت، نسبس مسئولیت آنها رات محیطی و احسا، حساسیآگاهی

حوادث و تغییرات فیزیکی، اقتصادي، زیسـتی، اجتمـاعی، سیاسـی و    
 ,.Hunecke et al( زیسـت، افـزایش دهـیم    تأثیر آنها بـر محـیط  

2001. Makhdom, 2001 Hopper & Nielsen, 1991.( 
کتب  ،در کودکان زیست محیطبه منظور ارتقاي آموزش 

زیستی در     ت و شرایط محیطآموزشی باید در توصیف مشکال
نسبت به آن منصف و  ها یدگاهدو  اندازها چشمانعکاس تنوع 

باید نوعی آگاهی نسبت به محیط طبیعی ین، همچن دقیق باشند.
، شرایط و مسائل و زیست یطمحو ساخت آن، درك مفاهیم 

ها و باورها،  ها، نگرش ها، ارزش آگاهی نسبت به احساس
زیستی، به صورت     در اغلب مسائل محیطها  ها و احساس ادراك

هاي مختلف رشدي پرورش دهند و باید  مقتضی براي پایه
هاي زندگی که فراگیران را قادر به حل مسائل مهارت
پذیري اجتماعی را ارتقاء  مسئولیت و یاموزندبزیستی سازد،     محیط

هاي  دهند و فراگیران را براي استفاده از معلومات، مهارت
اي براي  زیستی به صورت پایه    و ارزیابی مسائل محیطشخصی 

هاي  زیستی، تشویق کنند اما آموزش    حل مشکالت محیط
هاي درسی سنتی به صورت یک  زیستی در بیشتر برنامه    محیط

هاي مختلف تحصیلی در نظر  موضوع اضافی و یا انتخابی در پایه
موزش در دوره ابتدایی، آ که یدرحالگرفته شده است. 

شکل غنی کننده علمی برنامه درسی،  به تواند زیستی می    محیط
هاي خدماتی جامعه و  سفرهاي میدانی تاریخ طبیعی، پروژه

 هاي علمی صحرایی، قرار بگیرد مشارکت در آموزش
)Jahanzad,2007.( 

که تا زمانی که  آن استزمینه  ، فرض بنیادین در ایندرواقع     
شی هاي آموز زیست در قالب برنامه محیطمعضالت و مشکالت 

جدي و اصولی  موردتوجه، و درسی در مقاطع مختلف تحصیلی
هر  سازان یندهآقرار نگیرد و از این طریق دانش آموزان به عنوان 

، ادامه هاي الزم دست نیابند جامعه انسانی، به شناخت و بصیرت
د. مبهم و مختل خواهد بو ،ها سانان حیات بشري و آینده زندگی

درصدد ارتقاي حس  یدبا زیست یطمحآموزش  رو ینازا
عالقه و گرایش مثبت دانش آموزان ادراك، قدرشناسی، فهم و 

، رشد و پرورش قدرت فهم نسبت به محیط بوده و به دنبال
هاي  ي دانش آموزان نسبت به نظامگذار ارزشتجارب عملی و 

ابعاد مادي و زیستی موجود در زمین، وابستگی متقابل آنها، 
زیستی و ارزشیابی نتایج مثبت و   علمی و انسانی مسائل محیط

 report ofباشد (منفی ناشی از تعامل نظامات انسانی و طبیعی 
the working group on environmental 

education,2007.(
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...هاي زیست در کتاب   هاي اصلی آموزش محیط بررسی جایگاه مؤلفه صالح عمران و همکاران،  

زیستی براي   هاي محیط با توجه به اینکه این آگاهیبنابراین 
ر آینده د آموز دانشر رفتار و تغییر نگرش د زیست محیطحفظ 

ها چنانچه در برنامه درسی گنجانده  ضروري هستند و این آگاهی
را مطرح  سؤالیري خواهد داشت، این ناپذ جبرانعواقب  ،نشود

 يها مؤلفهکه در محتواي کنونی ششم ابتدایی جایگاه  کند می
با توان گفت این تحقیق  چیست؟ می زیست محیطآموزش  اصلی
سال اخیر در ایران  در چندقراري این مقطع تحصیلی بر به توجه

از معدود تحقیقاتی است که داخل کشور انجام شده است که 
کتب  مؤلفانریزان درسی و  تواند راهنماي برنامهنتایج آن نیز می

بنابراین این  ؛درسی در طراحی و تدوین محتواي این دوره باشد
آموزش  يها مؤلفهمیزان توجه به بررسی  تحقیق با هدف

درسی دوره ششم ابتدایی انجام شده  يها کتابدر  زیست محیط
 است.

