
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

تحلیل محتواي کتب مقطع ابتدایی بر اساس الگوي صحیح مصرف مواد غذایی

The content analysis of primary school’s textbook on the based on  
correct food consumption pattern
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2

-این پژوهش تحلیل محتواي کتب از هدف اصلی:  چکیده

درسی مقطع ابتـدایی بـر اسـاس الگـوي صـحیح مصـرف       

درپـژوهش از روش تحلیـل محتـوا    در ایـن  . ستغذایی ا

هـاي آسـمان   ، علوم تجربی و هدیـه »بخوانیم«کتب فارسی 

چگــونگی همچنــین  .اســتفاده شــده اســت مقطــع ابتــدایی

وضــعیت اطــالع رســانی کتــب مــذکور از نظــر معرفــی و  

 در هاي غـذایی اصـلی  شناسایی نسبت به مواد مغذي، گروه

یـه روزانـه کودکـان    هرم راهنمـاي غـذایی و راهنمـاي تغذ   

نتـایج بـه دسـت    . دبستانی به عنوان سؤال مطرح شده است

رســانی ایـن   آمده حـاکی از آن است که وضعیــت اطـالع  

ها، نسبت بـه  کتب نسبت به مواد مغذي آب و کربوهیدرات

ذي از فراوانی باالتري برخوردار بـوده و بـه   ـدیگر مواد مغ

ها و مـواد معـدنی   نها، ویتامیها، پروتئینذي چربیـمواد مغ

هاي به دست آمده، از تحلیل یافته. توجه ناچیزي شده است

آید که کمیت و کیفیت مناسب پیام ها، در کتاب چنین برمی

هاي ي کتابی نسبت به بقیهـی پایه سوم ابتدایـوم تجربـعل

.باشددرسی در اولویت می

الگوي غذایی، تغذیـه صـحیح، دوره ابتـدایی،     :هاواژهکلید

  تحلیل محتوا

P. Samadi (Ph.D)
S. M. Kazemi

Abstract: This thesis aims to study the 
content of the Junior High Schools 
textbooks in terms of the appropriate and 
healthy eating diet. 
   The samples used in this study were 
school textbook "let's read", "empirical 
science", and "the heaven's gifts" which are 
taught at the Junior High Schools. These 
samples were analyzed using a content 
analysis procedure.The research question 
of the present thesis concerns the status of 
awareness-raising of these books in terms 
of their potential to raise awareness 
concerning introducing nutritional foods 
and the main nutritional groups based on 
the food pyramid and the daily eating 
guidelines at elementary schools. The 
results of the study show that the frequency 
of awareness-raising cases about the 
nutrients in water and carbohydrates is 
higher compared to other nutrients and that 
the nutrients in different types of fat, 
proteins, vitamins, and minerals have been 
neglected. The findings of the study 
indicate that the quality and quantity of 
information have been prioritized in 
empirical science book of Grade 3
compared to the textbooks. 
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  مقدمه

امروزه توجه به سالمت جامعه به عنوان محور و زیربناي جامعه مورد تأکید قرار گرفته و     

یکی از » ايآگاهی و دانش تغذیه«. شودي صحیح و متعادل، اساس دستیابی به آن تلقی میتغذیه

د با ي صحیح و متعادل است، به طوري که هر فرد، در هر زمان بتوانهاي رسیدن به تغذیهراه

ي اي خود با شیوهاستفاده از علم و دانش کسب شده، در انتخاب غذا و تأمین نیازهاي تغذیه

  ).1383 ترجمه ي امین پور و همکاران، ساویچ کینگ و بورکس،(صحیح اقدام نماید

از بهترین سنین براي آموزش و تغییر و اصالح عادات غذایی می ابتدایی سنیندر این راستا    

هاي که هنوز الگوهاي غذایی کودکان در این سنین قابل تغییرند و امکان ارائه برنامه باشد چرا

آموزش در سنین مدرسه، از ). 1386یارپرور و همکاران، (آموزشی سازماندهی شده وجود دارد

آموز در سنین یادگیـري دسترسی دارد، از نظر اقتصادي مقرون آنجایی که به تعداد زیادي دانش

استبصاري و (تر و گاهی اوقات تا پایان عمر است بوده و تأثیر یادگیري آن بادوام به صرفـه

  ).1387همکاران، 

ها در ایران حکایت از کافی نبودن رژیم غذایی دریافتی از نظر انرژي و همچنین نتایج پژوهش   

