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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل
  1397، بهار سیزدهم، شماره چهارمسال 

  هاي هاي علوم دوره ابتدایی از نظر مقولهتحلیل محتواي کتاب
 اي گانه سواد تغذیهسه

  

  3، مرضیه دهقانی2، معصومه محمودي قوژدي1اعظم غالمی
 10/10/97پذیرش:                                     26/7/97دریافت: 

  چکیده
هاي  هاي درسی علوم دوره ابتدایی و همچنین نظرات معلمان پایههدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه کتاب

ها است. نمونه مورد اي در این کتابهاي سواد تغذیهها و زیرمقولهکرمانشاه نسبت به مقوله 2ناحیه اول تا ششم 
هاي اول تا ششم) در سال  هاي علوم تجربی دوره ابتدایی (پایه بررسی در این پژوهش، عبارت است ازکلیه کتاب

شهرستان کرمانشاه. روش آماري این  2 هاي اول تا ششم ناحیهنفر از آموزگاران پایه 255و  1395-96تحصیلی 
) و براي تحلیل نتایج 2004ها بود. براي تحلیل محتوا از روش کریپندوروف (پژوهش، تحلیل توصیفی داده

ها، سازة تحلیل محتوا بود که بر اساس مبانی  استفاده شد. ابزارتحلیل کتاب هاي آمار توصیفینامه از روش پرسش
ساخته و براي تحلیل  نامه محقق ها براي بررسی نظرات معلمان، پرسشوري دادهنظري تهیه شد. ابزار گردآ

دهد میزان توجه به سویه و آزمون تعقیبی شفه بود. نتایج نشان می هاي پژوهش، آزمون تحلیل واریانس یک فرضیه
ي دانشی در متن، ها% است. میزان توجه به مقوله9/33% و تصاویر 1/22%، سؤاالت 44ها ها در متن کتابمقوله

باشد. در بررسی نظرات  % می 2/1هاي نگرشی % و مقوله6/16هاي مهارتی % ، مقوله 2/82ها  تصویرو سؤاالت کتاب
هاي  ها در کتاب علوم دوم و سوم و مقوله هاي دانشی و تصاویر مربوط به مقولهمعلمان مشخص شد که  مقوله

  ها بوده است.بیشتر از سایر کتابهاي علوم پایه سوم مهارتی و ارزشی در کتاب
  اي، نگرش، مهارت. تحلیل محتوا، علوم، دوره ابتدایی، سواد تغذیهها:  کلید واژه

  
                                                             

  Azam.Gholami@gmail.comن، تهران،  فرهنگیاه نشگادا شناسی، گروه زیست هیئت علمی عضو.  1
  ریزي درسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران. کارشناسی ارشد برنامه . 2
  دانشگاه تهران. ،ریزي درسی عضو هیئت علمی گروه برنامه.  3
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  مقدمه
امروزه توجه به سالمت جامعه به عنوان محور و زیربناي جامعه مورد تأکید قرارگرفته و تغذیه صحیح و 

هاي رسیدن به تغذیه اي ، یکی از راهدانش تغذیهشود. آگاهی و  متعادل، اساس دستیابی به آن تلقی می
شده در  در هر زمان بتواند با استفاده از علم و دانش کسب صحیح و متعادل است، به طوري که هر فرد

). 1383اي خود با شیوة صحیح اقدام نماید (ساویچ کینک و همکاران، هاي تغذیه انتخاب غذا و تأمین نیاز
گذاري براي آینده مملکت است. توجه به  در حال رشد در هر جامعه، سرمایههاي سنی   توجه به گروه

و  رشد و تکامل طبیعی در دوران کودکی و نوجوانی به وسیله تغذیه خوب و حمایت بهداشتی ممتد
). در کشور 1388گذاري مؤثر در بهداشت و سالمتی آینده آنان است (رسولی، مداوم، نمایانگر سرمایه

و یکی از این  آفرین هستند اي جامعه نقش تلفی در امر فرهنگ و سواد غذا و تغذیههاي مخ سازمان
اي داشته باشد سازمان آموزش و پرورش است تواند تأثیر عمیقی در باال بردن سواد تغذیهها که می سازمان

مجهز شدن  براي بهتر زیستن و تأمین سالمتی بدن، ).1383سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه، (
کند تا با انتخاب ترکیب مناسبی از مواد غذایی  و تصحیح عادات به دانش تغذیه به انسان کمک می

).امروزه ارتقاء سطح 1390(صمدي و همکاران،  بهتر با کارایی بیشتر داشته باشدنادرست غذایی، زندگی 
اي یکی از راهکارهاي مفید دي تغذیهسوااي جامعه یا به عبارت بهتر مبارزه با مشکل بیهاي تغذیهآگاهی

هاي مرتبط با آن در سطح جامعه شناخته شده است  براي کاهش میزان سوء تغذیه و بروز چاقی و بیماري
هاي نامطلوب اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی شامل افزایش اي با پیامد). مشکالت تغذیه1390(توکلی، 

هاي درمان ،کاهش ضریب هوشی و قدرت زینهها، افزایش ه مرگ و میر و ابتال به بیماري
 اندازد هاي ذهنی و جسمی، روند توسعه کشورها را به خطر می یادگیري،کاهش توان کار و توانمندي

ترین دوره تحصیلی در نظام آموزش و پرورش محسوب  ). دوره ابتدایی مهم1386(بایگی و همکاران، 
گیرد (صمدي و فرد در این دوره بیشتر انجام می جانبه گیري شناخت و رشد همه شود، زیرا شکلمی

). با توجه به بعضی تحقیقات داخلی که در زمینه سالمت و تغذیه انجام شده، نتایج حاکی 1390همکاران، 
هاي این دوره توجه قابل قبولی در زمینه سواد  آموزان و کتاب از آن است که در دوره ابتدایی به دانش

). بنابراین بخش 1393(رفیعیان،  مؤثر و کافی به این موضوع پرداخته نشده استطور  اي نشده و بهتغذیه
بزرگ این امر بر عهده آموزش و پرورش است. از آنجا که آموزش دوره ابتدایی به عنوان مبنا و اصل 

آید، توجه اساسی به این دوره شود و سنگ زیربناي نظام آموزشی به شمار می ها مطرح میهمه آموزش
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هایی هستند که بر آموزان، اولین نقش هاي این دوره در ذهن دانشاي دارد. محتواي کتابت ویژهاهمی
  ).1388بندد (دهقانی، لوحی صاف و سفید نقش می

خصوص درس علوم تجربی  هاي درسی بههاي درسی و محتواي کتاببنابراین با توجه به نقش برنامه
خواهیم این موضوع را بررسی ستی و سالمت بدن است، میکه یکی از اهداف آن پرداختن به مسائل زی

ها چه میزان به مقوله هاي درسی علوم تجربی دوره ابتدایی تا هاي کتابنماییم که محتوا، تصاویر و پرسش
هاي مقطع ابتدایی  اي توجه کرده است؟ با توجه به این که کتابهاي سواد تغذیهو زیر مقوله

هاي  ون در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته، بر آن شدیم تا محتواي کتابجدیدالتألیف هستند و تاکن
علوم تجربی را از این منظر مورد بررسی و نقد قرار دهیم. همچنین با توجه به این که کیفیت و کمیت 

شود، نظرات معلمان مقطع ابتدایی را نیز مورد تجزیه  محتواي کتاب درسی در جریان تدریس مشخص می
لذا تحقیق حاضر  در نظر دارد  عالوه بر تحلیل محتوا، نظرات معلمین پایه هاي اول تا  رار دادیم.و تحلیل ق

هاي سواد ها و زیرمقولههاي علوم نسبت به مقوله کرمانشاه را در مورد کتاب 2ششم دوره ابتدایی ناحیه 
هاي علوم دوره د در کتابتواند نقایص موجوآموزان بررسی نماید. تحقق این مهم می اي به دانشتغذیه

هاي سواد تغذیه برطرف کند و از این طریق به جامعه و نسل جوان  ابتدایی را در خصوص آموزش مقوله
  خدمت مؤثري داشته باشد.