 پژوهش یشناس روش
ي روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا

ارزیابی محتوا از لحاظ میزان توجه به مفاهیم و  يبرا یکم
آنتروپی شانون استفاده از روش  با زیست یطمحاصلی  يها مؤلفه

ها،  متون، پرسشصفحات ( واحد تحلیل،. است دهانجام ش
، ها و تصاویر) بود. سه مرحله اصلی تحلیل محتوا تمرین
مواد  بررسی مرحله قبل از تحلیل)،( یده سازمانسازي و  آماده

 ).Sarmad and Hejazi, 200است (پیام) و پردازش نتایج (
ش ا یعنی پردازتوجه این تحقیق، مرحله سوم تحلیل محتو کانون

بدین صورت که پس از رمزگذاري پیام و هاي پیام بود.  داده
 یندر اتحلیل شدند.  آمده دست بهآن، اطالعات  يبند مقوله

تحقیق تالش شده تا نتایج با روش جدیدي که برگرفته از نظریه 
نام » آنتروپی شانون«روش هاست، پردازش شوند. این سیستم

ها ي به پردازش دادهدارد که در بحث تحلیل محتوا نگاه جدید
هاي بسیاري ارائه شده  روش ،ها براي تحلیل داده امروزه دارد.

محاسبه رتبه درصدي از فراوانی  ،است که اساس آنها
مشکالت ریاضیاتی وجود  ،مذکورهاي  هاست. در روش شاخص

بر اساس این روش،  کاهد؛ بنابراین ارد که از اعتبار نتایج مید
نظریه  در تر و معتبرتر انجام خواهد شد.يها بسیار قوتحلیل داده
گیري عدم شاخصی است براي اندازه» آنتروپی«اطالعات، 

شود. بر اساس این اطمینان که با یک توزیع احتمال بیان می
هاي  روش که به مدل جبرانی مشهور است، محتواي کتاب

 يها هدف (مؤلفه مؤلفهششم ابتدایی بر اساس درسی دوره 
بندي شده است. ابتدا پیام بر  طبقه )زیست حیطماصلی آموزش 

هاي ها در قالب فراوانی شمرده و بر اساس دادهحسب مقوله
 فراوانی مراحل زیر به ترتیب اجرا شد:

هاي فروانی بهنجار  هاي جدول یفراوان: ماتریس مرحله اول
 شده از رابطه زیر:

Pij=𝐹ij
∑ Fij𝑚
𝑗=1

  (i=1,2,3,…n,j= 1,2, …m)

بار اطالعاتی هر مقوله و قرار دادن آن در  محاسبهحله دوم: مر
 :آید یممربوطه از رابطه زیر به دست  يها ستون

Ej= K ∑ |𝑚
ℎ=1 PijLnPij|(i=1,2, …n)                

         K= 1
𝐿𝑚𝑛

ها  استفاده از بار اطالعاتی مقوله با مرحله سوم:
(i=1,2,…,n)  ها مقولهضریب اهمیت هر یک از ،

اي که داراي بار اطالعاتی بیشتري باشد  و هر مقوله شده محاسبه
که براي بیشتري برخوردار است  (Wj)از درجه اهمیت 

 ,Azar(شد ي ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده  محاسبه
2001.( 

Wj= 𝐸j
∑ Ej𝑛
𝑗=1

 

 يها یک از مؤلفهضریب اهمیت هر توان بنابراین با این روش می
به دست آورد و ضرایب اهمیت آنها را نیـز   را زیست یطمحلی اص

هـاي   کلیـه کتـاب  آماري این پژوهش،  جامعه باهم مقایسه کرد.
-1395تحصـیلی   در سـال  )جلـد  9شـامل  ابتـدایی ( ششم  دوره

نوشتاري)، آموزش ( یفارسخوانداري)، ( یفارس: عناوین با 1394
لـوم، تفکـر و   عـات اجتمـاعی، ع  هاي آسـمانی، مطال ، هدیهقرآن