دم مق(هاي مختلف تحصیلی داردمواد مغذي، عادات غذایی و الگوي مصرف نادرست در دوره

غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سالمت و رفاه جامعه است و سوءتغذیه ). 1377بنائم، 

از آنجا که ). 1369کیمیاگر، (شود ي ملی محسوب میي مؤثر بر فرآیند توسعهنیروي بازدارنده

هریزي جامعباشند براي پیاقتصادي کشور می –کودکان آینده سازان و کلید پیشرفت اجتماعی

تغذیه سالم شرط الزم و اساسی براي سالم زیستن «اي سالم، فعال و پویا الزم است که بدانند

  . »است

هاي مزمن دوران بزرگسالی که در قرن اخیر شیوع باالیی از سوي دیگر بسیاري از بیماري   

کودکی کند، ریشه در دوران یافته و صدمات بهداشتی و اقتصادي فراوانی را به جوامع تحمیل می

از آنجا که پیروي از الگوي غذایی متعادل و صحیح در دوران کودکی عامل پیشگیري از . دارد

هاي خطرناك و غیر قابل درمان در آینده خواهد بود، تعیین و اصالح بروز بسیاري از بیماري

اي کودکان در بسیاري از کشورها در صدر اولویت بهداشت و سالمت الگو و وضعیت تغذیه

هاي ن ذکر است که پس از تعیین اولویتشایا ).1383امینی و دادخواه پیرآغاج، (گیردمیقرار 

- یکی از اجزاء برنامه. روس مختلف مورد توجه قرار دهیمباید آنها را در دمی مربوط به سالمت
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نژاد، ژده سعیديـي مهاوز، ترجمه(ي درسی استهاي بهداشت مدارس، لحاظ آن در کل برنامه

اي با پیامدهاي نامطلوب اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی شامل افزایش مشکالت تغذیه ).1380

هاي درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت ها، افزایش هزینهمرگ و میر و ابتال به بیماري

ي کشور را هاي ذهنی و جسمی، روند توسعهیادگیري، کاهش توان کار و به طور کلی توانمندي

دهد که بررسی عادات غذایی خانوارها نشان می). 1386بایگی و همکاران، (اندازدبه مخاطره می

در این ). 1383شناور و همکاران، (وجود عادات غلط غذایی با عدم آگاهی آنان ارتباط دارد 

راستا عدم آگاهی از جمله علل اصلی مؤثر در عملکرد خانوارها از نظر الگوي مصرف مواد 

ـذیه بـه خصوص در محیط مدرسـه بنابراین آمـوزش تغ). 1385شفقی و دلشاد، (غذایی است 

زراتی و (آموزان ایفا نمایداي در افزایش آگاهی و عملکرد دانشتواند نقش بسیار عمدهمی

هاي آموزش و اران و برنامه ریزان بخشکه سیاست گذ با توجه به این). 1385همکاران،

ی هستند پس بر آنهاست که در ها در سطوح ملنامهي برن بالقوهدهندگاپرورش از جمله سازمان

  .اي برنامه ریزي کنندراستاي افـزایش دانش تغذیـه

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

نظام آموزش و پرورش هر کشوري مهمترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشد شخصیت    

میت پرورش ضرورت توجه به رشد شخصیت آدمی و اه. کودکان، نوجوانان و جوانان است

آمـوزان موجب شده است که این امر دانش... جسمی و سالمت تن و پرورش قواي ذهنی و 

مهـم به عنـوان یکی از کارکردهاي اساسی نظام آمـوزش و پـرورش به حساب آید و تربیت 

آمـوزش و ). 7، ص 1386صافی، (هـاي عمده محسوب شود ي  فرد از هدفهمه جانبه

باید هاي درسی که مهمترین مسیر براي انتقال دانش است میحتواي کتابپـرورش از طـریق م

دال نیز در این ارتباط معتقد است که کتاب  ).1387حسینی طاق، (انتظارات را برآورده سازد

هاي آموزشی متمرکز، که محور مکتوب و مدون تعلیم و درسی یا محتواي مکتوب ویژه در نظام

شود هاي تربیتی دانش آموزان حول محور آن سازمان دهی میجربهها و تتربیت است و فعالیت

دل(به تحلیل و بررسی علمی نیاز دارد
1
 ،ریزي مبتنی بر مدرسهیکی از مراحل برنامه ).1992،

