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ــاناه علـوم پزشکی زنجـدانشگپژوهشی مجله علمی   
20 تا 13، صفحات 1384، تابستان 51، شماره 13دوره   

  

  مصرف تنقــالتدر مورد  ابتدایی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان
  ،****، دکتر سعید دستگیري***، دکتر سید ولی رضویه** میترا زراتی،*پروین پور عبدالهی

  ******، دکتر اسکندر فتحی آذر*****سید جمال قائم مقامی
  pourabdollahp@ yahoo.comتبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه : ي مسئول نویسنده

  16/8/84:      پذیرش31/2/84: دریافت
 

  چکیده
ي صحیح در این دوران سـبب   تغذیه.مانند  عادات و الگوهاي غذایی در دوران کودکی شکل گرفته و تا پایان زندگی فرد باقی می         :زمینه و هدف  

نظر بـه اهمیـت آمـوزش تغذیـه بـه      . کاهد اري هاي مزمن در دوران بزرگسالی میارتقاء رشد و تکامل کودك شده، به عالوه از خطر ابتال به بیم     
   در ارتبـاط   پنجم ابتدایی  مقطع آموزان  دانش اي  و عملکرد تغذیه  برآگاهی  تغذیه  تعیین تأثیر آموزشکودکان در سنین مدرسه، هدف از این مطالعه    

  .ر تبریز انجام شد د1383 تا 1382 که طی سال  باشد  تنقالت می با مصرف
  ي    دو شـیوه   مطالعـه  در ایـن .  انجـام شـد    کنترل  آزمایش و  در دو گروه ) مدرسه16(آموز   دانش487 تجربی بر روي  ي   مطالعه   این :روش بررسی 

ي آموزشـی    جلسه12ت به مد)  و بحث گروهی آموزشی  کمک  از وسایل  استفاده  و روش  آموزشی  کمک  وسایل  بدون  سخنرانی  روش ( آموزشی  
 تـاثیر    منظـور بررسـی   بـه . اي بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد نامه ابزار گردآوري اطالعات پرسش. آموزان اجرا شد براي دانش 

  .  قرار گرفت  مورد استفاده  سولومن  چهار گروهی ، روش  تنقالت  در مصرف  تغذیه ي آموزش مداخله
قبـل از مداخلـه   آزمـایش  ایج حاصل از مطالعه تفاوت معنی داري را بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و         نت :ها  یافته

بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد در دو گروه مشاهده شـد، بـه طـوري کـه     ) =P 005/0(اما بعد از آموزش، تفاوت معنی داري . ان نداد ــنش
پـس از مداخلـه و میـانگین امتیـاز آگـاهی از       6/104±34/28 قبـل از مداخلـه بـه     8/87±95/31 عملکـرد در گـروه آزمـایش از    میانگین امتیاز

آگاهی و عملکرد به طـور معنـی داري   عالوه بر این در هر دو گروه . پس از مداخله تغییر یافت 6/42±68/25 قبل از مداخله به  49/16±40/22
  ).=P 005/0(تایج در دانش آموزان دختر رضایت بخش تر از دانش آموزان پسر بود ن). =P 005/0(افزایش یافت 

جـایگزینی مـواد   .کنـد   ایفا می آموزان  وعملکرد دانش  آگاهی  در افزایش اي ه بسیار عمد  نقش  مدرسه  در محیط ویژه  به  تغذیه  آموزش:نتیجه گیري 
با توجه به نتایج . دهد را کاهش میت ناشی از مصرف این قبیل مواد غذایی بی ارزش  مشکال بسیاري از    ،غذایی طبیعی و مغذي به جاي تنقالت      

  .باشد  می  و ضروري  تنقالت امري مهم مصرف  با کاهش  نیز در ارتباط  والدین حاصل از این پژوهش آموزش
    دبستانی ، عملکرد، تنقالت، کودکان ، آگاهی  تغذیه آموزش: واژگان کلیدي

 
  مقدمه 

هــاي زیــستی ـ روانــی    هــا و خصیــصه شـناخت ویژگــی 
ترین گام در فرآیند تعلیم و تربیت  آموزان اولین و اساسی دانش

ــی ــسوب م ــود مح ــش . ش ــه دان ــامی ک ــضی  هنگ ــوز از بع   آم

نیازهاي اساسی خود محروم شـود، تعـادل حیـاتی او مختـل              
  . افتـد  شده، سـالمت جـسم و بهداشـت وي بـه مخـاطره مـی        