نمونـه آمـاري ایـن     و باشـد مـی فناوري، ریاضی  کار و، پژوهش
هاي آسمانی، مطالعـات اجتمـاعی،   ، هدیهقرآنآموزش  پژوهش
، پـژوهش و تفکـر،   نوشـتاري) ( یفارسخوانداري)، ( یفارسعلوم، 

که این عنـاوین شـامل    شود یمشامل  را یاضیرو  کار و فناوري
ت موضــوع پــژوهش و بــه ماهیــ بــا توجــه .اســتصــفحه  961

و کـل جامعـه    نظـر  صرف یريگ نمونهمحدودیت جامعه آماري از 
، هـا  دادهآماري به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري 

هاي درسی پایه ششـم ابتـدایی    تحلیل محتواي کتاب یستل چک
تهیـه   زیسـت  محیط آموزشاصلی  يها مؤلفهبر مبناي  است که

س از بررسی کتب مختلف و تحقیقـات  است که پ ذکر یانشاشد. 
، از نظـر کارشناسـان و   زیسـت  محیطدر زمینه آموزش  شده انجام

زیستی کـه    محیط يها مؤلفهزیست، مفاهیم و  محیطمتخصصان 
هسـتند،   برخـوردار  زیسـت  محـیط اهمیت فراوانی در آمـوزش   از

صوتی  هاي یآلودگهوا،  ،به ترتیب اولویت نقش که شده ییشناسا
جـانوران، آب،  ، زیست یطاز محنقش انسان در حفاظت  و طبیعی،

و نقـش   هـا  تـاالب و  ورودهـا ها، دریاهـا   خاك، درختان و جنگل
از کـه بایـد بـه منظـور حفاظـت       اسـت  زیسـت  محیطدر  ها زباله
ــن  زیســت یطمحــ ــهای ــا مؤلف ــوزش  يه ــه آم ضــروري در زمین

 به دانش آموزان آموزش داده شود. زیست محیط
 يو کاربردهانیز در کتاب نظریه ) 2009(للهی شبیري و عبدا     

آمـوزش يهـا  مؤلفـه زیست به تشریح و توصـیف   محیطآموزش 
موجـب   ،که عدم توجه به هریک از آنها اند پرداخته زیست محیط

۹۰ 
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ردد. در این کتاب عالوه گ میبه هم خوردن توازن ظریف طبیعت 
ري نظیـر جمعیـت،   دیگـ  يهـا  مؤلفـه ي یادشـده بـه   ها مؤلفهبر 
هـاي هـوا، هـاي خشـکی، آلـودگی    الیه اوزن، آلـودگی  سایشفر

هاي آب، نقش گرم شـدن کـره زمـین و تـأثیر آنهـا بـر        آلودگی
) ضـمن  1951( 1نیز اشاره شده است. پالمر زیست محیطتخریب 

هاي دیگري نظیر  هاي نام برده شده، مؤلفه مؤلفهاشاره به تمامی 
ناپـذیر و نقـش فنـا  پـذیر و  برداري از منابع انرژي فنـا  نحوه بهره

 2کورسـون  اسـت.  برشـمرده  زیسـت را  محیطدر حفاظت  يفناور
از قبیـل   هـا  مؤلفهپنج مورد از این در تحقیقات خود، ) نیز 1990(

هـاي گیـاهی و جـانوري و     ، نـابودي گونـه  رشد ناپایدار جمعیـت 
، کشاورزي ناپایدار که موجب فقر و نابرابري بر اثرتخریب زمین 

شود، مصرف ناپایدار انـرژي   ه مدت از اراضی میبرداري کوتا بهره
 و آبو تولیــدات ناپایــداري صــنعتی کــه موجــب آلــودگی هــوا  

 ارائه داده است. را ،شود یم

 ها دادهاطالعات و 
هاي حاصل از تحلیل و بررسی واحدهاي اصلی این یافته

ها و تصاویر) کتب  ها، تمرین کل صفحات (متن، پرسش پژوهش،

1. Palmer
2. Korsun

ابتدایی به منظور بررسی میزان توجه به  درسی دوره ششم
بر به شرح زیر ارائه شده است. زیست محیطآموزش  يها مؤلفه