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

هاي مورد نیاز براي درك اهمیت تغذیه خوب، در حفظ سالمت اي از تواناییسواد تغذیه به مجموعه
گیري اي به دست آوردن درك، شناسایی و توانایی براي تصمیماشاره دارد. هدف اولیه از سواد تغذیه
 .ها الزم استاست که براي حفظ سالمت و جلوگیري از بیماري آگاهانه در مورد مقدار و نوع غذاهایی

ه تغییر رویه موجود است. به عبارتی فرایند آشنایی افراد با ارزش منابع موجود در دسترس و ترغیب آنان ب
به عبارت دیگر، سواد تغذیه آموزش براي تغذیه بهتر و در نتیجه، آوردن تغییرات مثبت مطلوب در دانش، 

). 2004نگرش و عملکرد به منظور افزایش وضعیت تغذیه فرد و جامعه به عنوان یک کل است (آلن، 
گیري از منابع غذایی موجود توانایی دارند؛ به هاي یعنی افراد تا چه اندازه در بهرفرهنگ و سواد تغذیه

اي توان این توانایی و سواد تغذیهباشد و چگونه میاي این افراد به چه میزان میعبارت دیگر سواد تغذیه
توان با افزایش آگاهی افراد، آنها را قادر ساخت تا بین قیمت مواد غذایی را افزایش داد. یعنی چطور می

تواند به تهیه مواد غذایی اختصاص دهد تعادل به وجود آورند  اي که خانوار میر و بودجهموجود در بازا
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اي نیز مد اي افراد تأمین گردد و البته سالمت تغذیهو این کار را به نحوي انجام دهند که نیازهاي تغذیه
  ). 1393(رفیعیان،  نظر قرار گیرد

روشن شده است. برقراري عادات غذایی خوب  هاي مختلف زندگی به خوبیاهمیت تغذیه در دوره
شود، در در دوران کودکی احتمال رفتارهاي غذایی نامناسب را ،که در سنین نوجوانی به وفور دیده می

دبستان بهترین زمان براي شروع یک الگوي زندگی و غذاي دهد. دوران سنین بزرگسالی کاهش می
هاي جدید را تجربه کند و عالیق غذایی  ید غذاها و طعمسالم است. این مرحله زمانی است که کودك با

اي یک مقولۀ مهم در رشد صحیح جسمی و جلوگیري از ایجاد خود را بشناسد. سواد و فرهنگ تغذیه
هاي اخیر وضعیت تغذیه خوب به عنوان یک  باشد. در سالزمینۀ بسیاري از امراض مربوط به آن می

 حال رشد قرار در کشورهاي در ن بهداشتی، اقتصادي و اجتماعیریزاشاخص توسعه مورد قبول برنامه
است » ايغیرمداخله«و » غیرواکنشی«). تحلیل محتوا روشی 1393گرفته است (معتمدرضایی و همکاران، 

اند، بنابراین صاحبان اسناد و مؤلفان و چون اسناد مورد مطالعه و متون مورد تحلیل، پیش از این ثبت شده
خواند؛ البته تحلیلگران و محققان در کار تألیف و تدوین و ایجاد کار تحلیل و واکنش فرا می آثار را به

اي ندارند. روش تحلیل محتوا به جاي مشاهده مستقیم رفتار افراد یا پرسش در اسناد و مدارك مداخله
اي دهد و مطالعهه قرار میاند را مورد توجه، تحلیل و مطالعها و آثاري که آنان پدید آوردهمورد آنها، پیام

هاي هاي فرهنگی و دیدگاهگیرد، بیشتر در پی شناخت ارزشکه بر اساس تحلیل محتوا صورت می
  ).1388(دهقانی،  شونداي است که عرضه میاجتماعی عمده

در مورد موضوع پژوهش حاضر مطالعاتی در داخل و خارج از ایران انجام شده است از جمله 
اي در دوره متوسطه انجام داد و به ) در تحلیل برنامه درسی مغفول سواد تغذیه1394یان (اي که ک مطالعه

اي متفاوت است و این نتیجه دست یافت که منابع اطالعاتی دختران و پسران براي کسب اطالعات تغذیه
اي یههاي درسی دوره متوسطه از نظر ارتقاء سواد و عملکرد تغذاي در برنامهباید بازنگري ویژه

هاي درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ) تحلیل محتواي کتاب1393آموزان صورت گیرد. رفیعیان ( دانش
هاي غذایی، از نظر میزان توجه به سواد تغذیه را انجام داد و به این نتیجه رسید که در بین واحد گروه

رین براي شاخص شیر و ت بیشترین واحد به شاخص نان و غالت و آب آشامیدنی اختصاص یافته و کم
ها و لبنیات است و بیشترین ضریب اهمیت در دروس علوم تجربی دوره ابتدایی مربوط به شاخص میوه

)  1390ترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات بوده است. صمدي و کاظمی بازاردهی ( کم
یی را انجام دادند و بعد از تحلیل محتواي کتب مقطع ابتدایی بر اساس الگوي صحیح مصرف مواد غذا
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هیدرات باالتر رسانی این کتب نسبت به آب و کربو تحلیل محتوا به این نتیجه رسیدند که وضعیت اطالع
ها در کتاب  و نسبت به چربی، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی ناچیز است. همچنین کمیت و کیفیت پیام

باشد. پورعبداللهی و ابراهیمی ممقانی اولویت می هاي درسی درعلوم پایه سوم نسبت به بقیه کتاب
هاي تبریز انجام دادند و به این آموز دبیرستان اي دختران دانش) پژوهشی با عنوان آگاهی تغذیه1379(

یافته آموزشی هاي توسعهاي دختران، برنامهنتیجه رسیدند که براي رسیدن به سطح مطلوب آگاهی تغذیه
) پژوهشی با عنوان دانش 2015تري مورد نیاز است. میلوساولویچ و همکارانش (  هاي مناسبو استراتژي

تغذیه و رژیم غذایی و بررسی عادات غذایی در جمعیت دبیرستان انجام دادند. نتایج پژوهش این بود که 
توان هاي سطح مدرسه باید مورد اصالحات و بازبینی بیشتري قرار گیرد تا در نتیجه بها و استراتژي سیاست

هاي  مصرف مواد غذایی را در نوجوانان سنین ابتدایی و متوسطه بهبود بخشید و همزمان شاخصهاي شیوه
) پژوهشی با عنوان 2008اي را ارتقاء داد. فاستر و همکاران (اجتماعی مربوط به رفتارهاي تغذیه-فرهنگی

جام دادند و نشان دادند که اي در مدرسه براي جلوگیري از اضافه وزن و چاقی انیک سیاست مداخله
  دهد.تواند میزان پذیرش مواد غذایی مفید و مؤثر را کاهش کمبود دانش تغذیه می

هاي هاي درسی علوم تجربی ابتدایی از نظر میزان توجه به مقولهپژوهش حاضر درصدد بررسی کتاب
  سواد تغذیه است و از این رو دو هدف کلی دارد:

  اي. هاي سواد تغذیهها و زیرمقوله هاي درسی علوم دوره ابتدایی به مقولهشناسایی میزان توجه کتاب  -1
هاي مذکور در زمینه بکرمانشاه نسبت به کتا 2هاي اول تا ششم ناحیه  بررسی نظرات معلمین پایه  -2

