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Abstract: Formal education curriculum, in every
society, has to foster the physical, mental, emotional,
intellectual, moral, and social development of the
students. However, the curriculum of secondary
education in Iran, suggests the null nutritional
education. The aim of this study was to analyze the
null nutritional literacy curriculum in secondary
education. The research method was survey. The
population was all male and female high school
students in Yazd (2140 students). Through Cochran
formula and random sampling method, 325 students
were selected as the sample. The instrument was a
standard questionnaire that assessed nutritional
literacy (in terms of attitude, skills, knowledge and
resources). Its validity and reliability were confirmed.
For data analysis, descriptive statistics and
independent t-test were used. The results showed that
the dimensions of nutrition literacy for both boys and
girls were weak. The girls had simpler approach to
breakfast comparing with the boys. In the area of
nutritional practice, the boys compared to the girls,
had more bad habits about salt consumption, but
consumption of dairy products was better in them. In
addition, the desirability of height and weight in both
groups was not satisfactory. In the area of nutritional
awareness, girls and boys were aware. Using the chisquare test, the results showed very limited sources for
girls, where as the boys had gotten their nutritional
information from a variety of sources such as
textbooks, network relatives, and friends. The findings
illustrate the need to review school curricula in order
to promote nutritional literacy and behaviors in
adolescent students.

دکتر مریم کیان
 برنامه درسی رسمی آموزش و پررورش در ررر:چکیده

جامعه ای باید پرورش درنده ابعراد متلفرر ر رد جنرمانی
.روانی عاطفی عقالنی اخالقی و اجلماعی دانش آموزان با د
اما بررسی برنامه رای درسری دوره حصیریفی ملوسراه ایرران
 ررد.حاکی از مغفول برودن منرهفه سرواد حغ یره ای اسرف
پژورش حاضر حصفیل برنامه درسی مغفول سواد حغ یره ای در
 روش پژورش حوصیفی پیمایشری.دوره حصییفی ملوساه بود
 جامعه آمراری حمرامی دانرش آمروزان دخلرر و پنرر دوره.بود
 نفر بودند که با اسلفاده2140 ملوساه ناحیه یک هر یزد امل
از فرمول کوکران و روش نمونه گیری حیرادفی سراده حعرداد
 ابرزار پرژورش. نفر به عنوان حجم نمونه انلتاب ردند325
پرسشنامه اسلان دارد ارزیابی سواد حغ یه ای (در ابعراد نرررش
عمفکرد آگاری و منابع اطالعاحی) بود که روایری و پایرایی آن
t  به منظور حصفیل داده را از آمار حوصیفی و آزمرون.حایید د
 نلایج نشان داد که ابعاد سواد حغ یره ای در.منلقل اسلفاده د
 برا.رر دو گروه دخلران و پنران با ضعر رایی رمرراه اسرف
وجودی که دخلران در مقاینه با پنران از ابعاد سواد حغ یه ای
 دخلران.بهلری برخوردار بودند اما کمبودرایی نیز مشارده د
نررش ساده حری ننبف به میر صبصانه در مقاینه با پنران
 در حیاره عمفکررد حغ یره ای پنرران در مقاینره برا.دا لند
دخلران عادات نادرسف حری درباره میر نمک دا لند امرا
 بره.میر لبنیات در گروه پنران بهلر از گرروه دخلرران برود
عالوه میزان مافوبیف قد و وزن در رر دو گروه رضایف بتش
 در حیاه آگاری حغ یه ای رر دو گروه دخلران و پنرران.نبود
 در نهایف با اسلفاده از آزمون.از آگاری نظری برخوردار بودند
خ ی دو مشتص د منابع اطالعراحی دخلرران بنریار مصردود
اسف اما پنران از منابع ملنوعی نظیر کلابهای درسری و ربکه
.اقوام و دوسلان اطالعات حغ یه ای خود را کنب مری کردنرد
یافله رای پژورش حاضر ضرورت بازنرری برنامه رای درسی
دوره ملوساه را در جهف ارحقای سرواد و عمفکررد حغ یره ای
.دانش آموزان نوجوان بیش از پیش مورد حاکید قرار می درد
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مقدمه و بیان مسئله:
ارمیف دانش و عمفکرد مناسب حع یه ای افراد جامعه به ویژه در دوران
نوجوانی بر کنی پو یده نینف .اما منهفه مهم اینجاسف که برنامه رای درسی رسمی
مدارس حا چه حد به ارحقای این نیاز جامعه کمک می کنند؟ از آنجا که دوران نوجوانی
دوران جهش ر د اسف و در عین حال دوران کل گیری نررش را

تییف

اسلقالل و پ یرش فرد در جامعه اسف سالمف جنمی در این دوران بنیار حعیین کننده
به نظر می رسد فقدان برنامه درسی رسمی در راسلای سواد حغ یه ای الروی
نامنظم غ ایی از دسف دادن وعده را به خیوص صبصانه میر
رای حاوی مقادیر باالی چربی حکرر میر

