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ـ –يقلب( مزمن يها يمارينه ساز بروز بي و شکر زم ينمک، چرب  ياديل دارا بودن مقدار ز    ي مصرف تنقالت کم ارزش به دل      :زمينه و هدف   ، ي عروق

 در آمـوزان  دانـش  عملكـرد  و برآگاهي بهداشت آموزش يها تأثير روش بررسي هدف با مطالعه  اين. استي در دوران بزرگسال)، فشارخونيچاق

  .گرديداجرا  طراحي و  مصرف تنقالتي نهيخصوص تغذيه در زم
 ۱۳۹۰- ۱۳۹۱سال تحصيلي  در شهرسنندج ابتدايي پايه پنجم آموزان دانش ۶۱۸بر روي  بعد تجربي قبل و نيمه ه به روشمطالع اين : بررسيروش

در گـروه  . قرار گرفتنـد   دانش آموز در گروه شاهد۱۶۸ سخنراني و گروه در آموز دانش ۲۰۴ گروه نمايش فيلم و در آموز دانش ۲۴۶. انجام گرديد
هـا   لمي که براساس موضوعات مطرح شـده در فـ  يز از متني نيدر گروه سخنران . شد قه پخش   ي دق ۴۵مدت   آموزان به  انش د ي برا يلميلم، ف يش ف ينما
ـ  ارايصـورت سـخنران   هقه توسط کارشناس آموزش بهداشت بي دق۴۵مدت  ه و بهي در مطالب، ته يکسانيمنظور   به ـ ي در . ، اسـتفاده شـد  ديـ گرد يه م

 شامل مشخـصات که   ايآموزان از پرسشنامه دانش اي تغذيه عملكرد  سنجش آگاهي ويبرا .ه نشدي ارايموزشگونه آ چيآموزان گروه شاهد ه دانش
  .استفاده شد  بودکرتياس ليو سواالت عملكرد بر اساس مق سواالت آگاهي دموگرافيك،

ـ  درصد جمع۴۶ .بودند ۵۸/۰ معيار حرافان و سال۰۷/۱۱ ميانگين سال با ۱۲ تا ۱۰ سنين بين سني نظر از مطالعه موردي  نمونه: ها يافته ت مـورد  ي
سه گروه مورد   و عملکرد در خصوص مصرف تنقالت دريسطح آگاه كه تفاوت داد نشان بررسي اين نتايج . درصد پسر بودند۵۴ مطالعه دختر و

 قبـل و  يلم و در گـروه سـخنران  يگروه ف عملکرد در  وين سطح آگاهي، همچن)P<0/0001( دار است ي آموزش تفاوت معنيمطالعه بعد از اجرا   
  .ستيدار ن يبعد از آموزش معن گروه کنترل قبل و عملکرد در  ويآگاهتفاوت اما ) P<0/0001 (بعد از مداخله تفاوت دارد

ن انش آموزآگاهي دا بر روي عملكرد و) سخنراني(مستقيم  و) نمايش فيلم(نتايج اين تحقيق حاكي از تأثير مثبت آموزش غيرمستقيم      :يريگ جهينت
  . توان انتخاب نمود در مصرف تنقالت سالم است و با توجه به ساختار مدرسه متناسب با مخاطب روش آموزشي مناسب را مي

   دانش آموزان، مصرف تنقالت، و عملکرديآگاه، آموزش: گان كليديواژ
  

  مقدمه
 کـم ارزش مثـل انـواع        يي تنقالت غـذا   ي  هيرو يمصرف ب      
  جاد يل ا يدل  به يي غذا يها موزان قبل از وعده   آ توسط دانش  پفک

  
  
  

  
دارد  ي باز مـ   ي اصل ي کاذب کودکان را از خوردن غذاها      يريس
ـ  اخيها  در طول دهه   يي مصرف مواد غذا   ير الگو ييتغ ).۱(   ر،ي

  
  
  

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کردستان ، کارشناس آموزش بهداشت-۱

   دانشگاه علوم پزشکي کردستان ،معاونت پژوهشي و فناوري  کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني،-۲
 دستان معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشکي کر، کارشناس ارشد مامايي-۳
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ـ  م يجـا   کـم ارزش بـه     يي تنقالت غـذا   ينيگزيموجب جا  ان ي
ـ . ده است ي مناسب و با ارزش گرد     يها وعده ـ امـصرف  ه  ک ن ي

 ي نمک، چربياديل دارا بودن مقدار ز  يالت کم ارزش به دل    تنق
 مـزمن در دوران بـزرگ      يهـا  يمـار يب نه ساز بروز  يو شکر زم  

 ۴۷ و  ه سـال  ۲ تا   ۱ درصد کودکان    ۹۰حدوداً  . )۲( است   يسال
 کـشورمان هـر روز پفـک        هکـسال ي مـاه تـا      ۶درصد کودکـان    