  آموزان.اي به دانشهاي سواد تغذیهها و زیرمقولهمقوله
  ي ویژة زیر است:ها همچنین این پژوهش در پی دستیابی به هدف

ها و هاي اول تا  ششم) علوم دوره ابتدایی به مقولههاي درسی (پایهشناسایی میزان توجه متن کتاب -1
  اي.هاي سواد تغذیهزیرمقوله

ابتدایی به  هاي اول تا  ششم)  علوم دورههاي درسی (پایههاي کتابشناسایی میزان توجه پرسش -2
  اي.اد تغذیههاي سوها و زیرمقولهمقوله

ها و هاي اول تا  ششم) دوره ابتدایی به مقولههاي درسی (پایهشناسایی میزان توجه تصاویر کتاب -3
  اي.هاي سواد تغذیه زیرمقوله

ها و  هاي علوم و مقولههاي اول تا  ششم) دوره ابتدایی در مورد کتاببررسی نظرات معلمان (پایه -4
  ها. این کتاب اي در هاي سواد تغذیهزیرمقوله
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  سؤاالت پژوهش
هاي سواد ها و زیرمقولههاي اول تا ششم تا چه میزان به مقولههاي علوم پایه محتواي متن کتاب -1

  اي پرداخته است؟ تغذیه
اي هاي سواد تغذیهها و زیرمقولههاي اول تا ششم تا چه میزان به مقولههاي علوم پایههاي کتاب پرسش -2

  پرداخته است؟
اي  هاي سواد تغذیهها و زیرمقولههاي اول تا ششم تا چه میزان به مقولههاي علوم پایهتصاویر کتاب -3

  پرداخته است؟
هاي سواد  ها و زیرمقولههاي علوم و آموزش مقولههاي اول تا ششم در مورد کتابنظرات معلمان پایه -4

  ها چگونه است؟ اي در این کتاب تغذیه
  

  آماريجامعه و نمونه 
  جامعه آماري این تحقیق شامل دو قسمت زیر است: 

از پایه اول تا ششم  هاي درسی علوم تجربی دوره ابتداییشامل کلیه کتاب هاي علوم تجربیکتاب -1
  شوند.جلد بوده و در مدارس ابتدایی، آموزش داده می 6است که تعداد آنها  95- 96سال تحصیلی 

شهر  2نظرخواهی از آنان، شامل کلیه معلمان شاغل در منطقه شهري ناحیه جامعه آماري معلمان براي  -2
در مدارس ابتدایی این ناحیه از پایه اول تا ششم مشغول  95-96کرمانشاه  است که در سال تحصیلی 

کرمانشاه شمار معلمان  2شده از اداره آموزش و پرورش ناحیه  باشند. بر اساس آمار گرفتهتدریس می
  .باشدنفر می  760ن ناحیه ابتدایی ای

هاي هر شش پایه دوره ابتدایی، به عنوان از جامعه اول به دلیل محدود بودن جامعه آماري، کلیه کتاب
نفر به دست  255نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه آماري آموزگاران با فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 

 2فی ساده بود که از میان مدارس ابتدایی ناحیه گیري از آموزگاران به صورت تصادآمد. روش نمونه
  نامه داده شد. شهر کرمانشاه، چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و به آموزگاران آن مدارس پرسش

  
  هاروش و ابزار گردآوري داده

آوري  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نوع تحلیل محتوا است. در این پژوهش جهت جمع 
هاي سواد اي تحلیل محتواي کتب علوم ، ازچک لیست استفاده شد. چک لیست مقولهاطالعات بر
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اي و گردآوري اطالعات از منابع هاي رایانهاي پس از انجــام مطالعات وسیع، جستجو در شبکهتغذیه
نامه، مقاله و اسناد پژوهشکده تحقیقات تغذیه کشور و راهنمایی داخلی و خارجی اعم از کتاب، پایان

بندي شد. براي هر مقوله اساتید تهیه و بعد از انجام تغییراتی در سه مقوله دانشی، مهارتی و نگرشی طبقه
مورد را شامل شد و روایی آن توسط متخصصان تأیید و  50هایی در نظر گرفته شد که جمعاً   نیز زیرگروه

میزان پایایی تحقیق بر اساس  پایایی آن بر اساس فرمول ضریب پایایی هولستی محاسبه شد. بدین ترتیب
درصد توافق بین دو کدگذار و بر اساس فرمول ضریب پایایی هولستی محاسبه شد و بر اساس آن میزان 

  درصد به دست آمد.    29/85ها  توافق بین آن
پیمایشی است. به منظور  - نامه از نوع توصیفی هاي پرسش این پژوهش از جنبه نحوه گردآوري داده

سؤال بسته پاسخ استفاده گردید و براي هر  41نامه با  نظرات معلمان دوره ابتدایی از یک پرسش دستیابی به
نامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد. در این  نامه مخصوص همان پایه تهیه شد. پرسش پایه پرسش

لیست  هاي علوم تجربی دوره ابتدایی و بر اساس چکنامه با توجه به اهداف و محتواي کتاب پرسش
نظر، همچنین  اي و مصاحبه با افراد صاحب هاي دانشی، مهارتی و نگرشی سواد تغذیهشده در زمینه مقوله تهیه

از طریق بررسی  ها گردآوري گردید و روایی آن استفاده از راهنمایی استادان، در نهایت مجموعه پرسش
نباخ محاسبه شد. مقدار آلفا براي اعتبار محتوا توسط متخصصان و پایایی آن از طریق روش آلفاي کرو

به دست آمد و چون در همه  89/0هاي ارزشی  و مقوله 92/0هاي مهارتی  ، مقوله93/0هاي دانشی  مقوله
  نامه تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است.  دهد که پرسش است، نشان می 7/0موارد باالتر از 

  
  روش تجزیه و تحلیل آماري

اطالعات و همچنین بررسی نظر آموزگاران با آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل 
هاي آمار توصیفی با محاسبه توزیع فراوانی و درصدگیري با استفاده از روش 1،2،3تجزیه و تحلیل سؤال 

با آزمون تحلیل واریانس یک سویه مورد تحلیل قرارگرفت. براي بررسی تفاوت  4انجام گرفت. سؤال 
ها و محاسبات گوناکون نیز، توسط رایانه و با معناداري، از آزمون تعقیبی شفه بهره گرفته شد؛ ثبت داده

  انجام گرفت. SPSSافزار آماري استفاده از نرم
  

  روش انجام پژوهش
ها هاي درسی علوم دوره ابتدایی به مقولههدف پژوهش حاضر عبارت است از شناسایی میزان توجه کتاب

کرمانشاه  2هاي اول تا ششم ناحیه اي و همچنین بررسی نظرات معلمان پایههاي سواد تغذیهزیرمقولهو 
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آموزان اي به دانشهاي سواد تغذیهها و زیرمقولههاي مذکور، در زمینه آموزش مقولهنسبت به کتاب
هاي علوم از کتاب اي توجه داشتهاي سواد تغذیهاست. در راستاي این هدف محتواهایی که به مقوله

تجربی دوره ابتدایی استخراج و در فهرست وارسی نوشته شد. در این تحلیل شش کتاب علوم 
هاي تجربی(اول تا ششم) دوره ابتدایی و همچنین نظرات معلمان ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند. مقوله

غذا و تغذیه، دانش سبک محور (شامل دانش  اي در سه حیطه دانشی یعنی دانش سالمتسواد تغذیه
زندگی)، دانش بهداشت و ایمنی غذا، دانش علم غذا (شامل شناخت غذا و فرایند تهیه آن) و دانش نحوه 