بیشلر میان وعده

غ ا خارج از منزل معر

عوامفی اسف

که حصف حاثیر نظام آموز ی خانواده دوسلان عوامل اقلیادی اجلماعی فررنگ و
امثال اینها موجب ضعر عمفکرد حغ یه ای در دانش آموزان ایران ده اسف.
برنامه درسی رسمی آموزش و پرورش در رر جامعه ای باید پرورش درنده ابعاد
متلفر ر د جنمانی روانی عاطفی عقالنی اخالقی و اجلماعی دانش آموزان با د.
پژورش رای انجام ده در زمینه ناسایی برنامه رای درسی مغفول آموزش و پرورش
در ایران بنیار کم اسف و خود عرصه ای فراموش ده در برنامه درسی مصنوب می
ود .در این میان بر کنی پو یده نینف که سالمف جنمی در دوران نوجوانی نقش
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اسف.

پایه در عمفکردرای اننان در سال رای آحی میاننالی و کهننالی دارد .اما بررسی برنامه
رای درسی دوره حصییفی ملوساه ایران حاکی از مغفول بودن این منهفه خایر اسف.
نشان درنده پایین بودن میزان آگاری و عمفکرد حغ یه ای نوجوانان می با د و اکثر
مصققین بر لزوم آموزش حغ یه ای حاکید دا له اند .از آنجا که ناخف سواد حغ یه ای
نوجوانان منهفه ای حائز ارمیف اسف و در ایران کملر راجع به این موضوع پژورش
ده اسف بنابراین پژورش حاضر درصدد اسف ابعاد مغفول برنامه درسی مدارس را
در زمینه سواد حغ یه ای دانش آموزان دوره ملوساه ناسایی و حصفیل کند .در مجموع
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به طور خاص ماالعات انجام ده در مورد وضعیف سواد حغ یه ای دانش آموزان ایران

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
پیام برنامه درسی مغفول دعوت به بازنرری در سیاسف گ اری را و حیمیم گیریرا و
مبادله بین رنفرا و نینفرا اسف که در این میان رنفرا (برنامه درسی رسمی)
باید ملناسب با رایط ملصول فرد و جامعه در نظر گرفله ود حا از ابعاد مغفول برای
ر د فرد و جامعه کاسله ود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
«برنامه درسی» 1مجموعهای از وقایع آموز ی طراحی ده اسف که برای حصقق
میان «برنامه درسی

مغفول»3

امل آن آموزش رایی اسف که به طور آگارانه و یا

ناآگارانه مورد غففف واقع می ود و مدارس به حعفیم آنها اقدام نمی کنند(رمان
 .)1994باید ا اره کرد که برنامه درسی مغفول دارای ابعادی نظیر مصلوا فرایندرای
ذرنی و نررش اسف .مغفول در بعد مصلوا

امل آن دسله از موضوعات و حوزهرای

دانشی اسف که مورد غففف قرار گرفله و از دامنه فرصفرای یادگیری ارائه ده به
دانشآموزان ح

دهاند .مغفول در بعد فرایندرای ذرنی یعنی برنامه درسی مدارس

به گونهای حنظیم دهاند که فرایندرایی چون حفکر نقاد خالقیف و هود را مورد
غففف قرار داده اند .و در نهایف مغفول در بعد نررش یعنی حعفیم و حربیف به مهارت-
آموزی ودانش اندوزی مصدود ده و از حربیف ارزشرا نررشرا و حوزه عواطر
غففف ده اسف (صفایی موحد  .)1393در پژورش حاضر برنامه درسی مغفول از بعد
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نلایج آموز ی برای یک یا چند دانش آموز پیشبینی می ود (آیزنر .)1994 2در این

مصلوای برنامه رای درسی رسمی نررش را و بروز عمفکردرا مورد بررسی قرار می
گیرد.
می آید .ر د سالم جنمی و حغ یه مافوب یکی از منائفی اسف که کمک ایانی در
یادگیری بهلر به دانش آموزان می کند اما رمچنان در طراحی برنامه رای درسی رسمی