باشد تا مشخص گردد که کدام موضوعات ي درسی رایج در مدرسه میتجزیه و تحلیل برنامه

 شوند، سپس تصمیم بگیرند کدام موضوعاتریس میدر مدارس تد ،مربوط به ارتقاء سالمت

                                                
1. Doll

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1390، سال ششم، پاییز 22فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

١٢٠

اي هاي مدرسه آن است که مجموعههدف کلی برنامه. اضافه شودزمینه باید به آنها  ایندیگر در

آموزان بگذارند تا آنها زندگی را به خوبی آغاز ها را در اختیار دانشاز اطالعات مفید و مهارت

هاي خاص یادگیري و تفکر ختلف اطالعات، مهارتکنند و هر درس عالوه بر آموزش انواع م

الزم به ذکر است که منظور از سالمت، رفاه کامل جسمی، روانی، . مناسب را نیز توسعه دهد

طبق نظر  ).1380ي مژده سعیدي نژاد،هاوز، ترجمه( عاطفی و محیطی با تأکید بر پیشگیري است

 .کنددهد و به رفاه اجتماعی کمک مییآیزنر، آموزش فرآیندي است که رشد فردي را پرورش م

ایزنر(و اثر فردي و اجتماعی داللت داردبه عبارت دیگر، آموزش بر فایده 
1
بدون شک ). 1979،

ي کودکان تأثیر بسزایی بر رشد، سالمت جسمی و مغزي آنها دارد و انتخاب غذا به الگوي تغذیه

من سالمتی آنان بوده و متأثر از آگاهی و ي عادات غذایی و ضاعنوان یک رفتار، شکل دهنده

  ). 1386امیدوار، (باشد ن مینگرش کودکا

هی و رفتارهاي اجتماعی دهایی که سوءتغذیه دارند، پاسخدانیم بچهامروزه به خوبی می   

ز و ـرکـوانایی، تمـاي باعث کاهش تذیهـکمبودهاي تغ. کمتري نسبت به بقیه خواهند داشت

دهد که عملکرد مغز نسبت به تغییرات ها نشان مییافته. شوده با مشکالت میهاي مقابلمهارت

کوتاه مدت دسترسی به مواد غذایی حساس است و یک گرسنگی کوتاه مدت ممکن است 

). 1384ي شیدفر و خلدي،ماهان، ترجمه(شودهاي کوچک باعث ایجاد استرس در بچه

 هابدون مقادیر کافی آن اند کهاي بردهغذیهمل تهمچنین دانشمندان در تحقیقات خود پی به عوا

ي بدین ترتیب تغذیـه). 502، ص1383کلیشادي، (یابدفعالیت مغز و قدرت حافظه کاهش می

 صحیح در یادگیري مؤثر بـوده و بـاعث رشـد تحصیلـی و افـزایش بـازدهـی در سرمـایـه

  ).1383یان زاده و همکاران، دلور(شود وري ملی میگـذاري آموزشـی و نهایتـاً بهره

رفتار افراد، خانوارها یا کل جامعه در انتخاب، خرید  طور کلی الگوي مصرف عبارت است ازه ب

همچنین رفتار مصرفی افراد براي تهیه سبد . و مصرف کاالهاي خوراکی، غیرخوراکی و خدمات

قتصادي، اجتماعی، فرهنگی ها و محیط اها، سلیقهاي، رجحانهاي تغذیهخوراکی متأثر از آگاهی

  ).1385حیدري، (باشدآنها و عوامل متعدد دیگر می

غذاي مصرف شده توسط هر فرد، مواد الزم را براي تولید انرژي و همچنین رشد و نمو    

اند که مواد مغذي شش دسته. شودرساند که به آن، مواد مغذي گفته میها به بدن او میبافت

                                                
1. Eisner
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چهار . مواد معدنی.6ها و ویتامین.5آب .4ها پروتئین.3ها چربی.2ها اتکربوهیدر.1: عبارتنداز

ها و مواد معدنی، دسته اول، مواد مغذي زیاد مقدار هستند بدین معنی که بدن نسبت به ویتامین

واد مغذي ـد سوخت و ساز، سه دسته مـی رونـدر ط. به مقدار بیشتري از آنها احتیاج دارد

، انرژي الزم براي نیازهاي بدن را )هادرشت مغذي(ها ها و پروتئینیچرب ها،ی کربوهیدراتـیعن