  آمــوزان متــأثر از   حــصیلی دانــش در حقیقــت پیــشرفت ت 
ها  چگونگی تأمین نیازهاي روانی و اجتماعی و برخورداري آن

   متخصص اپیدمیولوژي، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز****     کارشناس ارشد علوم تغذیه، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز*
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مدرسـه مکـانی    ). 1( از بهداشت روانی و تعادل حیاتی اسـت       
مناسب براي آموزش بهداشت اسـت و کودکـان بـه دانـش و              

ها   هایی که سالمت آن    ها و ارزش   هاي کافی، طرز تلقی    مهارت
ــتال  ــا  را اع ــشد، احتی ــدبخ ــه   . ج دارن ــور، ارای ــن منظ ــه ای   ب

اطالعات به کودکان به تنهایی کافی نیست بلکه الزم است، تا           
ــارت  ــل، مه ــد  در عم ــاي الزم را فراگیرن ــه   . ه ــه ب ــا توج   ب

ــش   ــاد دان ــداد زی ــان در     تع ــگ و زب ــوع فرهن ــوزان و تن   آم
ــرفه و در    ــه ص ــرون ب ــافتن روش علمــی و مق ــا، ی ــشور م   ک

ــش    ــراي دان ــش ب ــر بخ ــال اث ــین ح ــو ع ــدارس آم   زان در م
  .اهمیت دارد

   بـه    کودکان   دربین   وعده   میان   عنوان   به   تنقالت   مصرف  امروزه
تغییر .   است  افزایش  رو به  ابتدایی  آموزان مقطع    دانش  خصوص
ــاي ــصرف الگوه ــذایی  م ــول  غ ــه  در ط ــب ي  ده ــر موج    اخی
   بـه جـاي میـان       ارزش   بـی    و مـواد غـذایی       تنقالت  جایگزینی

،   شهري  زندگی افزایش روند رو به.   است  شده  مغذي هاي وعده
   و عـدم    بنـدي    بـسته   ، جـذابیت     تلویزیـونی   ي   گسترده  تبلیغات
   مـصرف   ي تـرویج     عمـده    از علل    والدین  اي  تغذیه   هاي  آگاهی

   مـواد    ایـن      ي  رویـه    بـی   مـصرف . رونـد    شـمار مـی      به  تنقالت
ــذایی ــی غ ــک ارزش  ب ــو از طر  از ی ــاهش س ــق ک ــتهاي ی    اش

   مـواد مغـذي    حـاوي  غـذاهاي   بـا    تغذیه  ، فرصت   آموزان  دانش
   دیگـر، بـه   و از سوي) 2(گیرد   می ي خانوار را از کودك    سفره

ــت ــن  عل ــه ای ــنقالت،  ک ــاوي  ت ــک   ح ــد، نم ــی  قن      و چرب
  از جملـه     مـزمن   هـاي    بیماري  ساز ابتال به     هستند، زمینه   زیادي
 خواهند  زندگی   بعدي هاي  ر سال د ...  و  رطانس،    ، دیابت   چاقی

   فشار خون  با افزایش  کودکی  در دوران   زیاد نمک   مصرف. بود
   حـاوي   که  موادغذایی  گذشته از آن،     است   همراه  در بزرگسالی 

   فـراهم    کودکـان    چـاقی    را بـراي     هـستند زمینـه      زیادي  کالري
  سـاز ابـتال بـه    د زمینـه  نیـز خـو    کـودکی  دوران  چاقی. کنند  می

   فـشارخون   و افـزایش  دیابـت ،   ـ عروقـی     قلبـی  هـاي  بیماري
،    معلمـین    عـواملی چـون      مدرسه   سنین  با شروع ). 3(باشد   می

  ، در انتخاب  کودك  و ساالن  سن  و حضور هم    مدرسه  مسئولین

   بـه    نقـش    غـذایی    عـادات   گیـري   شکل   و در نتیجه    موادغذایی
  ، هـم   مدرسه  در محیط  عوامل  این بین از. نمایند ا می  ایف  سزایی

گیـري    در شـکل    تـري    بـسیار مهـم      نقـش    کودك   و ساالن   سن
 پدر و   که   این   دلیل   به  امروزه). 4( دارند  کودك   غذایی  الگوهاي  