هاي عملکردي (مهارت دسترسی به دانش، مهارت  هاي مهارتی شامل مهارت پخت و تهیه غذا، مقوله
هاي تعاملی، مهارت  ارتباطی (مهارت هاي کارگیري/ استفاده از دانش، مهارت انتخاب غذا)، مهارت به

اي، مهارت مدیریت هاي تحلیلی (تحلیل رسانه، تحلیل برچسب تغذیه بحث، مهارت خودکنترلی)، مهارت
هاي نگرشی (شامل مسائل ارزشی مرتبط با  غذا و تمایالت گیري در شرایط خاص) و مقوله و تصمیم

ها جداولی تهیه شد ردید. به منظور استخراج فراوانیاي) با تعدادي زیرمقوله تعیین و کدگذاري گتغذیه
هاي تکمیلی و تعیین پایایی با تعیین هاي سواد تغذیه ثبت شد و پس از بررسیکه در آن کدها و مقوله

  ها و نمودارها مشخص و به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد.  ها و درصدهاي آنها، جدولمیزان فراوانی
  

هاي اي در محتواي متن کتابهاي سواد تغذیهها و زیرمقولهمیزان مقولهدر مورد  :1سؤال پژوهشی 
هاي مربوط به  ،  فراوانی1هاي فوق و جدول  هاي اول تا ششم  با توجه به تحلیل محتواي کتابعلوم پایه

ها استخراج گردید. لذا هاي این حیطههر سه حیطه (دانشی، مهارتی و نگرشی) و هریک از زیر مقوله
هاي الذکر اوالً سطح مقوله هاي به دست آمده از تحلیل محتواي کتب فوقتوان گفت بر اساس یافته می

باشد و سواد تغذیه موجود در کتب علوم تجربی، بر اساس درصدهاي به دست آمده متوسط به پایین می
سواد تغذیه در  هاي مربوط بهالذکر مشخص است که تعداد و درصد مقولهثانیاً از مقایسه بین کتب فوق

هاي سواد تغذیه موجود در کتاب سال اول نیز کمتر از سایر ها و مقولهکتاب سال دوم بیشتر از بقیه کتاب
دهد که فراوانی باشد. همچنین نتایج تحلیل محتواي کتب درسی مورد بررسی متن نشان میها میکتاب
پنجم و ششم  نسبت به پایه اول، دوم و سوم هاي چهارم و هاي پایه هاي سواد تغذیه در متن کتابمقوله

  سیر نزولی داشته است.
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  هاي علوم تجربی ابتدایی هاي سواد تغذیه (دانشی، مهارتی و نگرشی)  در متن کتاب فراوانی مقوله  - 1جدول
  مجموع  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  پایه

  283  22  34  48  79  85  15  فراوانی
  %100  %8/7  %12  %17  %9/27  %30  %3/5  درصد

  
هاي سواد هاي پایۀ اول تا ششم با توجه به مقولههاي سواد تغذیه در کتابهمچنین پراکندگی مقوله

هاي الذکر بر مقولههاي دانشی، مهارتی، نگرشی) یکسان نبوده و بیشتر تأکید کتب فوقتغذیه (مقوله
ها مربوط به زیرمقولۀ شناخت فراوانیدرصد بوده است (بیشترین  6/87دانشی سواد تغذیه با فراوانی 

هاي غذایی اصلی و دانش مرتبط با کشاورزي (کاشت، داشت، برداشت) و مباحث مرتبط با زنجیره گروه
درصد  4/1درصد و مقولۀ نگرشی سواد تغذیه، در حد کمی یعنی  11هاي مهارتی  غذایی) و به مقوله

هاي مهارتی و نگرشی و توجه بیشتر به  ؤلفان به مقولهدهنده توجه پایین م پرداخته شده است.  این نشان
  باشد.هاي دانشی سواد تغذیه می مقوله

  
هاي  هاي کتاباي در پرسشهاي سواد تغذیهها و زیرمقولهدر مورد میزان مقوله :2سؤال پژوهشی

که در  ، مشخص گردید2هاي فوق و جدول هاي اول تا ششم با توجه به تحلیل محتواي کتابعلوم پایه
هاي به دست آمده از تحلیل محتواي کتب هاي علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس یافتهسؤاالت کتاب

هاي سواد تغذیه موجود در کتب علوم تجربی، بر اساس درصدهاي به دست الذکر اوالً سطح مقوله فوق
کر مشخص است که تعداد و الذ باشد و ثانیاً از مقایسه بین کتب فوق آمده متوسط و متوسط به پایین می

هاي سواد تغذیه ها و مقولههاي مربوط به سواد تغذیه در کتاب سال سوم بیشتر از  بقیه کتابدرصد مقوله
باشد. نتایج تحلیل محتواي کتب درسی مورد ها میموجود در کتاب سال پنجم نیز کمتر از سایرکتاب

هاي چهارم و پنجم و ي سواد تغذیه درسؤاالت پایههادهد که فراوانی مقولهبررسی در سؤاالت نشان می
  ششم نسبت به پایه دوم و سوم سیر نزولی داشته است.

 

  

 هاي علوم تجربی ابتدایی هاي سواد تغذیه در سؤاالت کتاب درصد فراوانی مقوله - 2جدول 
 مجموع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 142 7 4 6 80 35 10 فراوانی
 %100 %9/4 %8/2 %2/4 %3/56 %6/24 %1/7 درصد
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ي ابتدایی با توجه به هاي شش پایههاي سواد تغذیه درسؤاالت کتابضمناً پراکندگی مقوله
الذکر هاي دانشی، مهارتی، نگرشی) یکسان نبوده و بیشتر تأکید کتب فوقهاي سواد تغذیه (مقوله مقوله

درصد بود (بیشترین فراوانی در  65سواد تغذیه که هاي دانشی ها نیز بر مقولهدر سؤاالت و فعالیت
هاي غذایی اصلی و دانش مرتبط با کشاورزي (کاشت، داشت، برداشت) و ي شناخت گروهزیرمقوله

درصد پرداخته شده و  35هاي مهارتی مباحث مرتبط با زنجیره غذایی) بوده است و در سؤاالت به مقوله
  ؤاالت پرداخته نشده بود.هاي نگرشی سواد تغذیه در سبه مقوله

  
هاي علوم در تصاویر کتاب هاي سواد تغذیهها و زیرمقولهدرمورد میزان مقوله :3سؤال پژوهشی

هاي سواد تغذیه نشان داد که اوالً سطح مقوله 3هاي اول تا ششم  نتایج تحلیل محتوا  در جدول  پایه
باشد و ثانیاً دست آمده متوسط به پایین میموجود در تصاویر کتب علوم تجربی، بر اساس درصدهاي به 

هاي مربوط به سواد تغذیه در الذکر مشخص است که تعداد  و درصد مقولهاز مقایسه بین کتب فوق
هاي سواد تغذیه موجود در تصاویر کتاب سال ها و مقولهتصاویر کتاب سال سوم بیشتر از  بقیه کتاب

هاي سواد تغذیه در در اینجا نیز مشاهده شد که فراوانی مقوله باشد.ها میششم نیز کمتر از سایر کتاب
   هاي چهارم و پنجم و ششم  نسبت به پایه اول، دوم و سوم سیر نزولی داشته است.تصاویر پایه

  
هاي سواد هاي شش پایه با توجه به مقولههاي سواد تغذیه در تصاویر کتابضمناً پراکندگی مقوله

تصاویر نیز بر  الذکر درهاي دانشی، مهارتی، نگرشی) یکسان نبوده و بیشتر تأکید کتب فوقتغذیه (مقوله
هاي هاي شناخت گروهدرصد بود (بیشترین فراوانی درزیرمقوله 85هاي دانشی سواد تغذیه که مقوله