1

- Curriculum
- Eisner
3
- Null Curriculum
2

103

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.6.101

ر د سالم و حغ یه از ابعاد مغفول در برنامه رای درسی مدارس ایران به حناب
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برخی کشوررا از جمفه ایران مورد غففف واقع ده اسف .با حغییرات سریع ر د
زندگی الرورای غ ایی خانواده را دسلتوش حغییرات زیادی ده که در این میان
نوجوانان بیش از سایرین آسیب پ یر بوده و دسلتوش این حغییرات ده اند .به طور
معمول نوجوانان به غ ارای به ظارر فریبنده ولی فاقد ارزش غ ایی کافی انواع نو ابه
رای گازدار و رمچنین میان وعده رای غ ایی مضر برای سالملی گرایش دارند ملاسفانه
حبفیغات رسانه را به ویژه حفویزیون نیز این امر را حشدید می کند .نوجوانان حس
انلتاب کنند .به طور معمول به دلیل روحیه حناس ویژه این سنین نوجوانان نییصف
پ یر نینلند و برای پیروی ایشان از حوصیه رای والدین و منهولین بهدا ف باید صبر و
حوصفه زیادی به خرج داد در عین حال به دلیل ر د سریع و حغییرات رورمونی در این
سنین حامین نیاز رای غ ایی منلفزم حوجه ویژه اسف(کلفین و اسکات .)1384
ارمیف سالمف حغ یه ای در نوجوانی مورد حوجه بنیاری از نظریه پردازان
سالمف بوده اسف .از جمفه نظریه ردی رولفس پینا و ویلنی )1983( 1که روند
حاثیرات سالمف جنمانی نوجوانی در سایر دوران رای زندگی را مورد حوجه قرار
دادند .بر این اساس نوجوانی مرحفه مهمی از دوران ر د و حکامل اسف .در این
مرحفه از ر د کودک از نظر فیزیکی اجلماعی و فکری حکامل می یابد و اسلقالل
بیشلری پیدا می کند .حغییرات جنمانی در کودکان باعث افزایش نیازرای حغ یه ای آنها
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اسلقالل طفبی دارند و مایفند که خود انلتاب کننده با ند نه این که دیرران برایشان

می ود و حغییرات عاطفی ذرنی و اجلماعی آنها حأمین این نیازرا را حصف حأثیر قرار
می درد .نوجوانان در مرحفه بفوغ با وجود نیاز به حغ یه سالم معموالً آن طور که باید
با اسلفاده از حمام گروه رای غ ایی از رژیم غ ایی ملنوع ویلامینها و امالح مورد
نیاز ان برخوردار وند .از آن رو که نوجوانان مدت زیادی از وقف خود را بیرون از
منزل و با دوسلان خود می گ رانند فرصف زیادی برای انلتاب و خریدن مواد
خوراکی و حنقالت مورد عالقه خود در خارج از منزل دارند .در این انلتاب نوجوانان
- Rady Rolfes, Pinna, & Whitney

104

1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.6.101

از حغ یه درسف اسلفاده نمی کنند .باید به آنها نکات مهم حغ یه سالم را آموزش داد حا

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
بنیار حصف حأثیر آگهی رای حبفیغاحی و خوراکی رای مورد عالقه دوسلان خود رنلند و
به ارزش غ ایی حوجهی ندارند .دوری از منزل احلمال اسلقالل غ ایی و اخلالل در
حغ یه نوجوانان را باال می برد.
در مورد موضوع پژورش حاضر ماالعاحی در خارج و داخل ایران نیز انجام ده
اسف .از جمفه ماالعه والسکوئز و رمکاران )2015( 1درباره مقاینه دانش و عمفکرد
حغ یه ای دانش آموزان ابلدایی و ملوساه اول مشتص کرد که دانش آموزان مدارس
دارای ارزش غ ایی کم مثال آبنات و کالت و خرید از فرو رارهای خارج از مدرسه
رنلند .جننیف عدم سالمف غ ا اناباق فررنری کملر برخی دانش آموزان با فررنگ
سالمف در کانادا و وجود رزینه رای رفلری با یوه رای ضعیر میر

مواد غ ایی

راباه دا لند .دانش آموزان رکف کننده در مدرسه که از قشر کم درآمد حر بودند نیز به
طور معناداری در معرض میر

بیشلر فنف فود را و میان وعده رای بنله بندی ده

بودند .اکثر دانش آموزان جامعه آماری این ماالعه از میر

غ ای سالم مثل میوه و

سبزیجات روزانه در راه مدرسه ریچرونه گزار ی ارائه نکردند .میر

میوه و

سبزیجات و یر کم چرب بین دانش آموزان ابلدایی و ملوساه حفاوت چشمریری
ندا ف .یافله را حاکی از این بود که سیاسف را و اسلراحژی رای در ساح مدارس باید
مورد اصالحات و بازبینی بیشلری قرار گیرد حا در نلیجه بلوان یوه رای میر

مواد
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ملوساه اول به طور معناداری بیشلر در احلمال میر

فنف فود را و میان وعده رای

غ ایی درنوجوانان سنین ابلدایی و ملوساه را بهبود بتشیده و رمزمان اخص رای
فررنری-اجلماعی مربوط به رفلاررای حغ یه ای را ارحقاء داد .رمچنین پژورش بالنکو
مدارس نشان داد که آموز ش رای مدرسه ای به طور چشمریری به حغییر مثبف نررش
رای حغ یه ای دانش آموزان منجر ده اسف .این آموزش را از طریق حففیق موضوع
حغ یه سالم در کلابهای درسی دعوت از کار ناسان حغ یه برای آ نا سازی نوجوانان با
- Velazquez et, al
- Blanco & Boutelle
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و بوحفه )2011(2درباره نررش را و رفلاررای میر