  ي   بـر تغذیـه      والـدین   باشـند، نظـارت      مـی   مادر معموالً شاغل  
 و   آگـاهی    افـزایش    دلیـل   مـین  ه   بـه    است،  کمتر شده   کودکان  

  آمـوزان   دانـش   براي  درمدارس  الزم  آموزشی  هاي   برنامه  اجراي
  ).5(رسد   نظر می  به ضروري  و  مهم امري
   از مـوارد      یکـی    مدرسـه    درسـاعات    مصرفی   غذایی  هاي  وعده
 در ایـن      اصـلی    هدف   که  است  مدارس  در   تغذیه   آموزش  مهم

ــزایش ــوزش، اف ــاهی آ آم ــان گ ــرد کودک ــاط  و عملک      در ارتب
  کودکـان ). 6(باشـد    می   مدرسه   در محیط   مصرفی   غذاي    با نوع 
   انتخـاب   بـراي  هـایی   مهـارت   بهتر وکسب   رشد و نموي    براي

  ضـرورت ). 7( نیاز دارند  تغذیه  آموزش  ، به    مواد غذایی   صحیح
ــه ــاي برنام ــوزش ه ــه  آم ــدارس  تغذی ــه  در م      خــصوص  ب

   قبیل  زیرا این درآمد بیشتر است،  کم  هاي  خانواده  کودکان يبرا
  میـان   در ایـن   باشند که  فراوانی می ها، درگیر مشکالت   خانواده

     کودکـان   و بهداشـتی   اي   تغذیـه    بـر مـسائل      زنـدگی   مشکالت
  ،    پـدر و مـادر و فقـر اقتـصادي           سـوادي   بـی . گیـرد   پیشی مـی  

  اي   تغذیـه    کمبودهـاي   ر درمعـرض   را بیـشت     کودکـان    قبیل  این
   والدین   آگاهی   افزایش  چنین   و هم    معلمین  آموزش.دهد  قرارمی

ــاي ــورد الگوه ــحیح در م ــه  ص ــی  تغذی ــاي اي یک      از فاکتوره
   در مـدارس     تغذیـه    آمـوزش   هاي   برنامه   مثبت  مؤثر در بازدهی  

 در کـشور مـا مطالعـات محـدود و          جا که   از آن ). 6(باشد    می
ــدهپر ــصرف      اکن ــزان م ــر می ــوزش ب ــش آم ــورد نق   اي در م

هاي مختلف آموزشی بر روي آگـاهی و         تنقالت و تأثیر روش   
  آمـــوزان، خـــصوصاً در مقطـــع ابتـــدایی   عملکـــرد دانـــش

  صــورت گرفتــه اســت؛ ایــن مطالعــه بــا هــدف تعیــین تــاثیر 
ــرد دانــش آمــوزان       ــر آگــاهی و عملک ــوزش تغذیــه ب   آم

   1382ی ســال  مــصرف تــنقالت در تبریــز طــ     در مــورد
  . انجام شد 1383تا 
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  مواد و روش ها
ــه ــن مطالع ــی  ای ــد(ي تجرب ــل و بع ــوع قب ــر روي ) از ن   ب

شهر   نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع پنجم ابتدایی487
ــصادفی    ــري ت ــه گی ــه روش نمون ــه ب ــد، ک ــام ش ــز انج   تبری

ــد  ــده بودنـ ــاب شـ ــاده، انتخـ ــه. سـ ــژوهش  نمونـ ــاي پـ   هـ
دند و نیمی از دانش آمـوزان بـه         مدرسه انتخاب ش   16از میان   
  تــصادفی در گــروه کنتــرل و نیمــی در گــروه آزمــایشطــور 

اي متشکل    نامه  ابزار جمع آوري اطالعات پرسش    .قرار گرفتند   
ــوزش     44از  ــروع آم ــل از ش ــار قب ــک ب ــه ی ــود ک ــوال ب    س

. آموزان تکمیل گردید   از اجراي آن توسط دانش    و یک بار بعد     
ــش  ــار پرسـ ــت اعتبـ ــه از روش جهـ ــوا  نامـ ــار محتـ    اعتبـ

نامه بـه صـورت       استفاده شد و براي تعیین پایایی ابتدا پرسش       
ــع و    ــوزان توزیـ ــش آمـ ــدادي از دانـ ــین تعـ ــصادفی بـ    تـ