صفحه کتب درسی پایه ششم  961، در 1اساس جدول شماره 
مربوط به نحوه  فراوانی) 34( یفراوانبیشترین توزیع  ؛ابتدایی

مربوط به  )0از منابع و کمترین توزیع فراوانی ( يبردار بهره
. است زیست و نقش گرم شدن کره زمین در محیط هاتاالب

شود میزان توجه به  طور که در این جدول مشاهده می انهم
در کتاب مطالعات اجتماعی ششم  زیست ي محیطها مؤلفه
واحد ضبط،  83دهد از مجموع می درس) نشان 24( ییابتدا

نحوه ”واحد ضبط به شاخص 29بیشترین واحد یعنی 
 .اختصاص یافته است“یرفناناپذاز منابع فناپذیر و  يبردار بهره
و نقش  ها تاالب”به شاخص يا اشارهاست که هیچ  یدر حالاین 

نشده است و میزان توجه  “زیست یطمحگرم شدن کره زمین در 
در کتاب فارسی(خوانداري) از مجموع  زیست یطمح هاي مؤلفهبه 
واحد ضبط به  4واحد ضبط، بیشترین واحد یعنی  13

اختصاص یافته “زیست محیطنقش انسان در حفاظت از ”شاخص
 .است

 هاي درسی پایه ششم دوره ابتدایی زیست محتواي کتاب ي اصلی آموزش محیطها فراوانی مؤلفه عیتوز .1شماره جدول 
هاي  مؤلفه

 آموزش
 زیست محیط

 عناوین کتب

آب
ك 

خا
 

جنگل و درختان
 

هوا
تاالب 
ها 

جمعیت 
آلودگی 

ها 
 

ش 
نق

ف
ناور

ي در محیط
 

زیست
ش انسان در حفاظت از محیط 

نق
 

زیست
 

ش الیه ازن
فرسای

 

ش گرم شدن کره زمین در محیط
نق

 
زیست

 

آلودگ
ی صوتی و طبیعی

 

 دریا
ها و رودخانه
ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه بهره
 

برداري از منابع فناپذیر و 
فناناپذ

 یر

تعلیمات 
 اجتماعی

6 4 3 3 0 2 2 2 15 2 0 3 8 4 29 

 یفارسکتاب 
 خوانداري)(

1 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 

 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 2 0 1 تفکر و پژوهش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 قرآنآموزش 
آموزش علوم 

 5 5 1 2 0 0 7 1 2 0 0 0 14 1 0 تجربی

 34 12 10 5 0 2 26 3 4 2 0 4 21 9 10 جمع کل



...هاي زیست در کتاب   هاي اصلی آموزش محیط بررسی جایگاه مؤلفه صالح عمران و همکاران،  

 هاي مربوط به زان توجه به شاخصیم ،همین جدولدر      
داده شده در کتاب تفکر و پژوهش نشان  زیست محیط يها مؤلفه
واحد ضبط  2واحد ضبط، بیشترین واحد یعنی  4. از مجموع است

 هاي و به مؤلفه یافته اختصاص " جنگل و درختان " به شاخص
طور همان .آب و حیوانات و جانوران نیز یک واحد اشاره شده است

 2هاي مربوط به آب  شود فراوانیفوق مشاهده می ر جدولدکه 
بوده  قرآنش زدر کتاب آمو 1و خاك و جنگل و درختان نیز 

 .است

هاي مربوط به  این جدول، همچنین، میزان توجه به شاخص
در کتاب آموزش علوم تجربی ششم  زیست هاي محیط مؤلفه

 ،ل و درختانهاي مربوط به جنگ دهد. فراوانیابتدایی را نشان می
 واحد شمارش شده است. 38موجود از  يها بیشترین فراوانی

به  ها یفراوان(این  آمده دست بههاي  اینک با توجه به فراوانی     
منظور اجراي سایر مراحل تجزیه و تحلیل شانون ضروري است) 

مقادیر بار ( مراحل بعدي روش شانون اجرا گردیده و نتایج
در جداول بعدي ارائه  )WJ(اهمیت  و ضرایب )EGاطالعاتی (
 شده است.