مواد غ ایی در بین دانش آموزان
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نصوه انلتاب غ ارای سالم و رمچنین بازدید از کارخانه رای حولید مواد غ ایی سالم
انجام ده اسف .پژورش فاسلر و رمکاران )2008( 1نیز نشان داد که کمبود دانش
حغ یه می حواند میزان پ یرش مواد غ ایی مفید و موثر را کارش درد و بنابراین اسلفاده
از پرسشنامه رای سالمف برای کنب اطمینان از مافع بودن میر

کننده از مزایای

سالم بودن خود ضروری به نظر می رسد .رمچنین ماالعه وان راننون )2005( 2نشان
داد که برخی برنامه رای الزم برای سالمف حغ یه ای دانش آموزان مورد غففف واقع
غ ایی کم ارزش و پرکالری که بنیار نادرسف بوده اسف .این ماالعه اسلراحژی رایی
نظیر ملعهد کردن دانش آموزان به اسلفاده از غ ای سالم و مصدود کردن حبفیغات مواد
غ ایی پرکالری در مصدوده اطرا

مدرسه را پیشنهاد داده بود .در بین این ویژگی رای

بررسی ده در ساح مدارس مصل مدرسه مهملرین راباه را با سیاسلهای حغ یه ای
دا ف .در طول سالها در مدارس هری ننبف به مدارس روسلایی یا حومه هر
احلمال کملری برای دا لن ما ین رای خودکار حغ یه و نیز احلمال کملری برای
فروش نو یدنی رای انرژی زا دا لند .رمچنین مدارس هری احلمال بیشلری برای
منع حبفیغات مصیوالت پرکالری در ساخلمان مدرسه و مصوطه مدرسه مشارده د.
رواج برخی سیاسف رای حغ یه سالم (مثال مصدود کردن میان وعده رای ور پیشنهاد
حنف مزه غ ا منع حبفیغات غ ارای ناسالم در مدارس حنها در مدارس هری با کارش
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ده اسف .از جمفه عمفکردرای نادرسف برنامه ریزان نظیر دسلرس پ یری مواد

روبرو بوده اسف در حالی که این سیاسف را قبال بیشلر مورد حوجه بوده اسف.
رمچنین در ایران ماالعاحی انجام ده از جمفه پژورش سپاری باغبان و
حغ یه ای دانش آموزان دخلر مقاع رارنمایی هر بیرجند» نشان داد که آموزش به
پرسش و پاسخ میلواند موجب افزایش قابل حوجه اگاری و حا حدودی بهبود عمفکرد
حغ یه ای نوجوانان گردد اگر چه برای ارحقای رفلار رای حغ یه ای اسلفاده از روش

- Foster et, al
- Von Ranson
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رمکاران ( )1393با عنوان «حاثیر آموزش حغ یه در دوران بفوغ بر آگاری و عمفکرد

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
رای موثر حری حوصیه می گردد .به عالوه دلوریان زاده و رمکاران ( )1391در پژورش
«ارزیابی حغ یه ای دخلران نوجوان مدارس هر اررود» به این نلیجه دسف یافلند که
در دانش آموزان مورد ماالعه سوء حغ یه چشمریر وجود دارد .پژورش عفوی نائینی و
رمکاران با عنوان « وضعیف حغ یه دخلران نوجوان دانش آموز در دو ناحیه آموزش و
پرورش هر کرمان سال »1387نشان داد که وضعیف حغ یه در مدارس کرمان چه از
نظر کم خونی و چه از نظر حغ یه و دریافف غ ایی قابل حامل اسف و میر

مواد

چوبینه ( )1387در پژورشی با عنوان «بررسی میزان اگاری حغ یه ای در دخلران
دبیرسلانی هر ارواز و حاثیر اموزش بر آن» به این نلیجه دسف یافف که آموزش به
ارحقای اگاری حغ یه ای در دخلران کمک کرده اسف .ماالعه فالح و رمکاران ()1384
نیز با عنوان «وضعیف حغ یه دانش آموزان  11حا  14حا سال مدارس دامغان» مشتص
کرد که درصد قابل حوجه ای از نوجوانان دچار سوء حغ یه (کم وزنی کوحاری قد و
سوء حغ یه) می با ند .پژورش پورعبدالفهی و رمکاران ( )1384نیز با عنوان «آگاری
حغ یه ای دخلران دانش آموز حبریز»نشان داد که برای رسیدن به ساح مافوب اگاری
حغ یه ای دخلران برنامه رای آموز ی و اسلراحژی رای مناسب حری مورد نیاز اسف.
حمایری و میر میران در پژورشی با عنوان «حغییرات وآگاری حغ یه ای نوجوانان مناقه
 13حهران»به این نلیجه دسف یافلند که با وجود افزایش آگاری در دانش آموزان مورد
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غ ایی حاوی کفنیم و ویلامین آ بیش از پیش مورد نیاز حشتیص داده د .رمچنین