ه  نفر در روز ب    ۳۰۰ش از   ير ب يم مرگ و  وجود آمار . خورند يم
 و رونـد رو بـه رشـد         ي عروق ي قلب يها يماريعلت عوارض ب  

... ابـت و  يهـا، د  ل انواع سـرطان ي مزمن از قب يها يمارير ب يسا
 کودکـان کـشورمان   ي هيـ شتر به تغذي از لزوم توجه هر ب يحاک

رفتار   نگرش و يرو بر    تنقالت، يونيزيغات تلو يتبل. )۳( است
ـ    کـم  ييخصوص مصرف مواد غذا    کودکان در  ر يتـاث  يارزش ب

 يا بررس ي در استرال  ي مقطع ي  ک مطالعه يله در   ان مس يا نبوده و 
 را جمعيتي از توجهي قابل درصد آموزان دانش ).۴( شده است

 خصوصيات علت به و هستند رشد سن در كه دهند مي تشكيل

ن يسـن ). ۵( پذيرنـد  آسـيب  بسيار اجتماعي و رواني جسماني،
ـ موزان به عادات مفآ ق دانشي تشوي برايمدرسه زمان مناسب  د ي

باشـد، مدرسـه از نظـر آمـوزش          يو اصالح عـادات مـضر مـ       
 است که ي است بلکه محليک واحد آموزش  يبهداشت نه تنها    

 و نگرش و رفتار     يآگاهجاد  يا. کند يدانش آموز در آن رشد م     
نده کشور  ي سالمت نسل آ   ي  ن کننده يها تضم  نگر در آن   سالمت

بـين   ).۶(ه را به دنبـال دارد   توسعيها مه برنا يدارياست که پا  
نوجواني با بروز   الگوي مصرف موادغذايي در سنين كودكي و      

 بنابراين عادات غذايي    ،هاي مختلف ارتباط وجود دارد     بيماري
صحيح و پيروي از الگوي غذايي مناسب در دوران نوجـواني            

عنوان يكي از اركان اساسي آموزش تغذيه بـه كودكـان            هبايد ب 
روش آموزشي عبارت است از     ).۷(قرار گيريد   همواره مدنظر   

 آموزش براي فرد يـا گـروه       ي  هياي كه از طريق آن به ارا       شيوه
 از آنجايي كه آموزش بهداشت بيـشتر        ؛شود هدف پرداخته مي  

ها يا جوامعي كه نيازمند كسب آگاهي، تغيير نگرش  براي گروه
هـاي   روش .رود و در نهايت تغيير رفتـار هـستند بـه كـار مـي        

 آموزش بهداشت براي    ي  توان در زمينه   آموزشي مختلفي را مي   
يـا بـراي تقويـت و        آموزش اطالعات جديد بـه مخاطـب، و       

گسترش دانش مخاطب در رابطه با موضـوعي خـاص، مـورد           
ها كه بيشتر در  ليكن در اينجا به دو مورد از آن. استفاده قرارداد

 اشاره ، سالمت كاربرد دارد  ي آموزش بهداشت و ارتقا    ي  حيطه
باشد كه در آن ارتباط  يكي از اينها روش شفاهي مي . نماييم مي

 آموزش گيرنـده يـك ارتبـاط مـستقيم و       بين آموزش دهنده و   
باشد يعنـي ارتبـاط بيـشتر حالـت رو در رو دارد      حضوري مي 

روش ديگر روش الكترونيكي اسـت كـه در        مانند سخنراني و  
هاي آموزشي استفاده    هاي الكترونيكي نظير فيلم    ها از رسانه   آن
 آمـوزش  ).۸(نوع ارتبـاط حالـت غيرمـستقيم دارد          شود و  مي

جبـران   و بهداشـتي  و سـالم  غـذاي  تـامين  و تغذيـه  اصـول 
 آنكه كودكان ضمن مدرسه سنين در احتمالي غذايي كمبودهاي

 بـا سـالمت   توام و آميز موفقيت گذراندن براي را نوجوانان و

 و هاي ذهنـي  فعاليت بر تاثير سبب به كند مي آماده بلوغ دوران
 .بخـشد  ارتقـا مـي   نيـز  را مدرسـه  آموزشي بازده آنان، هوشي

 و كودكان شود كه مي موجب رشد سنين در غذايي كمبودهاي
 و كارآموزشـي  سـاعت  چنـدين  بـراي  الزم انـرژي  نوجوانان
 هجـوم  برابـر  در را خـود  بدن دفاعي قدرت، نداشته پرورشي