 اجتماعی ششم ابتدایی لعاتمطا در کتابهاي بهنجار شده  داده اهمیت بیو ضربار اطالعاتی  زانیم .2جدول 
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محیط
 

زیست
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ش الیه ازن

ش گرم شدن کره زمین در  
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محیط
 

زیست
 

آلودگ
 ی

صوتی و طبیعی
 

در
یاها
و  
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ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه 
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از منابع فناپذیر و 
فناناپذ

 یر

مقدار بار 
 اطالعاتی

(EJ) 
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0 05/
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0 00/
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0 00/
0 00/
0 17/
0 00/
0 00/
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0 34/
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ضریب 
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00/
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0 011
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00/
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/0
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و مقادیر بار اطالعاتی  2نتایج جدول شماره  بر اساس
، نشان هاي بهنجار شده از داده آمده دست بهاهمیت  هاي یبضر

کتاب مطالعات  ) در023/0داد که بیشترین ضریب اهمیت (
برداري از منابع  نحوه بهره تدایی مربوط به مؤلفهماعی ششم اباجت

هاي  ناپذیر و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفهفناپذیر و فنا

 و بهبوده  002/0آلودگی صوتی و طبیعی و هوا با ضریب 
در  يفناور نقش ها، آلودگی  جمعیت،و  ها تاالب نظیر ییها مؤلفه
نقش گرم شدن کره زمین  فرسایش الیه ازن وو  زیست محیط

 در این کتاب درسی توجهی نشده است. زیست محیطدر 

۹۲ 
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 در کتاب فارسی ششم ابتدایی هاي بهنجار شده اهمیت داده بیو ضربار اطالعاتی  زانیم .3جدول 

، ضرایب اهمیت 3شماره  نتایج حاصل در جدول بر اساس
دهد فارسی (خوانداري) نشان می در کتابهاي بهنجار شده  داده

فقط به زیست توجهی نشده است.  محیط هاي مؤلفهبه اغلب 

) و نقش انسان در 0013/0خاك با ضریب اهمیت ( هاي مؤلفه
) توجه شده 002/0با ضریب اهمیت ( زیست محیطحفاظت از 

 است.

 در کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی بهنجار شده يها دادهاهمیت  بیو ضربار اطالعاتی  زانیم .4جدول 

آب
ك 

خا
 

جنگل و درختان
 

هوا
تاالب 
ها 

جمعیت 
 

آلو
دگی
ها 

 

ش 
نق

فناور
 ي

در 
محیط
 

زیست
 

ش انسان 
نق

در حفاظت
از  

محیط
 

زیست
 

ش الیه ازن
فرسای

ش گرم شدن کره زمین در  
نق

محیط
 

زیست
 

آلودگ
 ی

صوتی و طبیعی
 

در
یاها

و  
رودخانه
ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه 
بهره
 

بردار
 ي

از منابع فناپذیر و 
فناناپذ

 یر

 مقدار بار اطالعاتی
(EJ) 

00/
0 00/
0 33/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 

 ضریب اهمیت
(WJ) 

00/
0 00/
0 002
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 

از  آمده دست به یبار اطالعاتو مقادیر  ضرایب اهمیت     
در کتاب  تزیس محیطهاي آموزش  هاي بهنجار شده مؤلفه داده

دهد تنها به مؤلفه  نشان می 4در جدول شماره تفکر و پژوهش 

ها در این  و سایر مؤلفهجنگل و درختان در این کتاب توجه شده 
 کتاب درسی جایگاهی ندارند و توجهی به آنان نشده است.

آب
ك 

خا
 

جنگل و درختان
 

هوا
تاالب 
ها 

جمعیت 
آلودگی 

ها 
 

ش 
نق

فناور
 ي

در 
محیط
 

زیست
 

ش انسان 
نق

در حفاظت
از  

محیط
 

زیست
 

ش الیه ازن
فرسای

ش گرم شدن کره زمین در  
نق

محیط
 

زیست
 

آلودگ
 ی

صوتی و طبیعی
 

دریا
 

ها و
 

رودخانه
ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه 
بهره
 

بردار
 ي

فناناپذاز منابع فناپذیر و 
 یر

 مقدار بار اطالعاتی
(EJ) 

00/
0 023
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 03/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 

 ضریب اهمیت
(WJ) 