غذایی اصلی و دانش مرتبط با کشاورزي (کاشت، داشت، برداشت) و مباحث مرتبط با زنجیره غذایی) 
زیرمقولۀ توانایی جستجو و به درصد (که بیشترین فراوانی آن در  12هاي مهارتی  بوده است و به مقوله

سازي غذا و میان  اي مورد نیاز از منابع مختلف، توانایی تهیه و آمادهدست آوردن اطالعات تغذیه

 هاي علوم تجربی ابتدایی هاي سواد تغذیه در تصاویرکتاب درصد فراوانی مقوله - 3جدول 
 مجموع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 218 15 17 24 105 35 22 فراوانی
 %100 %8/6 %8/7 %1/11 %2/48 %16 %1/10 درصد
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هاي هاي سالم و بهداشتی، توانایی گفتگو و تبادل اطالعات با دیگران بوده) پرداخته شده و به مقوله وعده
  .درصد پرداخته شده است 8/1 نگرشی سواد تغذیه در تصاویر درحد کمی یعنی

  
هاي اول تا  ششم) دوره ابتدایی در مورد در مورد بررسی نظر معلمان (پایه :4سؤال پژوهشی 

هاي سواد تغذیه (دانشی،  مهارتی و نگرشی) به ها و زیرمقولههاي علوم و آموزش مقوله کتاب
ابتدایی مورد بررسی قرارگرفت.  بر اساس آموزان، این سؤال از دیدگاه معلمان علوم تجربی دوره  دانش
هاي دانشی سواد تغذیه موجود هاي به دست آمده از آمار توصیفی، نظر اکثر معلمان در مورد مقولهیافته

در کتب علوم اول، دوم، پنجم و ششم در حد کم و متوسط بوده و براي کالس سوم در حد متوسط و 
هاي مختلف نیز از تحلیل  باشد. جهت مقایسه نظر دبیران کالسزیاد و براي کالس چهارم کم به پایین می
شده بین میانگین امتیازات  ) با توجه به آزمون، اختالف دیده4واریانس یک سویه استفاده شد (جدول 

ها  دانشی کتب علوم، تفاوت معناداري مشاهده شد و میانگین  هاي اول تا ششم ابتدایی به مقوله معلمان پایه
گزارش شد که از سطح  0001/0یر متفاوتی با یکدیگر بودند و سطح معناداري نیز برابر با داراي مقاد

هاي اول تا توان استنباط نمود که نظرات معلمان پایه تر گزارش شده است. پس می کوچک 05/0بحرانی 
د. به این باش اي کتاب علوم داراي تفاوت معناداري می دانشی سواد تغذیه  ششم ابتدایی در مورد مقوله

ها بوده است و این  هاي دانشی سواد تغذیه در کتاب سال سوم و دوم بیشتر از سایر کتابمعنی که مقوله
  کنند.هاي دانشی سواد تغدیه آشنا میآموزان را بیشتر با مقوله دو کتاب دانش

  
  اي کتاب علوم اد تغذیهدانشی سو  هايآزمون تحلیل واریانس براي بررسی نظرات معلمین در مورد مقوله- 4جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداري Fمقدار  درجه آزادي انحراف معیار میانگین متغیر

 دانشی  مقوله

 64/0 87/1 پایه اول

 داراي تفاوت معنادار 0001/0 73/23 5

 41/0 19/2 پایه دوم

 47/0 58/2 پایه سوم

 76/0 28/1 پایه چهارم

 75/0 67/1 پایه پنجم

 53/0 73/1 پایه ششم
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ها از آزمون شفه بهره گرفته شد. با توجه به جدول آزمون شفه  براي مشخص شدن تفاوت بین گروه
گروه  4دانشی در کتب علوم پایه اول تا ششم ابتدایی را در   توان استنباط نمود که مقوله) نیز می5(جدول 

هاي چهارم و پنجم در یک گروه، پایه ششم و اول در یک گروه،  توان از یکدیگر متمایز نمود. پایه می
شوند.  متمایز می ها از یکدیگر اي به لحاظ تفاوت میانگین هاي جداگانه پایه دوم و پایه سوم نیز در گروه

هاي موجود در هر گروه بسیار نزدیک به هم بوده و  سطوح معناداري هر گروه نیز بیانگر آن است که پایه
  شود.  تفاوت معناداري میان آنان مشاهده نمی

  
  وماي کتب عل هاي دانشی سواد تغذیه آزمون شفه براي بررسی تفاوت معناداري نظرات معلمان در مورد مقوله - 5جدول 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  متغیر
    28/1 پایه چهارم
    67/1 پایه پنجم
   73/1  پایه ششم
   87/1  پایه اول
  19/2   پایه دوم
 58/2    پایه سوم

 11/0 34/0 79/0 13/0 سطح معناداري

  
هاي  هاي علوم و مقولههاي اول تا  ششم) دوره ابتدایی در مورد کتاببراي بررسی نظر معلمان (پایه

مهارتی، این سؤال از دیدگاه معلمان علوم تجربی دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 
هاي مهارتی سواد تغذیه موجود در کتب علوم هاي به دست آمده نظر اکثر معلمان در مورد مقوله یافته

اشد و فقط در کتاب علوم سوم متوسط و کم ب اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم پایه در حد کم به پایین می
هاي مختلف نیز از تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد و نتیجه  بود. جهت مقایسه نظر معلمان کالس

  هاي اول تا ششم ابتدایی به مقوله بین میانگین امتیازات معلمان پایه 6حاصله نشان داد با توجه به جدول 
ها داراي مقادیر متفاوتی با یکدیگر  ري مشاهده شده است و میانگینمهارتی کتب علوم، تفاوت معنادا
تر گزارش شده  کوچک05/0گزارش شده که از سطح بحرانی   0001/0بوده و سطح معناداري نیز برابر با 

مهارتی   هاي اول تا ششم ابتدایی در مورد مقولهتوان استنباط نمود که نظرات معلمان پایه است. پس می
هاي مهارتی سواد تغذیه باشد. به این معنی که مقوله اي کتاب علوم داراي تفاوت معناداري می هسواد تغذی

هاي آموزان را بیشتر با مقولهها بوده است و این کتاب دانش در کتاب سال سوم بیشتر از سایر کتاب
  کند. مهارتی سواد تغدیه آشنا می
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  اي کتاب علوم مهارتی سواد تغذیه  معلمان در مورد مقولهآزمون تحلیل واریانس براي بررسی نظرات  - 6جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 
 آزادي

 Fمقدار 
سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون

مقوله
  

مهارتی
 

 61/0 25/1 پایه اول

 داراي تفاوت معنادار 0001/0 52/19 5

 50/0 40/1 پایه دوم

 42/0 80/1 پایه سوم

 77/0 74/0 پایه چهارم

 51/0 87/0 پایه پنجم

 60/0 38/1 پایه ششم

  
مهارتی در کتب   هايتوان استنباط نمود که مقوله) نیز می7با توجه به جدول آزمون شفه (جدول 

هاي چهارم و پنجم در  توان از یکدیگر متمایز نمود. پایهگروه می 4علوم پایه اول تا ششم ابتدایی را در 
اي به لحاظ  هاي جداگانه گروه، پایه اول و ششم در یک گروه، پایه دوم و پایه سوم نیز در گروهیک 

هاي شوند. سطوح معناداري هر گروه نیز بیانگر آن است که پایه ها از یکدیگر متمایز می تفاوت میانگین
  شود. نمیموجود در هرگروه بسیار نزدیک به هم بوده و تفاوت معناداري میان آنان مشاهده 