 توجـه  ).۹(بدهند  دست از مدرسه در انتشار قابل هاي بيماري

 هميـشه  زيـر  داليل به مدارس در بهداشت آموزش اهميت به

 كودك مستعد ذهن و ضمير نقش )۱ :گيرد مي قرار تأكيد مورد

 بـه  آموزشـي  عوامل )۲ دارد آموختن براي بيشتري آمادگي كه

 آمـوزان،  دانـش  موظف حضور )۳ است دسترس در كافي حد

 ابعـاد  آمـوزان  دانـش  كثـرت )۴ كنـد  مي بهتر را برنامه اجراي

 اعـضاي  بـا  آمـوز  دانش ارتباط) ۵ كند مي تر وسيع را آموزش

 موجـب  را آموزشـي  ليمسا تعميم و بسط و دبستان خانواده،

ـ  بررسـي  هـدف  بـا  مطالعـه  اين لذا. شود مي  يهـا  روش ثيرات
 در آمـوزان  دانـش  عملكـرد  و آگـاهي  بـر  بهداشـت  آمـوزش 

ــه در زم  ــصوص تغذي ــصرف تــ  يخ ــه م ــي و نقالتن   طراح
  .اجرا شد
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  بررسي روش
کـه   باشـد  مـي  تجربي قبل و بعد نيمه مطالعه به روش اين     

 ابتدايي  پنجمي پايه آموزان دانش پژوهش اين آماري ي جامعه

سـال تحـصيلي    در سـنندج  شـهر  دو ناحيه يک و هاي دبستان
ترتيب کـه ابتـدا ليـست مـدارس از         بودند، بدين  ۱۳۹۱-۱۳۹۰

وضـعيت اقتـصادي    ش تهيه شد و با توجـه بـه   پرور آموزش و 
، )سه منطقه حاشيه، متوسـط و خـوب       (اجتماعي شهر سنندج    

ــه و ۲از هــر منطقــه ( مدرســه ۱۲  دبــستان ۲ دبــستان دختران
کـل  . شدند انتخاب ساده گيري تصادفي نمونه به روش) پسرانه
نفر بود که بـه روش تـصادفي         ۶۱۸آموزان مورد مطالعه     دانش
 ۲۰۴ لم ويف گروه نمايش در )مدرسه ۴(آموز  دانش ۲۴۶ساده 

   آمـوز   دانـش  ۱۶۸ يسـخنران  گـروه  در )مدرسـه  ۴(آموز   دانش
آموزشـي   محتـواي . قـرار گرفتنـد   در گروه شـاهد ) مدرسه ۴(

 خوردن صـبحانه  اهميت ه مناسب،يتغذ ي درباره كلياتي شامل

 هـا،  وعـده  ميـان  انواع ها، وعده ميان اهميت تغذيه کودکان، در

 و دوران، مـضرات تـنقالت   ايـن  در اي شايع تغذيه تمشكال
 مطالعـه  يجهـت اجـرا  . مناسب بود ن ويگزيغذايي جا برنامه

ـ يران مـدارس، در گـروه نمـا   ي با مديپس از هماهنگ  لم، يش ف
شد که شامل  قه پخش ي دق۴۵مدت  موزان بهآ  دانش ي برا يلميف
 مضرات نوشـابه،   ،ياباني خ يغذاها ،ي سالمت يم برا يک تصم ي
ـ نـده فرزنـدان سـالم، ت      يآ  سـالم،  يشن غذا يميان له هوله، ه زر ي
 سالمت تحت   يها تيها در وب سا    پس و پفک که همه آن     يچ

طراحـی و تـدوين     اسـت   عنوان بانک جامع سالمت موجـود       
 که براساس موضـوعات  ياز متن زي ني در گروه سخنران   .گرديد

ـ  در مطالـب، ته    يکـسان يمنظـور    ها به  لميمطرح شده در ف    ه و  ي
صورت  هقه توسط کارشناس آموزش بهداشت ب     ي دق ۴۵مدت   به

 در دانـش آمـوزان گـروه        .، استفاده شـد   ديه گرد ي ارا يسخنران
 منظور سنجش آگاهي و به .ه نشدي ارايگونه آموزش چيشاهد ه

 از آموزان در خصوص مصرف تنقالت دانش اي تغذيه عملكرد
 و يي و همکاران رواي که توسط عبداله يسوال ۴۴ ي  پرسشنامه

ن پرسشنامه شامل يا). ۲۵(د يد شده، استفاده گرديي آن تاييايپا

و سـواالت   سواالت آگاهي دموگرافيك، سه بخش مشخصات
. ف تـا خـوب بـود      يکرت از ضـع   ياس ل يعملكرد بر اساس مق   

 مداخله پرسشنامه را يآموزان قبل و دو هفته بعد از اجرا     دانش
ـ      نکه دانـش  ي ا يل نمودند برا  يتکم شتر بـه   يـ ت ب آمـوزان بـا دق