سـنجش  . ها تلخیص و اصالحات الزم اعمال شد   اطالعات آن 
  ي بـسامد یـا تکـرر مـصرف،         نامـه   عملکرد از طریـق پرسـش     

، پفک، بیسکویت، شکالت، چیپس   ( قلم از تنقالت     12حاوي  
تمرهنـدي،  هـا،   نبـات  هاي گازدار، یخمک، لواشک، آب     نوشابه

در نهایـت بعـد از      . انجـام شـد   ) آدامس، بستنی یخی، آلوچـه    
بـر اسـاس    هـا نتـایج آگـاهی و عملکـرد            نامـه   تکمیل پرسش 

امتیازات داده شده به سئواالت و بـه شـکل زیـر رتبـه بنـدي                
ــدند   : شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عملکـرد  ي آگـاهی و   درصد امتیاز به منزلـه  100 تا   75کسب  
ي آگاهی   درصد از امتیاز به منزله9/74 تا   50مطلوب و کسب    

 درصـد امتیـاز،   50و عملکرد نیمه مطلوب و کـسب کمتـر از     
در این مطالعـه    . گرفته شد آگاهی و عملکرد نامطلوب در نظر       

  ي آمـــوزش تغذیـــه  بـــه منظـــور بررســـی تـــاثیر مداخلـــه
ــنقالت از روش    ــصرف تـ ــورد مـ ــی  در مـ ــار گروهـ   چهـ

  ي آموزشـی     شـیوه تفاده شد، بـه ایـن ترتیـب کـه           سولومن اس 
  آموزشـی گـروه دوم بـا    ي  گروه اول بـا گـروه سـوم و شـیوه        

ــسان  ــارم یک ــودچه ــی . ب ــت بررس ــون  جه ــیش آزم ــاثیر پ   ت
ــه   ــاهی و عملکــرد جامع ــایج آگ ــر روي نت ــژوهش ب ــورد پ   م

ــه، از   ــد از مداخلـ ــه8بعـ ــرل،   مدرسـ ــه و 4ي کنتـ    مدرسـ
ــر  ــه8از هـ ــز    مدرسـ ــایش نیـ ــروه آزمـ ــه 4ي گـ    مدرسـ

هیچ پیش آزمونی نداشتند، به عبارت دیگر این دانش آمـوزان           
  اي را تکمیـل ننمودنـد،    نامـه  قبل از شروع مطالعه، هیچ پرسش 

ــه ــا بقی ــش   ام ــی پرس ــروع بررس ــل از ش ــدارس قب ــه ي م     نام
ــد ــل کردنـ ــه. را تکمیـ ــان مطالعـ ــوزان  در پایـ ــش آمـ   ، دانـ

ي  دو شـیوه . ا تکمیـل نمودنـد  هـا ر  نامه  مدرسه، پرسش 16هر  
  آموزشی مورد استفاده در این پژوهش بحث گروهی همراه بـا       
وسایل کمک آموزشی و روش سخنرانی ساده بـدون وسـایل           

ــود ــی ب ــدین آن  . آموزش ــوزان، وال ــش آم ــر دان ــالوه ب ــا  ع   ه
جداگانه ي تغذیه و مسائل مرتبط با آن به صورت         نیز در زمینه  

حاصـل از ایـن   هاي   داده. نددر جلسات آموزشی شرکت نمود    
   تجزیــه تحلیــلSPSS 10تحقیــق بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

ــورد نظــر،   ــه اهــداف م ــا توجــه ب ــانگینشــدند، ســپس ب   می
 درصد آگاهی و عملکرد  95و انحراف معیار و حدود اطمینان       

اگـر  . گردیـد  دانش آمـوزان قبـل و پـس از مداخلـه مقایـسه            
ــدوده ــد    مح ــنج درص ــود و پ ــان ن ــر داراي دوي اطمین  متغی

آماري و در صورت عـدم  دار  همپوشانی بود، فاقد ارتباط معنی  
  .دار تلقی شد همپوشانی، داراي ارتباط آماري معنی

  
  ها یافته

ــسر و  52 ــه پ ــورد مطالع ــت م ــد جمعی ــد 48 درص    درص
ــد ــر بودن ــادران . دخت ــت م ــه دار و )  درصــد4/93(اکثری   خان

کثریت مـادران بـا    ا. ها شاغل یا بازنشسته بودند       درصد آن  6/6
  مربــوط بــه مــادران )  درصــد38(ســواد و بیــشترین فراوانــی 