بررسی روند رو به افزایش نررش و عمفکرد حغ یه ای نامناسب وجود دا ف .این
پژورش افزایش ساعف رای آموزش کاربردی و حغ یه ای و حغییر سیاسف گ اری رای
ماالعات فوق بیانرر ضرورت حوجه به آگاری درباره سالمف جنمانی و حغدیه ای
دانش آموزان نوجوان اسف که این مهم نیازمند ناسایی وضعیف موجود برنامه رای
آموز ی و درسی مدارس و انجام پژورش رای دقیق و کاربنف این پژورش را در
برنامه رای نظام آموزش و پرورش اسف.
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مدارس در جهف بهره بردن از حغ یه سالم را مورد حاکید قرار داد .در مجموع مرور
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هدف و پرسشهای پژوهش:
رد

پژورش حاضر ناسایی و حصفیل برنامه درسی مغفول سواد حغ یه ای در

دوره حصییفی ملوساه بود .در این راسلا چهار پرسش مورد بررسی قرار گرفف:
 )1آگاری حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر یزد چه حفاوحی
دارد؟
 )2نررش حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر یزد چه حفاوحی
 )3عمفکرد حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر یزد چه حفاوحی
دارد؟
 )4منابع اطالعاحی دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر یزد در مورد
حغ یه کدام اسف؟
روش پژوهش:
در پژورش حاضر از روش حوصیفی -پیمایشی اسلفاده د .جامعۀ پژورش امل
حمامی دانش آموزان دخلر و پنر دورۀ ملوساۀ ناحیۀ یک هر یزد بودند که براساس
آمارِ ادارۀ کل آموزش و پرورش هر یزد حعداد  2140نفر را امل می دند .براساس
فرمول کوکران و روش نمونه گیری حیادفی ساده حعداد  322نفر به عنوان حجم نمونه
انلتاب دند .الزم به ذکر اسف که ننبف دخلر و پنر در جامعه حاضر  1/5بود .این
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دارد؟

ننبف در نمونه رم مصاسبه د و در آخر به  107پنر و  215دخلر رسید .مشتیات
حجم نمونه در جدول ذیل آمده اسف:

108

جننیف

فراوانی

فراوانی درصدی

دخلر

215

66.8

پنر

107

33.2

جمع

322

100
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جدول  :1حوزیع فراوانی افراد گروه نمونه بر حنب جننیف

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
ابزار پژورش پرسشنامۀ ارزیابی سواد حغ یهای (نررش عمفکرد و آگاری
حغ یهای و منابع اطالعاحی) بود که از سوی دلوریان زاده و رمکاران ( )1390حدوین
ده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ( )a=0/78پ یرفله د .این ابزار امل
بتشرای ذیل اسف:
 بتش اطالعات عمومی :دادهرای مربوط به ویژگیرای فردی و خانوادگی از طریق
این پرسش نامه گردآوری گردید .این پرسشنامه مرکب از  5سؤال اسف.

بفوغ میبا د .آگاری حغ یهای امل پرسشرایی درمورد مواد مغ ی قرصرای
ویلأمینی سبزیرا و میوهرا عفف اسلفاده از نمک یددار کمبود آرن میر
روزانۀ یر و لبنیات میر

وعده و میان وعدهرای ضروری و حغ یه دخلران

نوجوان میبا د.
 بتش نررش حغ یهای :این پرسشنامه در جهف حعیین میزان نررش حغ یهای
دانشآموزان اسلفاده ده اسف که مشلمل بر  5سؤال میبا د .نررش حغ یهای
امل پرسشرایی در مورد نقش خوردن صبصانه در یادگیری درس چرونری
میر

میوه حعداد وعدهرای غ ایی الزم نررش در مورد میر

نمک یددار
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 بتش آگاری حغ یهای :که مشلمل بر  13سؤال در زمینۀ اصول حغ یه حغ یۀ دوران

حغ یۀ کودک با یر مادر و انواع لبنیات میرفی میبا د.
 بتش عمفکرد حغ یهای :مشلمل بر  13سؤال دربارۀ وعدهرای غ ایی الزم مواد

عمفکرد نمک میرفی میر
لبنیات و چرونری میر

میوهرا

یر و

نمک در کنار غ ا نصوۀ میر

مواد غ ایی موجود در غ ارا میبا د.