  
  

  اي کتب علوم مهارتی سواد تغذیه  هايآزمون شفه براي بررسی  تفاوت معناداري نظرات معلمان در مورد مقوله- 7جدول 
 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  متغیر

    74/0 پایه چهارم

    87/0 پایه پنجم

   25/1  پایه اول

  38/1   پایه ششم

  40/1   پایه دوم

 80/1    پایه سوم

 06/0 92/0 09/0 96/0 سطح معناداري

 
هاي علوم و هاي اول تا  ششم) دوره ابتدایی در مورد کتاببراي بررسی نظرات معلمان (پایه

هاي ارزشی، این سؤال از دیدگاه معلمان علوم تجربی دوره ابتدایی مورد بررسی قرارگرفت. بر  مقوله
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هاي ارزشی سواد تغذیه موجود در کتب معلمان در مورد مقولههاي به دست آمده نظر اکثر اساس یافته
علوم اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم در حد کم به پایین بوده و براي کالس سوم در حد زیاد و متوسط 

هاي مختلف نیز از تحلیل واریانس یک سویه استفاده  باشد. جهت مقایسه نظر دبیران کالسبه پایین می
هاي اول تا ششم ابتدایی به  شده بین میانگین امتیازات معلمان پایه اختالف دیده 8ل شد. با توجه به جدو

ها داراي مقادیر متفاوتی  هاي ارزشی کتب علوم، تفاوت معناداري مشاهده گردیده است و میانگین مقوله
تر  چککو05/0گزارش شده که از سطح بحرانی  0001/0با یکدیگر بوده و سطح معناداري نیز برابر با 

هاي اول تا ششم ابتدایی در مورد توان استنباط نمود که نظرات معلمان پایه گزارش شده است. پس می
هاي باشد. به این معنی که مقوله اي کتاب علوم داراي تفاوت معناداري میارزشی سواد تغذیه مقوله

آموزان را  این کتاب دانشها بوده است و  ارزشی سواد تغذیه در کتاب سال سوم بیشتر از سایر کتاب
  کند.هاي ارزشی سواد تغدیه آشنا میبیشتر با مقوله

  

  اي کتاب علوم ارزشی سواد تغذیه  آزمون تحلیل واریانس براي بررسی نظرات معلمان در مورد مقوله - 8جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 
 آزادي

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

 نتیجه آزمون

مقوله
  

ارزشی
 

 74/0 29/1 پایه اول

5 49/15 0001/0 
داراي تفاوت 

 معنادار

 67/0 56/1 پایه دوم

 71/0 98/1 پایه سوم

 68/0 66/0 پایه چهارم

 69/0 27/1 پایه پنجم

 78/0 27/1 پایه ششم

  
ارزشی در کتب علوم پایه   هايتوان استنباط نمود که مقوله) نیز می9با توجه به جدول آزمون شفه (جدول 

هاي چهارم در یک گروه، پایه اول، دوم،  توان از یکدیگر متمایز نمود. پایهگروه می 3اول تا ششم ابتدایی را در 
ها از یکدیگر متمایز  اي به لحاظ تفاوت میانگین جداگانه  پنجم و ششم در یک گروه و پایه سوم نیز در گروه

هاي موجود در هر گروه بسیار نزدیک به هم ر گروه نیز بیانگر آن است که پایهشوند. سطوح معناداري ه می
 شود. بوده و تفاوت معناداري میان آنان مشاهده نمی
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  اي کتاب علوم مهارتی سواد تغذیه  آزمون شفه براي بررسی  تفاوت معناداري نظرات معلمان در مورد مقوله - 9جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي سواد تغذیه (دانشی، هاي علوم تجربی ابتدایی از نظر مقوله در مورد تصاویر موجود در کتاب

ارائه شده است. بر اساس  10معلمان استفاده گردید که نتایج آن در جدول مهارتی و نگرشی) نیز از نظر 
هاي سواد تغذیه موجود در هاي به دست آمده، نظر اکثر معلمان در مورد تصاویر مربوط به مقولهیافته

کتب علوم اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم در حد متوسط و کم بوده و براي کالس سوم در حد متوسط 
هاي مختلف نیز از تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد  باشد. جهت مقایسه نظر دبیران کالسو زیاد می

هاي اول تا ششم ابتدایی نسبت به تصاویر در  و نتیجه حاصله نشان داد که بین میانگین امتیازات معلمین پایه
ه شده است و هاي دانشی، مهارتی، نگرشی در کتب علوم، تفاوت معناداري مشاهد یادگیري مقوله

گزارش شده که از  0001/0ها داراي مقادیر متفاوتی با یکدیگر بوده و سطح معناداري نیز برابر با  میانگین
هاي اول تا ششم توان استنباط نمود که نظرات معلمان پایهتر است. پس می کوچک05/0سطح بحرانی 

هارتی، نگرشی در کتب علوم داراي هاي دانشی، م ابتدایی در مورد تأثیر تصاویر در یادگیري مقوله
ها  باشد. به این معنی که تصاویر موجود در کتاب سال دوم و سوم بیشتر از سایر کتاب تفاوت معناداري می

  کنند. هاي سواد تغذیه آشنا میآموزان را با مقولهها بیشتر دانش بوده است و این کتاب
  
  
  
  
  

 3گروه  2گروه  1گروه  متغیر

   66/0 پایه چهارم

  27/1  پایه ششم

  27/1  پایه پنجم

  29/1  پایه اول

  56/1  پایه دوم

 98/1   پایه سوم

 20/0 62/0 *1 سطح معناداري



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     84

 1397 بهار هم/سیزد شماره / چهارم سال

 

نظرات معلمان در مورد تصاویر استفاده شده در کتاب علوم آزمون تحلیل واریانس براي بررسی - 10جدول
  هاي سواد تغذیه درباره مقوله

 نتیجه آزمون سطح معناداري Fمقدار  درجه آزادي انحراف معیار میانگین متغیر

تصاویرکتاب علوم
 

 84/0 2 پایه اول

 داراي تفاوت معنادار 0001/0 55/5 5

 73/0 36/2 پایه دوم

 67/0 67/2 پایه سوم

 68/0 93/1 پایه چهارم

 89/0 14/2 پایه پنجم

 66/0 15/2 پایه ششم

  
توان استنباط نمود که تأثیر تصاویر در یادگیري ) نیز می11با توجه به جدول آزمون شفه (جدول  
توان از گروه می 2هاي دانشی، مهارتی، نگرشی در کتب علوم پایه اول تا ششم ابتدایی را در  مقوله

  هاي چهارم، پنجم، اول، ششم و دوم در یک گروه و پایه سوم نیز در گروه یکدیگر متمایز نمود. پایه
شوند. سطوح معناداري هر گروه نیز بیانگر  ها از یکدیگر متمایز می اي به لحاظ تفاوت میانگین جداگانه

هم بوده و تفاوت معناداري میان آنان مشاهده هاي موجود در هر گروه بسیار نزدیک به  آن است که پایه
  شود. نمی

  
  آزمون شفه براي بررسی نظرات معلمان در مورد تصاویر استفاده شده  - 11جدول

  هاي سواد تغذیه در کتاب علوم درباره مقوله

 2گروه  1گروه  متغیر

  93/1 پایه چهارم

  2 پایه پنجم

  14/2 پایه اول

  15/2 پایه ششم

  36/2 پایه دوم

 67/2  پایه سوم

 7/0 22/0 سطح معناداري
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  گیري بحث و نتیجه
هاي علوم تجربی هاي سواد تغذیه در متن کتاببر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوا میزان توجه به مقوله