  . سـواد بودنـد    درصد مادران بی9/10دیپلم و باالتر بود و فقط   
ــغل آزاد،  4/46 ــدران داراي ش ــد، 37 درصــد پ    درصــد کارمن
  .  درصــد نیـــز بیکــار بودنـــد  1/6 درصــد کـــارگر و  5/10
ــصیال  7/48 ــواد و داراي تحـ ــا سـ ــدران بـ ــد از پـ   ت  درصـ

ــاالتر بــوده    . ســواد بودنــد  درصــد بــی1/7و فقــط دیــپلم و ب
  آگــاهی کــل دانــش آمــوزان قبــل از اجــراي میــانگین امتیــاز 
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  و کنتـــرل بـــه ترتیـــب   آمـــوزش در گـــروه آزمـــایش   
ــود،  6/26±9/18و  4±4/22   بعــد از اجــراي آمــوزش کــه ب

ــه   ــایش بـ ــروه آزمـ ــت  6/42 ± 7/25در گـ ــزایش یافـ    افـ
  تفــــاوتی  کنتــــرل ولـــی میــــانگین آگــــاهی در گــــروه 

   ).1نمودار ) (=P 005/0(نکرد 
  

 بعد از آموزش           قبل از آموزش    

  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

  آزمایش         کنترل  
 گروه

  آموز قبل و بعد از   دانش487میانگین و انحراف معیار آگاهی : 1نمودار 
  1382ـ83تغذیه در گروه آزمایش و کنترل، تبریز آموزش            

  
  میــــانگین امتیــــاز عملکــــرد دانــــش آمــــوزان نیــــز در

 بود 8/87±9/31آزمایش قبل از برپایی جلسات آموزشی گروه
 فـزایش  ا6/104±3/28ه ـــ راي آمـوزش ب ــــه بعد از اج  ــک

ــت  ــودار (یاف ــاري   )2نم ــاظ آم ــتالف از لح ــن اخ ــه ای   ، ک
  ). =P 005/0(دار بود  معنی

ــه  ــی رابط ــاهی    بررس ــر آگ ــوزش ب ــاثیر آم ــسیت و ت   ي جن
  آگـاهی عملکرد دانش آموزان نشان داد کـه میـانگین امتیـاز    و  

ــرکت    ــد از شـ ــسر بعـ ــر و پـ ــوزان دختـ ــش آمـ   دردر دانـ
 .بود 6/32±2/23و  7/51±5/24هاي آموزشی به ترتیب  کالس

ــر      ــوزان دختـ ــش آمـ ــاهی دانـ ــر، آگـ ــارت دیگـ ــه عبـ   بـ
  آمـــوزان داري بیـــشتر از آگـــاهی دانـــش معنـــیبـــه طـــور 
ــود   ــسر ب ــورد عم). =P 005/0(پ ــانگین در م ــز می ــرد نی    لک

ــرد  ــاز عملکــ ــد ا امتیــ ــر بعــ ــوزان دختــ ــش آمــ   زدانــ
  

 قبل از آموزش        بعد از آموزش       

  
  
  
  
  
  
  

  
  

            آزمایش                           کنترل      
  گروه

  آموز قبل و بعـد از    دانش487میانگین و انحراف معیار عملکرد    : 2نمودار  
  1382ـ83 آزمایش و کنترل، تبریز              آموزش تغذیه در گروه

  
ــراي  ــوزش اج ــسر   و 4/108±8/25آم ــوزان پ ــش آم   در دان

 ایــن دو میــانگین نیــز ازبــین گـزارش شــد کــه   7/27±6/96
 در). >P 05/0(وجود داشت   دار   معنیارتباط  اظ آماري   ــــلح

رد دانش کـــر عملـباثر بخشی آموزش تغذیه    ارتباط با تعیین  
 میـانگین  هاي آموزشی مشاهده شد، که      شیوهر اساس   بآموزان  

بحـث   هـا از  آنراي آموزش   که ب امتیاز عملکرد دانش آموزانی     
و پمفلـت، لیفلـت   ی ماننـد   ـوسایل کمـک آموزشـ    گروهی و   

ــ آمــوزش راي ـاز اجــوستر اســتفاده شــده بــود، بعــد    ـپ
دانـش آمـوزانی   در همین رقم بود، در حالی که   7/22±6/107