 بتش منابع اطالعاحی :که نشان درندۀ منابع و افرادی اسف که دانشآموزان اطالعات
حغ یهای خود را از آنرا دریافف میکنند.
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غ ایی که در زنگ حفریح میر

میکنند زمان میر

چای بعد از صر

غ ا
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به منظور حصفیل دادهرا از طریق نرم افزار  spssو با اسلفاده از آمار حوصیفی
جداول فراوانی و درصد میانرین و انصرا

معیار دادهرای جمع آوری دۀ مربوط به

گروه نمونه حفتیص د .در بتش اسلنباطی از آزمون  tمنلقل و آزمون خی دو به
رمراه جداول حوافقی اسلفاده د .ساح معناداری آزمون برابر با  0/05در نظر گرفله
د.
یافتههای پژوهش:
نمونهرایی از مهمحرین بتشرای حوصیفی پژورش در قنمف ذیل ارائه می ود:
جدول  :2مقاینه پاسخ درسف رکف کنندگان به پرسش رای «آگاری حغ یه ای»
پرسش ها

دختر

پسر

ردیف
1

مواد مغ ی امل کربوریدرات را چربی را پروحهین را مواد معدنی و آب اسف.

2

خوردن قرص رای ویلامینی و مواد معدنی برای حمام افراد در نوجوانی ضروری اسف.

3

خوردن زیاد سبزیجات و میوه را عفف اصفی چاقی اسف.

4

خوردن میوه رای نشنله باعث ابلال به بیماری رای انرفی و غیره می ود.

)81.8(171

5

باید به حغ یه دخلرانی که در سنین نوجوانی باردار می وند حوجه زیادی نمود.

)76.3(161

6

زن یرده نیاز به مقدار بیشلری یر و لبنیات مرکبات و سبزیجات دارد.

)86.3(182

)81.3(87

7

عفف اصفی اسلفاده از نمک ید دار

)59.5(125

)21.5(23

8

خوردن کدام ماده بالفاصفه پس از غ ا باعث کارش ج ب آرن می ود.

)81(171

)51.4(55

گنجاندن کدام یک از مواد غ ایی مناسب حر اسف.

)28.1(59

)25.5(27

)56.2(118

)40.2(43

9
10

ما روزانه به چقدر یر و لبنیات نیاز دارید.
کدام وعده را و میان وعده را الزم اسف.

)70.8(148

)62.3(66

)30(63

)38.3(41

)77.6(163

)74.5(79
)74.8(80
)78.5(84

12

بهلرین یر برای یر خوار کدام اسف.

)88.3(181

)87.6(92

13

بهلرین زمان برای روع حغ یه حکمیفی.

)70(147

)54.7(58

در جدول فوق پاسخ رای درسف دو گروه دخلران و پنران به رر یک از گویه
رای «آگاری حغ یه ای» ارائه ده اسف .برای مثال در گویه «مواد مغ ی کربوریدرات
را چربی را پروحهین را مواد معدنی و آب»  70/8درصد دخلران و  62/3درصد
پنران پاسخ درسف ارائه کردند.
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11

برای دا لن یک برنامه غ ایی صصیح میر

)30.7(62

)30.1(31
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الر) یافلهرای حوصیفی:

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
فراوانی میزان پاسخ صصیح را به پرسشرای آگاری به حفکیک جننیف در جدول
فوق ارائه ده اسف .از نظر آگاری حغ یهای بررسی پاسخرا نشان داد که در مورد
ناسایی گروه رای غ ایی بیشلر دخلران و پنران مورد پژورش مواد غ ایی را
می ناخلند و اکثریف در پاسخ به سؤال میر

سبزی و میوه باعث چاقی نمی ود و

خوردن میوهرای نشنله باعث آلودگی انرفی می ود خوردن چای بعد از غ ا باعث
کارش ج ب آرن می ود میان وعدهرای مناسب بهلرین یر برای یرخوار از

جدول  :3میزان میر روزانه لبنیات
جننیف
کملر از یک لیوان
 1حا  2لیوان
 2حا  3لیوان
بیشلر از  3لیوان
جمع

زن

مرد

جمع

فراوانی

116

34

150

درصد

55.0%

32.7%

47.6%

فراوانی

62

53

115

درصد

29.4%

51.0%

36.5%

فراوانی

23

11

34

درصد

10.9%

10.6%

10.8%

فراوانی

10

6

16

درصد
فراوانی

4.7%
211

5.8%
104

5.1%
315

درصد

100.0%

100.0%

100.0%

با حوجه به دادهرای جدول فوق  116نفر ( 55درصد) دخلران دانشآموز روزانه
کملر از  1لیوان لبنیات میر
حا  2لیوان لبنیات میر
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آگاری مافوبی برخوردار بودند.