 ي سـواالت توسـط همکـار طـرح بـرا      ،سواالت پاسـخ دهنـد    
. ح داده شـد   يآمـوزان قرائـت و در صـورت لـزوم توضـ            دانش
ه ي در آزمون ثانو   ،ب بودند يه غا يآزمون اول   که در  يآموزان دانش

 اطالعات يآور پس از جمع مطالعه اين هاي داده .شدند حذف 
 تجزيه  كاي دو موردي و آزمون آماريفيبا استفاده از آمار توص

   .گرفت قرار تحليل و
  
  افته هاي

  سـنين  بـين  سـني  نظـر  از مطالعـه  آمـوزان مـورد   دانـش      
 سال بـا  ۱۱ يدر گروه سن ها ن آنيشتري ب.بودندسال  ۱۲ تا ۱۰
 بـا   درصـد  ۱۴  سـاله بـا    ۱۰ن مربوط به    يکمتر  درصد و  ۳/۶۵

ــانگين ــال ۰۷/۱۱ ميـ ــراف و سـ ــار انحـ ــد۵۸/۰ معيـ   .بودنـ
 .پسر بودند  درصد۵۴ ت مورد مطالعه دختر ويجمع درصد ۴۶

هـا   آن درصـد  ۷/۱۲ دار و  خانـه ) درصد ۲/۸۷( ت مادران ياکثر
   بــاييســطح ســواد ابتــدا ت مــادران بــايــاکثر .شــاغل بودنــد

ســطح ســواد  درصــد مــادران بــا ۹۸/۹فقــط   درصــد و۲/۲۷
ت ياکثر  شغل آزاد يدرصد پدران دارا ۶/۳۳ . بودنديدانشگاه
 .)۱ جـدول (  بودنـد يي درصد با سطح سواد ابتـدا ۳/۲۶پدران  

سـه    و عملکـرد در يسطح آگـاه  داد، نشان بررسي اين نتايج
  بــوددار  ي آمــوزش معنــيمطالعــه بعــد از اجــرا گــروه مــورد

)P<0/0001() گروه  عملکرد در  وي سطح آگاه.)۲و۳ جدول
ــ ــخنرانيف ــد از يلم و س ــل و بع ــ   قب ــه معن ــود دار  يمداخل ب
)P<0/0001() گـروه   عملکرد در   و ي اما آگاه  .)۴و ۵ جدول

 ). ۶ جدول( دار نبود يبعد از آموزش معن کنترل قبل و
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  ک در سه گروه مورد مطالعهي دموگرافيها يژگي ويع فراوانيتوز :۱جدول 
 گروه کنترل يسخنران لميف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد يويژگ