ساده استفاده شده بود، سخنرانی ي    وهشیا فقط از    ه  که براي آن  
آماري بین این دو امتیاز تفاوت    البته آزمون   . بود 7/28±5/101

  ). 1جدول (نداد داري نشان  معنیآماري 
دانـش  عملکـرد  در این مطالعه بین میـانگین امتیـاز آگـاهی و          

و سـطح سـواد     آموزشی  آموزان و شرکت والدین در جلسات       
مشاهده شـد، ولـی   ) >P 05/0(داري  ي آماري معنی   آنان رابطه 

هی
آگا

ن 
نگی

 میا

ن 
نگی

میا
کرد

عمل
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  .داري مشاهده نشد آماري معنیي  رابطهآموزان  دانشامتیـاز آگـاهی و عملکـرد    میـانگین  هـا بـا    بین نـوع شـغل آن     
  1382ـ83ي آموزش، تبریز  آموزان بر حسب جنس و شیوه نگین و انحراف معیار آگاهی و عملکرد دانشمیا : 1جدول 

    عملکرد    یآگاه
  سخنرانی  وسایل+ بحث گروهی     سخنرانی  وسایل+ بحث گروهی   جنس
  5/105 ± 9/28  4/111 ± 8/21*    2/47 ± 6/20  2/56 ± 1/27  آموزان دختر دانش
      101 ± 28  7/103 ± 5/32      9/23 ± 1/20  6/41 ± 9/22  آموزان پسر دانش

        * P< 05/0  
  بحث

 آگـاهی و عملکـرد دانـش        نتایج این مطالعه نشان داد کـه      
آموزان مورد پژوهش در ارتبـاط بـا مـصرف تـنقالت قبـل از            

هاي آموزشی بسیار پایین بود ولی بعد از اجراي   گذراندن دوره 
ایـن  . افـزایش یافـت   ) >P 05/0(آموزش به طور معنی داري      

   70 بـر روي  2003هـاي تحقیقـی کـه در سـال      نتایج با یافتـه  
 هفته با هدف 5ابتدایی به مدت دانش آموز دختر و پسر مقطع 

ــذیرفت،    ــورت پـ ــبزي صـ ــوه و سـ ــصرف میـ ــزایش مـ   افـ
در تحقیقی که آموزش تغذیه و اسـتفاده از  ). 9(همسویی دارد  
هایی مخصوص کودکان و والدین  مانند خبرنامه(مواد آموزشی  

به منظور افزایش آگاهی و نگرش کودکـان نـسبت     ) و معلمین 
 مـاه  9رده شد، محققان بعـد از  ها و سبزیجات به کار ب      به میوه 

ها و سـبزیجات    گیري مشاهده کردند، افزایش دریافت میوه       پی
هـا   نسبتاً کم، ولی افزایش آگاهی و نگرش افراد نسبت به میوه       

ي حاضـر بـا    هاي حاصـل از مطالعـه       داده). 10(زیاد شده بود    
 دانش آمـوز دختـر   240که بر روي    ) 1377(ي یعقوبی     مطالعه

البتـه در  ). 11(ن انجـام گرفـت، همـسویی دارد       مقطع دبیرستا 
ي مــا اخــتالف بــین دو میــانگین آگــاهی و عملکــرد  مطالعــه

ي حاضـر   تر است، چون اوالً تعداد نمونه در مطالعـه     محسوس
بیشتر بـوده، ثانیـاً پـژوهش بـر روي کودکـان مقطـع دبـستان           
صورت گرفته که میزان تاثیر پـذیري در ایـن سـنین بیـشتر از      

نتـایج  . باشد  زش بر روي دانش آموزان دبیرستانی می      تاثیر آمو 
ي آموزش تغذیـه و بهداشـت در مـدارس ابتـدایی              یک برنامه 

با اسـتفاده از یـک   )  سال6به مدت   (شهري و روستایی یونان     

کتاب کار، نوارهاي ویدیویی، پوسـترها و تـدریس تئـوري و            
عملی موضوعات تغذیه توسط معلمین، تغییـرات معنـی داري     

هاي بیوشیمیایی و آنتروپومتري دانـش آمـوزان           شاخص را در 
ي حاضر نشان می دهد کـه بـین           نتایج مطالعه ). 12(نشان داد   

میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان مورد پژوهش با        
و ) =P 005/0(جنس ارتباط آمـاري معنـی داري وجـود دارد          