هاي سواد تغذیه در متن کتاب سال دوم و سوم بوده %  بودکه بیشترین میزان پرداختن به مقوله44ابتدایی 
هاي ها در قسمت مقولهتوان نتیجه گرفت که  بخشی از این یافتههاي پژوهشی میاست. از بررسی پیشینه
) همسو است که در پژوهشش به این 1393هاي رفیعیان (هاي غذایی اصلی) با یافته دانشی (شناخت گروه

ی بیشتر است. همچنین هاي غذایی اصلی در کتاب سوم ابتدای نتیجه دست یافته که میزان توجه به گروه
هاي تحقیق هاي این تحقیق (توجه به مقولۀ ارتباط سالمت و بیماري با الگوي تغذیه) با یافتهبخشی از یافته

باشد. آنها نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتندکه به  ) همسو می1390ایزدي و صالحی عمران (
هاي علوم با ضریب اهمیت صفر،  مت است در کتابهاي آموزش سالاین مؤلفۀ تغذیه که یکی از مؤلفه

توجهی نشده است. همچنین این پژوهش از نظر توجه اندك به زیر مقولۀ ارتباط سالمت و بیماري با 
هاي سواد تغذیه  ) همسو است. میزان توجه به مقوله1390الگوي تغذیه با تحقیق ایزدي و صالحی عمران (

هاي سواد تغذیه در سؤاالت که بیشترین میزان پرداختن به مقوله% بود 1/22در سؤاالت کتاب علوم  
دهد که  کتاب سال سوم بوده است. نتایج تحلیل محتواي کتب درسی مورد بررسی در سؤاالت نشان می

هاي چهارم و پنجم و ششم نسبت به پایه دوم و سوم سیر هاي سواد تغذیه درسؤاالت پایهفراوانی مقوله
هاي طوالنی در حالی است که براي ایجاد و ابقاء عادات صحیح غذایی به آموزشنزولی داشته؛ این 

ها (از لحاظ توان نتیجه گرفت که بخشی از این یافتههاي پژوهشی میمدت نیاز است. از بررسی پیشینه
با  هاي غذایی و دانش مرتبط با کشاورزي) هاي دانشی سواد تغذیه مانند شناخت گروهتوجه بیشتر به مقوله

هاي غذایی  ) که در پژوهشش به  این نتیجه دست یافته که میزان توجه به گروه1393هاي رفیعیان (یافته
هاي  اصلی در  متن، تصویر و سؤاالت کتاب سوم ابتدایی بیشتر است، همسو است. میزان توجه به مقوله

هاي سواد پرداختن به مقوله % بود که بیشترین میزان9/33هاي علوم تجربی سواد تغذیه در تصاویر کتاب
تغذیه در تصاویر کتاب سال سوم بوده است. بر اساس نتایج تحلیل محتوا در اینجا نیز مشاهده شد که 

هاي چهارم و پنجم و ششم  نسبت به پایه اول، دوم و سوم هاي سواد تغذیه درتصاویر پایهفراوانی مقوله
تغذیه به عنوان یک دانش کاربردي براي تأمین یک نیاز سیر نزولی داشته است. با توجه به اهمیت سواد 

آموزان دورة ابتدایی نبوده و  رسد که اهداف آموزشی این کتاب منطبق با نیازهاي دانشاساسی، به نظر می
هاي سواد تغذیه به تصاویر کتاب ها (از لحاظ پرداختن بیشترمقولهمستلزم تغییر است. بخشی ازاین یافته

هاي غذایی اصلی در متن،  ) از نظر دارا بودن بیشترین فراوانی گروه1393هاي رفیعیان (سوم) با یافته
هاي این تحقیق در قسمت متن، راستاست. همچنین یافته سؤاالت و تصاویر مربوط به کتاب سوم هم
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ها همگی بر اهمیت آموزش ) نیز همسو است و این پژوهش1394سؤاالت و تصاویر با با پژوهش کیان (
نمایند. همچنین آموزان تأکید میاي دانشاد تغذیه به منظور ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد تغذیهسو

)، جهانگیري و رجبی 1390)، صمدي و کاظمی بازاردهی (1393هاي وفایی نجار و همکاران (یافته
ري نائینی و )، منوچه2015)، میلوساولویچ و همکارانش (1379)، پورعبداللهی و ابراهیمی ممقانی (1380(

باشد و راستا با نتایج تحقیق می ) هم2008)، فاستر و همکاران (2011)، بالنکو و بوتله (2014همکاران (
اند و همگی این تحقیقات توجه به سواد تغذیه و مسائل مرتبط با آداب تغذیه را مورد توجه قرار داده

آموزان منجر خواهد  در سواد تغذیه دانش اي به تغییر نگرش مثبتهاي مدرسهاند که آموزشمعتقد بوده
هاي علوم، به  هاي دانشی در کتابشد. همچنین نتایج تحلیل محتوا مشخص کرد که میزان توجه به مقوله

هاي علوم تجربی شش پایه هاي مهارتی در کل محتواي کتاب% و میزان توجه به مقوله 2/82طور کلی 
باشد. کودکان ابتدایی دوره انتقال از کودکی به % می 2/1 هاي نگرشی% و میزان توجه به مقوله6/16

نوجوانی را در پیش دارند و در آینده با جهش رشد جسمی و بلوغ روبرو خواهند شد، بنابراین تغذیه این 
اي در این دوران دوران از نظر رشد، اهمیت زیادي دارد و از آنجایی که یکی از مشکالت عمده تغذیه

باورهاي غلط غذایی و در نتیجه عملکرد نادرست نوجوانان است، لذا اصالح وجود دانش ضعیف، 
هاي گروهی از اهمیت بسزایی برخوردار هاي درسی مدرسه و رسانهاي آنها از طریق برنامهباورهاي تغذیه

آن  اي در همه ابعاداي سالم و پویا باید آموزش تغذیه و افزایش سواد تغذیهاست. براي دستیابی به جامعه
هاي درسی هاي پژوهش حاضر در بخش تحلیل محتوا، ضرورت بازنگري برنامهصورت گیرد. یافته

آموزان نوجوان را بیش از پیش مورد تأکید قرار  اي دانشرسمی مدارس در جهت ارتقاء سواد تغذیه
یشنهاد اي  پدهد. با توجه به نتایج این پژوهش و برجسته شدن نقش آگاهی، دانش و سواد تغذیه می
اي سالم هاي رسمی مدارس دوره ابتدایی، به آموزش تغذیه سالم و ارتقاء سواد تغذیهشود  تا در برنامه می

هاي درسی مدون و بازنگري در ریزيآموزان توجه بیشتري شود و این هدف از طریق برنامه دانش
  هاي درسی پیگیري شود. محتواي کتاب

ها) بر  ها (متن و فعالیت هاي سواد تغذیه در محتواي کتابن مقولهنظر بیشتر آموزگاران در مورد میزا
هاي دانشی سواد تغذیه در کتاب سال سوم و به دست آمد نشان داد که مقوله 4اساس نتایجی که از سؤال 

هاي دانشی سواد تغدیه آموزان را بیشتر با مقوله ها بوده است و این دو کتاب دانش دوم بیشتر از سایر کتاب
هاي هاي حاصل از تحلیل محتواي همین پژوهش نیز همسوست. این یافته با یافتهکنند که با یافتهآشنا می
هاي دانشی سواد تغذیه در متن، تصویر و سؤاالت کتاب سال ) مبنی بر فراوانی  بیشتر مقوله1393رفیعیان (
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هاي مهارتی و نگرشی در هسوم، در یک راستا است. از بررسی نظر آموزگاران در مورد میزان مقول
ها  هاي مهارتی و نگرشی در کتاب سال سوم بیشتر از سایر کتابهاي علوم مشخص گردید که مقوله کتاب