میکنند در حالی که  53نفر ( 51درصد) پنران روزانه 1

میکنند.
پرسش

دختر

پسر

مافوبیف وزن و قد

)50/5( 107

)51/9( 55

با حوجه به دادهرای جدول فوق میزان مافوبیف وزن و قد در دو گروه دخلران و
پنران مشابه اسف و حنها نیمی از دخلران و پنران نوجوان دارای وزن و قد مناسب
بودند.
111
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جدول  :4مافوبیف وزن و قد
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ب) یافتههای استنباطی
پرسش اول پژوهش :آگاری حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر
یزد چه حفاوحی دارد؟
جدول  :5مقاینه آگاری حغ یهای دانشآموزان
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معناداری

دختر

211

7.7

1.76

3.266

0.001

107

پسر

1.86

7

حوجه به ساح معناداری آزمونلی که کملر از خاای مفروض در پرژورش ( )0/05رده
اسف حفاوت بین نمرات دو گروه معنادار اسف .با حوجه بره میرانرین نمررات دو گرروه
مشارده می ود که میانرین نمرات دانشآموزان دخلر بیش از دانشآموزان پنر اسف.
پرسش دوم پژوهش  :نررش حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر
یزد چه حفاوحی دارد؟

جدول  :6مقاینۀ نررش حغ یهای دانشآموزان
جننیف

حعداد

میانرین

دخلر

215

18.36

پنر

107

16.78

انصرا

معیار
3

مقدار t
4.521

ساح معناداری
0.0001

2.8

انجام د .با حوجه به ساح معناداری آزمون  tکه کملر از خاای مفرروض در پرژورش
( )0/05ده اسف حفاوت بین نمرات دو گروه معنادار اسف .با حوجه به میانرین نمرات
دو گروه مشارده می ود که میانرین نمرات نررش مناسب دانشآموزان دخلرر بریش از
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آزمون  tمنلقل برای مقاینۀ وضعیف نررش مناسب دانشآمروزان دخلرر و پنرر

دانشآموزان پنر اسف.
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آزمون  tمنلقل برای مقاینه میزان آگاری دانش آموزان دخلر و پنرانجام رد .برا

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
پرسش سوم پژوهش  :عمفکرد حغ یه ای دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر
یزد چه حفاوحی دارد؟
جدول  :7مقاینۀ عمفکرد حغ یهای دانشآموزان
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معناداری

دختر

215

27.26

5.41

3.604

0.0001

پسر

107

24.93

5.57

پنرانجام د .با حوجه به سراح معنراداری آزمرونلی کره کملرر از خارای مفرروض در
پژورش ( )0/05ده اسف حفاوت بین نمررات دو گرروه معنرادار اسرف .برا حوجره بره
میررانرین نمرررات دو گررروه مشررارده مرری ررود کرره میررانرین نمرررات عمفکرررد مناسررب
دانشآموزان دخلر بیش از دانشآموزان پنر اسف.
پرسش چهارم پژوهش :منابع اطالعاحی دانش آموزان دخلر و پنر دوره ملوساه هر
یزد در مورد حغ یه کدام اسف؟
آزمون خی دو برای بررسی مقاینه منابع اطالعات دانشآموزان دخلر و پنر در
مورد حغ یه به عمل آمد .با حوجه به ساح معناداری آزمون که کملر از خاای مفروض
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آزمون  tمنلقل برای مقاینره وضرعیف عمفکررد مناسرب دانرشآمروزان دخلرر و

در پژورش ده اسف منابع اطالعاحی دو جنس در مورد حغ یه ملفاوت اسف .پنران
عالوه بر منابع متلفر از کلاب رای درسی و اقوام و دوسلان اطالعات خود را کنب
نموده اند و دخلران بیشلر از منابع متلفر اسلفاده نموده و در سایر موارد به میزان
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مشابهی اطالعات کنب نمودهاند.
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جدول  :8مقاینه منابع اطالعاحی دانشآموزان در مورد حغ یه
جننیف

منابع اطالعاحی
کلاب درسی
معفم
مجالت
اقوام و دوسلان

مربی بهدا ف
مادر و مادربزرگ
منابع متلفر
جمع

فراوانی

15

11

26

درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

7
4
1.9
2
.9
16
7.4
2
.9
2
.9
8
3.7
166
77.2
215

10.3
6
5.6
1
.9
16
15.0
7
6.5
1
.9
8
7.5
57
53.3
107

8.1
10
3.1
3
.9
32
9.9
9
2.8
3
.9
16
5.0
223
69.3
322

درصد

100

100

100

مقدار خی دو
24.241

درجه آزادی
7

ساح معناداری
.001

جمع بندی ،بحث و نتیجه گیری
ماالعه حاضر که با رد

ناسایی و حصفیل برنامه درسی مغفول سواد حغ یه ای
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رادیو و حفویزیون

دخلر

پنر

جمع

در دوره ملوساه انجام د نشان داد که ابعاد سواد حغ یه ای در رر دو گروه دخلران و
پنران مورد ماالعه با ضعر رایی رمراه اسف .یافله را به طور خالصه ابعاد برنامه
 با وجودی که دخلران در مقاینه با پنران از ابعاد سواد حغ یه ای بهلری
برخوردار بودند اما کمبودرایی نیز مشارده د.