 تـر از پـسران   بازده آموزشی در دختران بسیار رضـایت بخـش   
کـه بـا   ) 1994(هاي یک تحقیق دیگر     بر اساس یافته  . باشد  می

هـدف افـزایش مــصرف میـوه و سـبزي و هــم چنـین تغییــر      
الگوهاي فعالیت فیزیکی در کـشور یونـان بـر روي کودکـان             

، )13( مدرسه ابتدایی صورت گرفت      16مقطع چهارم و پنجم     
مشخص شد که نتـایج حاصـل از عملکـرد و آگـاهی بعـد از       

ات آموزشی در دو جنس دختر و پسر متفاوت و          اجراي جلس 
تر از نتایج     نتایج به دست آمده از دختران بسیار رضایت بخش        

ي حاضر میانگین امتیاز آگاهی  در مطالعه. حاصل از پسران بود 
پوستر، نـشریات   (دانش آموزانی که از وسایل کمک آموزشی        

را بـا  ي آماري معنی داري  استفاده کرده بودند، رابطه  ) آموزشی
اما این ارتباط در مـورد میـانگین امتیـاز          . گروه دیگر نشان داد   

ایـن یافتـه بـا نتـایج        . عملکرد دانش آمـوزان معنـی دار نبـود        
 تا 10بر روي دانش آموزان ) 2001(اي که در انگلستان   مطالعه

بسیاري از تحقیقـات  ). 14( ساله انجام شد، همسویی دارد      11
زشی که به خصوص در سـنین  اند بهترین روش آمو  ثابت کرده 

تر کارایی باالتري دارد، استفاده از وسایل کمک آموزشی          پایین
باشد و هر چقدر که این وسایل با توجه به سن و فرهنـگ         می
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ي آمـوزش   ي مورد نظر جذاب تـر بـوده باشـد، نتیجـه           جامعه
اي آموزش تغذیـه   ي مداخله در یک برنامه. تر خواهد بود  مثبت

  آمـوز    دانـش  749مصرف میوه و سبزیجات،     به منظور افزایش    
 روز، داسـتانی را از طریـق       16 ساله در مدت بیش از       11 تا   5

کردنـد کـه بـازیگران آن از خـوردن        فیلم ویدیویی تماشا مـی    
نتـایج  . گرفتنـد   ها و سبزیجات لذت بـرده و پـاداش مـی            میوه

ها   تحقیق نشان داد که این مداخله از نظر افزایش مصرف میوه          
آموزش ). 15(جات در بین کودکان موثر واقع شده بود و سبزی 

از طریق وسایل کمک آموزشی یک نوع روش خـود آمـوزي            
این روش محاسن بـسیاري دارد، از جملـه   . گردد محسوب می 

تواند مطلب را با سرعت دلخـواه خـود           این که دانش آموز می    
دنبال کند و اگر مطالبی را به خوبی درك نکرده باشد هر چند          

در صـورتی کـه   . تواند آن را مرور نماید     که مایل باشد، می    بار
در روش گفتاري مانند سخنرانی، شنونده مطلب را فقـط یـک    

ي آمـوزش تغذیـه بـه منظـور           نتایج برنامه . تواند بشنود   بار می 
هاي آموزشی متنوع و      اي بر اساس روش     معرفی رژیم مدیترانه  

 کـودك   107ي آموزشی رسانه هاي گروهـی، بـر روي            پروژه
ي آمـوزش تغذیـه،        ساعت برنامه  30دبستانی نشان داد بعد از      

ي  تغییرات در آگاهی و به یاد آوردن مطالب آموزشی، با انگیزه 
). 16(ها ارتبـاط دارد   باالي معلمین، عالقه و بدعت گذاري آن   

ي حاضر شرکت والدین در جلسات آموزشی باعث         در مطالعه 
انش آموزان شده بود، برخی     افزایش امتیاز آگاهی و عملکرد د     

آموز مقطع   دانش4171اي بر روي   در مطالعه ) 17(محققان نیز   
ابتدایی کشور یونان با هدف اصالح الگوهاي نادرست غذایی،       

ي خـود را حـضور    ي قابل توجـه و موفقیـت در مطالعـه          نکته
اگر آگـاهی و نگـرش   . والدین در جلسات آموزش ذکر کردند 