00/
0 0013
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 002
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 
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 تجربی ششم ابتدایی هاي بهنجار شده در کتاب آموزش علوم اهمیت داده بیو ضرمیزان بار اطالعاتی . 5جدول 

آب
ك 

خا
 

جنگل و درختان
 

هوا
تاالب 
ها 

جمعیت 
آلودگی 

ها 
 

ش 
نق

فناور
 ي

در 
محیط
 

زیست
 

ش انسان 
نق

در حفاظت
از  

محیط
 

زیست
 

ش الیه ازن
فرسای

ش گرم شدن کره زمین در  
نق

محیط
 

زیست
 

آلودگ
 ی

صوتی و طبیعی
 

دریاها و رودخانه
ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه 
بهره
 

بردار
 ي

از 
منابع فناپذیر و 

فناناپذ
 یر

مقدار بار 
 اطالعاتی

(EJ) 

00/
0 00/
0 071
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 032
/0

 

 ضریب اهمیت
(WJ) 

00/
0 00/
0 047
/0

 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 023
/0

 

ایب اهمیت و ضر یاتبار اطالعنتایج حاصل از مقادیر 
در  زیست محیطهاي آموزش  ي مؤلفهها یفراواناز  آمده دست به

نشان  5جدول شماره کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در 
جنگل و ه مؤلفه ببیشترین ضریب اهمیت مربوط دهد که می

برداري از منابع  نحوه بهره به نیو همچنبوده ) 047/0درختان (
توجه نسبی شده و  )023/0با ضریب اهمیت ( ریفناناپذفناپذیر و 
توجهی نشده است و داراي  ،در این کتاب درسی ها مؤلفهبه سایر 

 .باشند یم )00/0(کمترین ضریب اهمیت 

ریاضی، کار و فناوري، ، قرآنبهنجار شده در کتاب آموزش  يها دادهاهمیت  بیو ضربار اطالعاتی  زانیم .6جدول 
 ششم ابتدایی ارسی نوشتاريو ف آسمانی هاي یههد

آب
ك 

خا
 

جنگل و درختان
 

هوا
تاالب 
ها 

جمعیت 
آلودگی 

ها 
 

ش 
نق

فناور
 ي

در 
محیط
 

زیست
 

ش انسان 
نق

در حفاظت
از  

محیط
 

زیست
 

ش الیه ازن
فرسای

ش گرم شدن کره زمین در  
نق

محیط
 

زیست
 

آلودگ
 ی

صوتی و طبیعی
 

دریا
ها و رودخانه
ها 

حیوانات و جانوران 
 

نحوه 
بهره
 

بردا
ير

 
از منابع فناپذیر و 

فناناپذ
 یر

مقدار بار 
 اطالعاتی

(EJ) 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 

ضریب 
 اهمیت
(WJ) 

00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 00/
0 
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از تجزیه و  آمده دست بهمیت مقادیر بار اطالعاتی و ضرایب اه
، ریاضی، قرآنهاي آموزش  هاي بهنجار شده در کتاب تحلیل داده

هاي آسمانی، فارسی نوشتاري پایه ششم ابتدایی کار و فناوري، هدیه
هاي آموزش  دهد که در آنها مؤلفهدر جدول باال نشان می

 زیست جایگاهی ندارند و به آنها توجهی نشده است. محیط

 گیري یجهنتو بحث 
هاي آموزش این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل مؤلفه

 ،هاي درسی پایه ششم دوره آموزش ابتدایی در کتاب زیست محیط
بیشترین ضریب . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که شد انجام

اعی ششم ابتدایی مربوط به مؤلفه اهمیت در کتاب مطالعات اجتم
ناپذیر و کمترین ضریب  پذیر و فنابرداري از منابع فنا نحوه بهره

و هاي آلودگی صوتی و طبیعی و هوا است  مربوط به مؤلفه اهمیت
خاك  يها مؤلفهخوانداري) ششم ابتدایی فقط به ( یفارسکتاب  در

توجه شده و به دیگر  زیست محیطو نقش انسان در حفاظت از 
است. همچنین در کتاب زیست، توجهی نشده  محیط يها مؤلفه
 یزیست   محیط هاي مؤلفهش علوم تجربی ششم ابتدایی به آموز