 دخلران نررش ساده حری ننبف به میر
دا لند.
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درسی مغفول سواد حغ یه ای را به کل ذیل نشان داد:

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
 در حیاه عمفکرد حغ یه ای پنران در مقاینه با دخلران عادات
نادرسف حری درباره میر
 میر

نمک دا لند.

لبنیات در گروه پنران بهلر از گروه دخلران بود.

 میزان مافوبیف قد و وزن در رر دو گروه رضایف بتش نبود.
 منابع اطالعاحی دو گروه ملفاوت بود و پنران در مقاینه با دخلران
عالوه بر منابع متلفر از کلابهای درسی و اقوام و دوسلان اطالعات
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

حغ یه ای خود را کنب می کردند.

کل  :1برنامه درسی مغفول در عرصه سواد حغ یه ای

نلایج پژورش حاضر در مورد آگاری و عمفکرد حغ یه ای دانش آموزان با پژورش
رای خفج و رمکاران( )1385و عفیمردانی و رمکاران( )1385دلوریان زاده و
بوحفه ( ) 2011رمنو اسف و نشان درنده ارمیف آموزش به منظور ارحقای ساح آگاری
و عمفکرد حغ یه ای دانش آموزان می با د .به طور ویژه در بتش آگاری حغ یه ای و
عمفکرد حغ یه ای یافله رای پژورش حاضر رمارنری بیشلری را با ماالعه دلوریان
زاده و رمکاران( )1391نشان می درد .در بعد منابع اطالعاحی با نلایج پژورش
والسکوئز و رمکاران( )2015رمنو اسف .در مجموع یافله رای کفی پژورش حاضر
115
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رمکاران( )1391لعل نفرد و میرزایی( )1392والسکوئز و رمکاران( )2015و بالنکو و
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و ضعر دو گروه دخلران و پنران در ابعاد حفکیک ده مورد بصث در پژورش موید
ابعاد برنامه درسی مغفول سواد حغ یه ای در دانش آموزان دوره حصییفی ملوساه هر
یزد بود.
دوره نوجوانی دوره انلقال از کودکی به جوانی اسف که با جهش ر د جنمی و
بفوغ حوام اسف .بنابراین حغ یه این دوران از نظر ر د ارمیف زیادی دارد .از آنجایی که
یکی از مشکالت عمده حغ یهای در این دوران وجود دانش ضعیر باوررای غفط
طریق برنامه رای درسی رسمی مدرسه مصیط آموز راری و رمچنین خانواده و رسانه
رای گروری از ارمیف بنزایی برخوردار اسف .برای دسلیابی به جامعهای سالم و
خالق و پویا باید آموزش حغ یهای در رمه ابعاد آن صورت گیرد.
از آنجا که نوجوانان دانش آموز از نصوه حغ یه و عادت رای غ ایی رمناالن در مصیط
آموز ی و خارج از آن بیش از پیش سرمشق می گیرند برنامه ریزان آموز ی و درسی
و رمچنین والدین باید امکانات و عوامل ایجاد بدخوری و عادت رای ناسالم غ ایی را
برطر

کنند و طرز حغ یه سالم را به نوجوانان بیاموزند .برای این منظور بهلر اسف

برنامه رای درسی مدارس امل اطالعاحی درباره دانش حغ یه با د و حغ یه سالم و
ملعادل را به نوجوانان یاد بدرند .در این ضورت اسف که دانش آموز نوجوان انرژی
الزم برای فعالیف رای عفمی و رنری و ورزش رای مورد عالقه خودرا به دسف
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غ ایی و در نلیجه عمفکرد نادرسف نوجوانان اسف ل ا اصالح باوررای غ ایی آنرا از

آوردند و ملعاقباً در عمفکرد حصییفی خود نیز با موفقیف بیشلری مواجه می ود.
در بنیاری از رایط غففف و ناآگاری برنامهریزان درسی ننبف به برخی
مغفول اسف .یافله رای پژورش حاضر ضرورت بازنرری برنامه رای درسی رسمی
مدارس در جهف ارحقای سواد حغ یه ای دانش آموزان نوجوان را بیش از پیش مورد
حاکید قرار می درد .با حوجه به نلایج این پژورش و برجنله دن نقش آگاری نررش
و عمفکرد حغ یه ای دخلران و پنران نوجوان پیشنهاد می ود حا در برنامه رای درسی
رسمی مدارس دوره ملوساه به آموزش حغ یه سالم و ارحقای دانش و عمفکرد حغ یه
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حوزهرا نیازرا و دسلاوردرای عفمی جدید عفف اصفی کلگیری برنامه درسی

تحلیل برنامۀ درسی مغفول سواد تغذیهای در دورۀ تحصیلی...
ای سالم دانش آموزان حوجه بیشلری ود و این رد

از طریق برنامه ریزی رای

درسی مدون پیریری ود.
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