p 

 جنس ٩/٤٦ ۱۵۸ ٤/٦٠ ۲۴۶ ٧/٥٣ ۲۵۹ پسر

 ١/٥٣ ۱۷۹ ٦/٣٩ ۱۱۶ ٣/٤٦ ۲۲۳ دختر

۰۰۰۱/۰< 

 ٧/١٨ ٦٣ ٠/١٢ ٤٩ ٤/١٢ ٦٠ سال۱۰

 ٨/٦٦ ٢٢٥ ٦/٦٨ ٢٧٩ ٧/٦١ ٢٩٧ سال۱۱

 سن

 ٥/١٤ ٤٩ ٤/١٩ ٧٩ ٩/٢٥ ١٢٥ سال۱۲

۰۰۰۱/۰< 

 شغل مادر ١/٨٨ ٢٩٧ ٩/٩١ ٣٧٤ ٨/٨٢ ٣٩٩ خانه دار

 ٩/١١ ٤٠ ١/٨ ٣٣ ٢/١٧ ٨٣ شاغل

۰۰۰۱/۰< 

 ٤/٢٦ ٨٩ ٢/١٧ ٧٠ ٨/٢٢ ١١٠ بيسواد

 ٢/٣٣ ١١٢ ٥/٢٧ ١١٢ ٠/٢٣ ١١١ ابتدايي

 ٩/١١ ٤٠ ٤/٢٠ ٨٣ ٥/١٣ ٦٥ راهنمايي

 ٤/٢١ ٧٢ ٠/٢٩ ١١٨ ١/٢٥ ١٢١ دبيرستان

 تحصيالت مادر

 ١/٧ ٢٤ ٩/٥ ٢٤ ٦/١٥ ٧٥ دانشگاه

۰۰۰۱/۰< 

 ٧/٨ ۲۹ ٩/٣ ۱۶ ٤/٥ ۲۶ بيکار

 ٥/٢٧ ۹۲ ٥/٢٦ ۱۰۸ ٩/٣٤ ۱۶۸ کارگر

 ٦/٢٦ ۸۹ ٤/٣٣ ۱۳۶ ٠/٢٨ ۱۳۵ کارمند

 ٤/٣٦ ۱۲۲ ٩/٣٣ ۱۳۸ ٧/٣١ ۱۵۳ آزاد

 شغل پدر

 ٩/٠ ۳ ٢/٢ ۹ ۰ ۰ فوت پدر

۰۰۰۱/۰< 

 ٢/١٥ ٥١ ٣/١١ ٤٦ ٠/١١ ٥٣ بيسواد

 ٧/٣٠ ١٠٣ ٤/٢٢ ٩١ ٣/٢٦ ١٢٧ ابتدايي

 ٩/١٧ ٦٠ ٤/٢٢ ٩١ ٢/١٦ ٧٨ راهنمايي

 ٠/٢٠ ٦٧ ٥/٣٠ ١٢٤ ١/١٩ ۹۲ دبيرستان

 تحصيالت پدر

 ١/١٦ ٥٤ ٥/١٣ ٥٥ ٤/٢٧ ۱۳۲ دانشگاه

۰۰۰۱/۰< 
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 از مداخله و بعد مورد مطالعه قبل يها  دانش آموزان درخصوص مصرف تنقالت گروهي سطح آگاهي سهي مقا:۲جدول 

         گروه کنترل يسخنران لميف
 يسطح آگاه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

P 

 ٧/١٠ ١٨ ٤/٢٩ ٦٠ ١/٢١ ٥٢ ندارد

 ٨/٧٩ ١٣٤ ٧/٦٣ ١٣٠ ٤/٧٤ ١٨٣ کم

 ٥/٩ ١٦ ٩/٦ ١٤ ٥/٤ ١١ متوسط

قبل از 
 مداخله

       زياد

۰۰۰۱/۰< 

 ۲/۱۱ ۱۹ ۴/۳ ۷ ۱/۸ ۱۹ ندارد

 ۵/۵۵ ۱۳۱ ۲/۱۸ ۳۷ ۸/۲۸ ۶۸ کم

 ۵/۹ ۱۶ ۸/۴۶ ۹۵ ۷/۳۷ ۸۹ متوسط

بعد از 
 مداخله

 ۸/۱ ۳ ۵/۳۱ ۶۴ ۴/۲۵ ۶۰ زياد

۰۰۰۱/۰< 

 P=۰۶/۰شت تفاوت وجود دابعد از مداخله  ياز نظر سطح آگاه ي سخنرانبالم ين گروه فيب ۩       
  

  بعد از مداخله  قبل و مورد مطالعهيها خصوص مصرف تنقالت گروه  عملکرد دانش آموزان دري سهي مقا:۳جدول 
         گروه کنترل يسخنران لميف

 عملکرد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

P 

 ٣/٨ ١٤ ٩/٥ ١٢ ١/٤ ١٠ ندارد

 ١/٤١ ٦٩ ٧/٣٨ ٧٩ ٤/٣٧ ٩٢ کم

 ٩/٣٩ ٦٧ ٦/٤٥ ٩٣ ٥/٤٥ ١١٢ متوسط
 قبل از مداخله

 ٧/١٠ ١٨ ٨/٩ ٢٠ ٠/١٣ ٣٢ اديز

۴۹./ 

 ۷/۱۰ ۱۸ ۹/۳۸ ۷۹ ۳/۴۵ ۱۰۷ ندارد

 ۵/۴۸ ۸۲ ۷/۵۰ ۱۰۳ ۹/۴۱ ۹۹ کم

 ۴/۳۱ ۵۳ ۹/۸ ۱۸ ۳/۱۲ ۲۹ متوسط
 بعد از مداخله

 ۵/۹ ۱۶ ۵/۱ ۳ ۴ ۱ زياد

۰۰۰۱/۰< 

  )P=۱۴۴/۰(شت دانبعد از مداخله تفاوت وجود نظر عملکرد  از ي سخنران بالمين گروه فيب ۩     
  

  لميش فيبعد از نما خصوص مصرف تنقالت قبل و  و عملکرد دانش آموزان دري آگاهي سهي مقا:۴جدول 
           گروه اديز متوسط کم ندارد

 ريمتغ
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد رصدد تعداد

P 

 سطح آگاهي ٠ ۰ ٥/٤ ۱۱ ٤/٧٤ ۱۸۳ ۱/۲۱ ۵۲ قبل از نمايش فيلم

 ٤/٢٥ ۶۰ ٧/٣٧ ۸۹ ٨/٢٨ ۶۸ ١/٨ ۱۹ بعد از نمايش فيلم

۰۰۰۱/۰< 

 عملکرد ۰/۱۳ ۳۲ ٥/٤٥ ۱۱۲ ٤/٣٧ ۹۲ ١/٤ ۱۰ قبل از نمايش فيلم
 ٤/٠ ۱ ٣/١٢ ۲۹ ٩/٤١ ۹۹ ٣/٤٥ ۱۰۷ بعد از نمايش فيلم