هاي حاصل از ها با یافتهکند. این یافتهآشنا می آموزان را بیشتر با این دو مقوله بوده است و این کتاب دانش
هاي مهارتی و نگرشی سواد شد. ولی پژوهشی که به بررسی مقولهباتحلیل محتوا در همین تحقیق همسو می

تغذیه و بررسی نظرات معلمان در این مورد پرداخته باشد تاکنون انجام نگرفته است. از بررسی نظر 
هاي سواد تغذیه هم مشخص گردید که از نظر ها در مورد مقوله آموزگاران در مورد تصاویر کتاب

ها بوده است و  تصاویر این  در کتاب سال دوم و سوم بیشتر از سایر کتابآموزگاران تصاویر موجود 
هاي حاصل از تحلیل ها با یافتهکند. این یافتههاي سواد تغدیه آشنا می آموزان را بیشتر با مقوله ها دانش کتاب

بر فراوانی بیشتر  ) مبنی1393هاي رفیعیان (باشد. همچنین این یافته با یافته محتوا در همین تحقیق همسو می
راستا است. بنا بر نتایج  هاي سواد تغذیه در متن، سؤاالت و تصاویر مربوط به کتاب سال سوم  هممقوله

رسانی کتاب علوم سوم   تحقیق حاضر در نظرخواهی از معلمان شش پایه ابتدایی مشخص گردید که اطالع
هاي سواد تغذیه از ه معرفی و شناسایی مقولههاي دانشی، مهارتی، نگرشی و تصاویر نسبت باز نظر مقوله

  وضعیت بهتري برخوردار بوده است.
هاي دوران گیرند در تصمیم گیريها و عاداتی که در کودکی شکل می با توجه به این که نگرش

هاي باالتر و تجارب  کنند؛ ار این رو، دوره آموزش ابتدایی اساس دورهبزرگسالی نقش بسزایی ایفا می
آموزان است که در صورت مرتبط بودن، برانگیزنده، سودمند و مؤثر و با یادگیري همیشگی همراه  دانش

هاي باالتر خواهند بود؛ پس بهتر است آموزش مفاهیم حتی اگر بسیار اندك از این دوره آغاز و در دوره
و ارضاء حس گوي نیازهاي عاطفی، اجتماعی  هاي درسی باید پاسختکمیل شود. در این راستا، کتاب

ها را به آنها بدهد و در آموزان بوده و امکان شناخت الزم از خود، دنیاي پیرامون وارزشکنجکاوي دانش
ها و داد نظام آموزشی ، بستر تمامی ارزش هاي درسی به عنوان درونآنها امید و آرامش ایجاد کند. برنامه

هاي آنها  ناسایی نیازها و اولویتنیازهاي فردي و اجتماعی است و به همین دلیل تشخیص و ش
شود.  با توجه به اهمیت سواد تغذیه به هاي آموزشی محسوب می گیري ترین عنصر در تصمیم محوري

رسد که اهداف آموزشی این کتاب عنوان یک دانش کاربردي براي تأمین یک نیاز اساسی، به نظر می
) معتقد است که 1386مستلزم تغییر است. امیدوار ( آموزان دورة ابتدایی نبوده ومنطبق با نیازهاي دانش

ها مانند تغییر برنامه درسی اي از مداخلهآموزان نیاز به مجموعه اي دانشتغییر و بهبود رفتارهاي تغذیه
دارد. بنابراین با توجه به اهمیت حیاتی موضوع سواد تغذیه و این که آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی 
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دار تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است و از سوي دیگر تنها ابزار  نواده عهدهاست که در کنار خا
باشد، آموزشی کشور ما کتاب درسی است که به صورت مکتوب و مدون وسیلۀ تعلیم و تربیت می

هاي موجود باید انتظارات را برآورده سازد. در حالی که نتایج این پژوهش و نظرخواهی از  محتواي کتاب
هاي سواد هاي درسی مقطع ابتدایی به طور مؤثر و کافی به آموزش مقوله دهد که کتابان نشان میمعلم

ویژه موضوع کمیت مصرف که مربوط به راهنماي تغذیه روزانه و از ابعاد اصلی  تغذیه نپرداخته است؛ به
ئل دیگر سواد باشد، رها شده است. مسأله ارتباط تغذیه و سالمت و بسیاري از مساالگوي مصرف می

  تغذیه نادیده گرفته شده است.
  

  پیشنهادها
شوند که  هاي درسی بر آن، پیشنهادهایی مطرح می با توجه به اهمیت تغذیه و سواد تغذیه و تأثیر کتاب

  عبارتند از:
هاي مختلف متن، تصویر و هاي سواد تغذیه در قسمتهاي مربوط به مقولهتناسب پراکندگی مقوله -1

  رعایت گردد.سؤاالت 
هاي سواد تغذیه در هر سه حیطه (دانشی، مهارتی و نگرشی) در کتب درسی توجه بیشتري به مقوله -2

  شود.
هاي سواد تغذیه در کتب دوره ابتدایی هاي بیشتري براي پرداختن به مقولهاز متن، تصاویر و فعالیت -3

  استفاده شود.
  یا اصالح کتب درسی از نظرات دبیران نیز استفاده گردد.  شود که به هنگام تألیف، تدوینپیشنهاد می -4
هاي دوره ابتدایی با کتب دوره ابتدایی هاي سواد تغذیه در کتابشود میزان توجه به مقولهپیشنهاد می -5

  دیگر کشورها نیز مقایسه شود.
  واد تغذیه مقایسه شود.هاي سهاي دیگر تحصیلی از لحاظ میزان پرداختن به مقوله دوره ابتدایی با دوره -6
شود کنند، پیشنهاد میهاي درسی ایفا میبا توجه به این که معلمان نقش اصلی را در آموزش کتاب -7

هاي سواد تغذیه از دیدگاه آنان نیز با روش دیگري بررسی و با ها به مقولهمیزان توجه محتواي کتاب
  تحقیق حاضر مقایسه شود.
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Abstract 

One of the pillars of community health is the provision of physical and mental 
needs through diserable nutrition. The purpose of the present study was to 
investigate the importance of science textbooks in elementary school as well as 
the views of the first to sixth grade teachers of district 2 of Kermanshah toward 
the categories of nutrition literacy categories in these books. The samples which 
are studied in this research is:  1-All primary school science books (the first to 
sixth grades) in the academic year 1395-1396. 2-255 from first to sixth grade 
teachers in district 2 of Kermanshah  The statistical method of this research was 
descriptive analysis of the data. For this purpose, the content analysis method of 
Kripendorov (2004) was used and for analyzing the results, descriptive statistics 
methode were used. Nutrition literacy categories were evaluated for three 
purposes: knowledge, skill and attitude. The book analysis tool was a content 
analysis construct based on theoretical foundations and its validity was verified 
by experts and its reliability was calculated based on the Holstebian reliability 
coefficient formula. The data collection tool was designed by a researcher-made 
questionnaire to examine the opinions of teachers. Its validity Confirmed by the 
professors and its reliability was calculated by using Cronbach alpha method. 
To analyze the research hypotheses, we used one-way variance analysis and 
Shafas post hoc test Content analysis. Results showed that the attention to the 
categories in the text of the books is 44%, the questions are 22.1% and the 
pictures are 33.9%. The attention to the knowledge categories in the text, the  
pictures and the questions 82.2%, the Skills categories 16.6% and attitudes 
categories 1.2%. the categories of knowledge and pictures which are related to 
the categories in the second and third science textbooks and the categories of 
skill and attitude  in the third science textbook were more than other books 
which were determined by reviewing  of the teachers opinions. 
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