ناپذیر  ر و فنااز منابع فناپذی يبردار بهرهجنگل و درختان و نحوه 
نشده  ها مؤلفهتوجه نسبی شده و در سایر موارد توجه خاصی به 

، ریاضی، کار و قرآنتفکر و پژوهش،  يها کتاب در است.
شتاري) ششم ابتدایی به نوفارسی (هاي آسمانی و فناوري، هدیه

بار از نظر  همچنین توجهی نشده است. زیست ي محیطها مؤلفه
 برداري از منابع فناپذیر و فناناپذیر اطالعاتی به مؤلفه نحوه بهره

به آلودگی توجه شده و کمترین میزان توجه  ها مؤلفهسایر  بیش از
موزون  طور به ها مؤلفه. همه صوتی و طبیعی و هوا بوده است

از کل  آمده دست به. با توجه به اطالعات اند قرار نگرفته وردتوجهم
بیشترین توجه و  شده، یبررس در کتب یموردبررس يها مؤلفه

جنگل و درختان اختصاص دارد، به  مؤلفهضریب اهمیت به 
% به این 44 ،موردتوجهو  شده شمرده يها مؤلفهطوري که از کل 
از  يبردار بهرهنحوه «ز . در مرحله دوم نیداشتمقوله اختصاص 
 شمارش قابل يواحدها% از کل 38با » یرفناناپذمنابع فناپذیر و 
ها نیز تا هاي دریاها و رودخانه. مقولهرادار استبیشترین درصد 

نیز توجه  ها مؤلفهو به سایر  اند قرارگرفته موردتوجهحدودي 
از  آمده دست به، از ضرایب اهمیت در آخر خاصی نشده است.

هاي درسی پایه  کتاب یهدر کلهاي بهنجار شده  هاي داده وانیفرا
که بیشترین ضریب اهمیت به نحوه  یابیم یدرمششم ابتدایی 

ناپذیر و کمترین ضریب اهمیت  پذیر و فنا ي از منابع فنابردار بهره
 و باشد یمهاي هوا و آلودگی صوتی و طبیعی  به مؤلفهمربوط 

در  يفناورنقش  ها، لودگیجمعیت، آو  ها هاي تاالب مؤلفه

فرسایش الیه ازن و نقش گرم شدن کره زمین در و  زیست یطمح
بنابراین نتایج ؛ باشندداراي ضریب اهمیت صفر می زیست محیط

دهد که در محتواي برنامه درسی این پایه توجه متعادلی  نشان می
 هاي آن نشده است. زیست و مؤلفه محیطبه آموزش 

کشورمان ذکر شده است کارکرد کتاب در برنامه درسی ملی 
مدار و توسعه  تواند بقاي عزت علوم تجربی در بعد اجتماعی می

 رشد و ارتقاء رو ینازا. دار ایران اسالمی را تثبیت نمایدپای
آموزان در عرصه علوم تجربی  هاي دانش ها و شایستگی توانمندي

ز خلقت بخشی ا مثابه بهبه شناخت و استفاده مسئوالنه از طبیعت 
، آبادانی و آموختن از آن براي ایفاي نقش الهی با هدف تکریم

ارتقاء سطح زندگی فردي، خانوادگی، ملی و جهانی سازنده در 
 زیست محیطهاي ناشی از علم، به خصوص به  و نگرشانجامد  می

تی و موجودات، زمین و پیرامون آن، را با مطالعه فرایندهاي حیا
یعت و موارد فراوري شده فراهم ب، طتغییرات ماده و انرژي

در برنامه درسی کتاب  شده مطرحبه اهداف  با توجهاما ؛ کند می
آموزش  مؤلفهکه تنها به دو  شدعلوم تجربی مشاهده 

و  ناپذیر برداري از منابع فناپذیر و فنا زیست (نحوه بهره محیط
) توجه شده است، از طرفی دیگر کتاب هدیه جنگل و درختان

این برنامه درسی شامل اعتقادات، اخالق،  بر اساس آسمانی که
پیامبر  یرهو سکریم، سنت  قرآنهاي برگرفته از  احکام، ارزش

در محتواي آن اشارات  یستیبا ،ص) و امامان معصوم استاکرم (
در این  متأسفانهو حفاظت آن شود که  زیست محیطبسیاري به 