۰۰۰۱/۰< 
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  ي و عملکرد دانش آموزان درخصوص مصرف تنقالت قبل وبعد از سخنرانيسه آگاهي مقا:۵جدول 
           گروه زياد متوسط کم ندارد

 متغير
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

P 

 سطح آگاهي ٠ ۰ ٩/٦ ۱۴ ٧/٦٣ ۱۳۰ ۴/۲۹ ۶۰ قبل از سخنراني

 ٥/٣١ ۶۴ ٨/٤٦ ۹۵ ٢/١٨ ۳۷ ٤/٣ ۷ از سخنرانيبعد 

۰۰۰۱/۰< 

 عملکرد ۸/۹ ۲۰ ٦/٤٥ ۹۳ ٧/٣٨ ۷۹ ٩/٥ ۱۲ قبل از سخنراني
 ٥/١ ۳ ٩/٨ ۱۸ ٧/٥٠ ۱۰۳ ٩/٣٨ ۷۹ بعد از سخنراني

۰۰۰۱/۰< 

  
  خصوص مصرف تنقالت قبل و بعد در گروه شاهد  و عملکرد دانش آموزان دريسه آگاهي مقا:۶جدول 

           گروه زياد متوسط کم ندارد
 رمتغي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

P 

 سطح آگاهي ٠ ۰ ٥/٩ ۱۶ ٨/٧٩ ۱۳۴ ۷/۱۰ ۱۸ قبل 

 ٨/١ ۳ ٥/٩ ۱۶ ٥/٧٧ ۱۳۱ ٢/١١ ۱۹ بعد 
۳۸./ 

 عملکرد ۷/۱۰ ۱۸ ٩/٣٩ ۶۷ ١/٤١ ۶۹ ٣/٨ ۱۴ قبل 
 ٥/٩ ۱۶ ٤/٣١ ۵۳ ٥/٤٨ ۸۲ ٧/١٠ ۱۸ بعد 

۳۴./ 

  
  بحث

ــرد          ــاهي و عملك ــه آگ ــشان داد ك ــه ن ــن مطالع ــايج اي نت
آموزان مورد پژوهش در ارتباط با مصرف تنقالت قبل از         دانش

ولـي بعـد از اجـراي    ؛ ين بـود يهاي آموزشي پـا    گذراندن دوره 
هاي    اين نتايج با يافته    .داري افزايش يافت   طور معني  هآموزش ب 

تر و پسر آموز دخ   دانش ۷۰روي    بر ۲۰۰۳تحقيقي كه در سال     
 دقيقه با هدف افزايش ميـوه و سـبزي       ۵مدت   همقطع ابتدايي ب  

هــاي حاصــل از  داده ).۱۰( صــورت پــذيرفت همــسويي دارد
 ۲۴۰ كه بـر روي ) ۱۳۷۷(  يعقوبيي  حاضر با مطالعه   ي  مطالعه
  همـسويي دارد ،طع دبيرستان انجام گرفـت  قآموز دختر م   دانش

 ،ضــر بيــشتر بــوده حاي  در مطالعــه البتــه تعــداد نمونــه). ۱۱(
پژوهش بر روي كودكان مقطع دبستان صورت گرفته كه ميزان 

ايـن سـنين بيـشتر از تـأثير آمـوزش بـر روي               پذيري در  تأثير
در اين مطالعه اثر بخـشي دو        .باشد آموزان دبيرستاني مي    دانش

سـخنراني مـورد بررسـي قـرار         روش آموزشي نمايش فيلم و    
هر دو روش آموزشي سخنراني و نمايش فيلم بر آگاهي . گفت

ـ          . ثير مثبـت داشـت    او عملكرد دانش آموزان مـورد بررسـي ت
 افزايش يافت  که عدم مصرف تنقالت بعد از آموزش         يطور هب
ــا و ــا مطالعــات صــدرزاده، فرهــادي و صــفري  ن مطالعــه ي ب

 نتايج بـه دسـت آمـده از     با توجه به   ).۱۲-۱۴( همخواني دارد 
 بـه روش توان رسيد كـه آمـوزش         اين مطالعه به اين نتيجه مي     

 مـوثر در اين مقطـع سـني        يروش سخنران  ا به ي ونمايش فيلم   
توان قوه تخيل كودك را به        روش نمايش فيلم مي    در. باشد  مي

صورت كاربردي درگيـر   هله آموزش باكار گرفت و او را با مس      
ــ يدر روش ســخنران. كــرد ــدل هب پاســخ  ل امکــان پرســش وي