اي و نیازهاي غذایی کودکان       سائل تغذیه والدین در ارتباط با م    
افزایش یابد، برخورداري از رژیم غذایی متنوع و مفیـد بـراي            

  . کودکان تضمین خواهد شد
  ي شـغلی پـدر،       بر اساس نتایج مطالعـات، بـا ارتقـاي درجـه          

بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان افزوده خواهد شد ولـی در            

دار بودنـد نـسبت بـه       ارتباط با شغل مادر، مادرانی کـه خانـه          
ــري     ــرد بهت ــه از عملک ــتند ک ــدانی داش ــاغل فرزن ــادران ش   م

دانش آموزانی کـه   در مورد آگاهی باید گفت      . برخوردار بودند 
  مــادران شــاغل داشــتند، آگــاهی بهتــري نــسبت بــه ســایرین 

) 18 (1379سـلیمانیان نیـز کـه در سـال       ي    در مطالعه . داشتند
  نـــش آمـــوزان و انجـــام گرفـــت، بـــین میـــزان آگـــاهی دا

دانش آموزانی که   و   شغل پدر ارتباط معنی داري وجود داشت      
. اي باالتري داشـتند     شغل پدرانشان پردرآمد بود، آگاهی تغذیه     

ي   در مطالعـه  . در مورد عملکرد این اخـتالف معنـی دار نبـود          
ــري  ــش ) 1377(دیگ ــران دان ــر روي دخت ــوز  ب ــال اول آم س

آموزانی که شغل پدرشـان        آگاهی دانش  دبیرستان، مشاهده شد  
هاي پزشک، استاد دانشگاه و مدیر عامل و یا آزاد بـود،    در رده 

ــه آن ــسبت بـ ــور   نـ ــه طـ ــد بـ ــد بودنـ ــه کارمنـ ــایی کـ   هـ
شغل عالوه بر منبع اصلی درآمد خانواده،       . داري بهتر بود    معنی

. ي غـذایی نیـز نقـش دارد        در تعیین نوع و میزان مـواد اولیـه        
  ي  ا تمـــاعی و فرهنگـــی بـــر دیـــدگاه تغذیـــهارتباطـــات اج
مـادران خانـه دار بـه علـت فراغـت از            . گـذارد   افراد تأثیر می  

مسئولیت هاي اجتمـاعی فرصـت بیـشتر و مناسـب تـري در              
ــایر    ــا س ــابلی ب ــل متق ــه همــین ســبب تعام ــد، ب ــار دارن   اختی

ي ایـن روابـط،       اعضاي خانواده خواهنـد داشـت و در نتیجـه         
  . کننــد  در فرزنــدان ایجــاد  تواننــد عملکــرد خــوبی   مــی

  ي حاضـــر بـــین آگـــاهی و  بـــا وجـــود ایـــن، در مطالعـــه
آمـوزان بـا شـغل پـدر و مـادر ارتبـاط آمـاري                 عملکرد دانش 

  . داري مشاهده نشد  معنی
  

  گیري نتیجه
هاي تحقیق مبنی بر ضـعف آگـاهی دانـش     باتوجه به یافته  

آمـوزش و   رسـد     آموزان در مورد مصرف تنقالت، به نظر مـی        
توانـد   هـاي تـأثیر گـذار مـی         ورش به عنـوان یکـی از نهـاد        پر

دانـش آمـوزان و در   هاي الزم را جهت افـزایش آگـاهی         زمینه
شـود   بر ایـن اسـاس توصـیه مـی    . نتیجه جامعه را فراهم آورد   
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وسـایل کمـک آموزشـی و       آموزش مداوم تغذیه با استفاده از       
میت با توجه به اه   . ریزي شود   سایر امکانات در مدارس برنامه    

نقش والدین و مربیان مدرسه در افزایش اثربخـشی آمـوزش،           
در کنـار آمـوزش دانـش آمـوزان، معلمـین و         شود    پیشنهاد می 

اي آشـنا شـده و در    والدین دانش آموزان نیز با مـسائل تغذیـه    

ي حمایت از امر آمـوزش کودکـان دبـستانی، مـشارکت             زمینه
  . داشته باشند

  تشکر و قدردانی
  ي  ي دبیرخانــه ري همــه جانبــه از مــساعدت و همکــا 

  ي استان آذربایجان شـرقی جهـت اجـراي           امنیت غذا و تغذیه   
  .این طرح صمیمانه تشکر و قدردانی می شود
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