ن و عمل دینی ، ایماکه بستري مناسب براي تقویت اندیشه کتاب
، توجهی به باشد یمریزي براي دستیابی به معرفت  و برنامه

طور که در بررسی نشده است. همان زیست محیط هاي مؤلفه
 قرآندر کتاب  شده اشارهاز تحلیل محتوا  آمده دست بههاي  داده
زیستی   موجب درك ساده و اولیه مفاهیم محیط توانست یمکه 
 است.اما به آن توجهی نشده  شود
محتواي برنامه  ،آموزش و پرورش متمرکز کشورمان در نظام     

توان از آن در آموزش  اي است که می هاي بالقوه درسی داراي پتانسیل
هاي آن  زیست و چالش زیست و آشنایی کودکان با محیط محیط

هاي یادشده در پژوهش  مند شد. براي توجه کافی به مؤلفه بهره
هاي  روش مانندیادگیري ـ  اهبردهاي یاددهیحاضر، اگر از بهترین ر

اي و موردي، قرار  کاوشگري، پژوهش مشارکتی، مطالعه کتابخانه
هاي واقعی و برگزاري اردوهایی با اهداف پژوهشی  گرفتن در موقعیت

توان  یمهاي درسی در مدارس ابتدایی استفاده شود،  در کنار کتاب
احسن در دانش  به نحو زیستی را  محیطها و سواد  ها، ارزش نگرش

ابتدایی الگوهاي مهم در  در دوره یراز آموزان ایجاد نمود.
شود و این عدم توجه به آموزش آموزان تثبیت می دانش
هاي درسی در آینده پیامدهاي نامناسبی در  کتاب در زیست محیط

۹٥ 



...هاي زیست در کتاب   هاي اصلی آموزش محیط بررسی جایگاه مؤلفه صالح عمران و همکاران،  

درسی، در صورتی موفق  برنامه یلدلبه همین  داشت؛ بر خواهد
جوانب مهم در  باشد و تمامی نگر یندهآو  حال نگرخواهد شد که 
آموزان تأثیر خواهد  تک دانش که در آینده تک زندگی بشریت

) پس از انجام دادن 2001( یرهوفب گیرد.بدر نظر  را گذاشت
گیري رفتار مطلوب و  در زمینه شکلهاي گسترده  پژوهش

زیستی   که شروع آموزش محیط کند یمنامطلوب محیطی، اظهار 
ر بتدایی است، زیرا در این سنین رفتار کودکان تحت تأثیدوره ا

گیرد و آنها بر اثر آموزش  عوامل اجتماعی و محیطی قرار می
و قوت در مطالب و محتواي کتب درسی، به درجاتی از ضعف 

او معتقد است  بر آنرسند. عالوه  احساس مسئولیت محیطی می
برخوردار مردم کشوري که از احساس مسئولیت محیطی باالتر 

دهند و  یج میباشند، این افکار را در آموزش و پرورش خود ترو
است. به این  هاي درسی یا داستانی بهترین وسیله ترویج، کتاب

سبب کشورهایی در آموزش و مدیریت محیطی و تحقق بخشیدن 

اند که در آموزش و پرورش  ه اهداف توسعه پایدار پیشی گرفتهب
 زیستی توجه شده است.  ت محیطکودکان آن کشورها به معضال

این باورند که  ) بر2007این اساس حکیم زاده و همکارانش ( بر
ترین مراحل رشد  ه افراد جامعه چندین سال از حساسچون هم

کنند، پس باید براي  یمخود را به منظور تعلیم و تربیت سپري 
آموزشی مطلوب در زمینه رفتار  یفیتاز کبرخورداري 

تحول کنیم تا هاي آموزشی را م طالب و شیوه، مزیستی  محیط
و فراگیران  دهندگان یمتعلهاي ذهنی و عملی  بتوانیم از توانایی

مباحث براي بهبود وضع موجود،  به با توجهشویم و حال  مند بهره
اي  ر دانشگاه باید مشارکت همه جانبهمتخصصان برنامه درسی د

عالوه بر انند ا بتوبا وزارت آموزش و پرورش کشور داشته باشند ت
انجام کارهاي ساختاري در جامعه، عدم توجه کافی به معضالت 

 .هاي درسی حل نمایند کتاب زیستی را در  محیط
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