توان گفت    ولي مي . شود يطرح م م ي موضوع آموزش  يماندگار
ــ  ــوزش ب ــتقبال از آم ــر دو گــروه اس ــد و  هكــه در ه عمــل آم

 همكاري داشـتند  ي آموزان هر دو گروه با آموزش دهنده        دانش
اي   در مطالعـه ،گان خوبي براي موضوع آموزش بودند  دو شنون 

 ۲۰۰۳ر اوكاهامـا در سـپتامبر      كه توسـط آزدرو و همكـاران د       
اواپتيـو نيـز در      ).۱۵( انجام شد، نيز اين نتـايج تأييـد گرديـد         

 نشان داد كه وسايل ارتبـاطي بـه علـت          ۲۰۰۸تحقيق در سال    
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اضافه شدن تصاوير متحرك رنگي عامل اصلي در اثربخشي و       
برانگيزاننـدگي و انتقــال پيــام ســالمت از لحــاظ احــساسي و  

 كريمـي و همكـاران در   ي  نتايج مطالعه  ).۱۶( شود  هيجاني مي 
 سخنراني و پمفلت بوده است نـشان داد  ي سيرجان كه مقايسه  

 كه آموزش به روش سخنراني بر افزايش آگاهي و نگـرش در           
ي يدر اين زمنيه برزو    ).۱۷( مورد بيماري ايدز مؤثر بوده است     
 تأثير آموزش به دو روش      ي  و همكاران در تحقيقي كه مقايسه     

 و پوستر نشان دادند كه آموزش به هـر دو روش بـر      سخنراني
ن و همكـاران    ي جـ  ي  در مطالعـه   ).۱۸( آگاهي مؤثر بوده است   

دار آماري وجود  بين نمرات قبل و بعد از آموزش تفاوت معني    
داشته است و آموزش به سخنراني سبب افزايش آگاهي مـورد     

ان  ذوالفقاري و همكار   ي  نتايج مطالعه  ).۱۶( مطالعه شده است  
 ي مطالعه). ۱۹( دهد نيز مؤثر بودن روش سخنراني را نشان مي      

ــسه  ــه مقاي ــه ب ــوامي و همكــاران در زنجــان ك  دو روش ي اق
 لـوح فـشرده   ،آموزشي روش گروهي و لوح فشرده پرداختنـد    

نسبت به آموزش گروهي در ارتقاي كيفيت زندگي واحـدهاي     
اي  خله مدا ي  در يك برنامه  ). ۲۰( مورد مطالعه موثر بوده است    

آموزش تغذيه به منظور افـزايش مـصرف ميـوه و سـبزيجات             
 روز داستاني ۱۶ ساله درمدت بيش از  ۱۱ تا   ۵آموز    دانش ۷۴۹

را از طريق فيلم ويدئويي تماشـا كردنـد كـه بـازيگران آن از                
نتـايج   .گرفتند  پاداش مي  ،خوردن ميوه و سبزيجات لذت برده     

 زايش مصرف ميوه و   تحقيق نشان داد كه اين مداخله از نظر اف        
 در ).۲۱( واقـع شـده بـود      سبزيجات در بـين كودكـان مـوثر       

اين مطالعه مشاهده شد كه   سه گروه مورد بررسي دري مقايسه
 آگـاهي تفـاوت چنـداني    ي سه گروه قبل از آموزش در زمينـه  

انـد   نداشته در حالي كه پس از آموزش سه گروه متفاوت بوده          
ـ    در گروه شاهد كه هيچ      آموزشـي روي نـداده     ي  هگونـه مداخل

مـورد آگـاهي ايـن      قبل و بعد از مداخله دري است در مرحله  
 بعد ي  آموزان در مرحله     عملكرد دانش  ،گروه تفاوتي ديده نشد   

اي كـه    ن با مطالعه  يا داري نشان داد و    از آموزش افزايش معني   
ساله انجام ۱۱تا ۱۰بر روي دانش آموزان ) ۲۰۰۱(در انگلستان   

دهد   حاضر نشان ميي نتايج مطالعه ).۲۲( اردشده همسويي ند
جـنس دانـش آمـوزان مـورد          بين آگاهي، عملكـرد و     ي  رابطه

) >۰۰۰۱/۰P( داري وجـود دارد    پژوهش ارتباط آمـاري معنـي     
هـاي   اساس يافته باشد بر آگاهي در دختران باالتر از پسران مي  

كه با هدف افزايش مصرف ميـوه و       ) ۱۹۹۴( يك تحقيق ديگر  
 مدرسـه ابتـدايي مقطـع چهـارم و          ۱۶ روي كودكان    سبزي بر 

 مشخص شد كه نتايج حاصل از عملكرد ،پنجم صورت گرفت
و آگاهي بعد از اجراي جلسات آموزشي در دو جنس پـسر و         

ـ        دسـت آمـده از دختـران رضـايت          هدختر متفـاوت و نتـايج ب
 ي  مطالعـه  در ).۲۳( تر از نتـايج حاصـل از پـسران بـود           بخش

ــه ــر رابط ــيني حاض ــاهي    ب ــر آگ ــدين ب ــواد وال ــغل و س  ش
دار آمـار اسـت و بـين         معني ي  آموزان مورد مطالعه رابطه    دانش

دار مشاهده   معنيي  شغل و سواد والدين بر عملكرد آنان رابطه       
 انجام گرفت ۱۳۷۹سال  ي سليمانيان نيز كه در مطالعه در. نشد

داري  شغل پدر ارتبـاط معنـي      آموزان و  ن ميزان آگاهي دانش   يب
 دار نبـود  مورد عملكـرد ايـن اخـتالف معنـي         د داشت در  وجو

 بـر   ۸۴مطالعه پورعبدالهي و همكـاران در سـال          كه در ). ۲۴(
آمـوزان بـا    آموز انجام شد بين عملكرد دانـش       دانش ۴۸۷روي  

  ).۲۵( داري مشاهده نشد شغل پدر ارتباط آماري معني
  

  گيري نتيجه
زش بـر روي  مثبـت آمـو   نتايج اين تحقيق حاكي از تـأثير        

 آموزان در خصوص مـصرف تـنقالت       دانش يآگاه وعملكرد  
 جاري اگر چه جامع و كامـل  ي به هر حال مطالعه .  است سالم

 يهـا  يتفـاوت در ويژگـ  هـاي، همچـون     محـدوديت   و نيست
، تفاوت فردي در    مدت كوتاه مطالعه  آموزان،   ک دانش يدموگراف

با توجه  و خاطر سپاري مطالب در کودکان    هميزان يادگيري و ب   
مشكالت  به مقطع ابتدايي مشكالتي در ايجاد ارتباط با آنان و         

بـر   ووجود داشـت    براي گرفتن ساعت كالس درس از معلم        
 با در نظر گـرفتن سـاختار مدرسـه        شود    اين اساس توصيه مي   

 آمـوزش و    متناسب با گروه مخاطب انتخـاب نمـود و         يروش
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آمـوزان   دانـش  رگـذار و  ي تاث يهـا   از نهاد  يکي عنوان هپرورش ب 
در در سـطح خـانواده و جامعـه          يآموزش يرويک ن يعنوان   هب

انجام   مطالعات دراز مدت ويضرورت طراح ،انتقال اطالعات 
 در  ي زنـدگ  ي  وهيشـ  ان وعده و  ي اصالح م  ي برا ياقدامات جد 

  .دينما يتر م کودکان را روشن
  

  تشكرتقدير و 
  احيه يك  ولين محترم آموزش و پرورش ن     ودر پايان از مس        

  

آمـوزان و    دانشي ، مراقبين بهداشت مدارس، كليه سنندجو دو 
 صـميمانه   ،كاركنان مدارسي كه در اين مطالعه شـركت داشـته         

قات دانشگاه علوم يت تحقيرياز مد. نمايم تشكر و قدرداني مي   
 طرح را داشتند و همچنـين     يت مال يکه حما کردستان   يپزشک

ه مــا را يــاري نمودنــد از عزيزانــي كــه در انجــام ايــن مطالعــ
  . ميينما يگزاري م سپاس
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Background and Objective: low-value junk food consumption due to the large amount of salt, fat and sugar, 

prepare chronic diseases (heart diseases - cardiovascular, obesity, and hypertension) in adult age. This study has 

been designed to investigate the effect of health education methods on students' knowledge and practice of 

nutrition in junk food consumption. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study was carried out on 618 (the fifth grade) elementary 

school students in regions 1 and 2 schools of Sanandaj in 1391-1390 academic year. 246 students were in the 

film show group, 204 students in lecture group and 168 students in control group. In film group, a film was 

showed 45 minutes for students. In lecture group, in order to follow similarity a text of the same content 

which showed in the film prepared and presented for 45-minutes by health expert. Students in the control 

group did not receive any training. Knowledge and practice of students was measured by questionnaires which 

included demographic questions, Knowledge questions and practice questions.  

Results: The sample age was 10 to 12 years with average 11.07 ± .58.46 percent of the population were 

female and 54 percent were male. The results showed that Knowledge and practice on junk food consumption 

in three groups after training had a significant difference (P = 0.0001), also in lecture and show film groups 

before and after intervention there was a significant difference (p = 0.0001).  The Knowledge and practice of 

the control group was not significant before and after training. 

Conclusion: The results showed the positive effect of indirect educational methods (showing film) on practice 

on junk food consumption and also revealed that the impact of showing film is greater than the lecture. 
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