-آب نیز محیطی است که تمامی روندهاي سوخت و ساز بدن در آن صورت می. کنندتأمین می

، براي بدن انرژي زا نیستند ولی به تنظیم آزادسازي )ریز مغذي ها(ویتامین و امالح معدنی. گیرد

باید توجه داشت که مواد غذایی به دلیل دارا . کنندنرژي زا، کمک میانرژي از مواد مغذي ا

و رابینسون،  1383کلیشادي، (نبودن مقدار مشابهی از مواد مغذي، ارزش غذایی یکسانی ندارند

باید اذعان داشت  ).1378ي خلیلی، و ماهان، ترجمه 1378و دریایی،  1386ي خلدي، ترجمه

ها منجر نقش حیاتی داشته و عدم کفایت یا مصرف بیش از نیاز آن ي مواد مغذي در بدنکه کلیه

  .گرددمی به عوارض و بیماري

بر پنج گروه غذایی تأکید دارد که در سه سطح پایینی هرم نشان داده  نیز هرم راهنماي غذایی   

واد غذایی را شامل ـروه سایـر مـگدر باالي هرم، مثلث کوچکـی  اند و در سطح چهارم،شده

هرم راهنماي غذایی بر تنوع در بین و درون شش گروه مواد غذایی، میانه روي در . شودمی

ترند و ي هرم نزدیکهاي غذایی که به پایهمقادیر مصرف، مصرف بیشتر مواد غذایی از گروه

روه ـمواد غذایی به شش گ. ها تأکید داردروهـواد غذایی سایر گـمصرف نسبت کمتري از م

، گروه گوشت و هاها، میوهگروه نان و غالت، سبزي: تند ازشوند که عباریاصلی تقسیم م

و 1379میرمیران، (هاي آن، و گروه سایر مواد غذاییهاي آن، گروه شیر و فرآوردهجایگزین

  ).1386و رابینسون، ترجمه ي خلدي، 1383کلیشادي، 

. ي کودکان طراحی شده استاي کودکان، راهنماي تغذیه روزانهجهت تأمین نیازهاي تغذیه  

کودکان دبستانی بر اساس این راهنما و با توجه و رعایت  اندازه و تعداد واحدهاي غذایی  در 

  .اي خود را تأمین نمایندروز، قادر خواهند بود نیازهاي تغذیه

)FAO(سازمان خواربار و کشاورزي  
1

هاي دایمی صحیح غذایی جهت آموزش و ترویج عادت 

 :عبارتند از هااین سرفصل. نموده استهایی را مشخص تحصیلی سرفصل ي سطوحبراي کلیه

  :بدین قرار استFAOهاي کلی ارائه شده از سوي فصل

                                                
1.Food and Agriculture Organization
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غذا و تاثیر آن روي احساسات-

مصرف غذا و تأثیرات اجتماعی و تربیتی آن -

                   غذا، تغذیه و سالمت شخصی-

غذایند و توزیع تأمین، تولید، فرا-

هاي مواد غذاییهاي مصرف کنندهنگرش-

محافظت غذا و ذخیره سازي-

              آماده سازي غذا-

  )FAO،2005( بهداشت و بهسازي-

گروه هاي 

غذایی

مالحظاتساله ها 11تا  7ساله ها  6

  اندازه 

واحد

تعداد 

واحد

تعداد اندازه واحد

واحد

شیر و 

محصوالت 

لبنی

2

1
  تا

4

3
لیوان 

3-4  

)80-

120 

)گرم

4

3
 1تا 

لیوان

3-4

 15به جاي نصف لیوان شیر می توان از 

گرم پنیر، نصف لیوان ماست یا دو  25تا 

و نیم قاشق شیر  خشک بدون چربی 

.استفاده کرد

گوشت قرمز، 

  ماهی، ماکیان

و یا جانشین 

هاي آن

3-2گرم 90-260گرم 30-60

گرم گوشت قرمز، ماهی یا  30به جاي 

 2ماکیان می توان از یک عدد تخم مرغ، 

قاشق  5تا  4قاشق کره ي بادام زمینی و 

.حبوبات پخته استفاده کرد

  :سبزي ها

سبزي هاي 

  پخته

سبزي هاي 

خام

قاشق 3-4

غذاخوري چند 

قطعه

4-5

  

قاشق  3-4

غذاخوري

5

تیره یا زرد  شامل یک سبزي با برگ

که شامل اسفناج،  Aبراي تأمین ویتامین 

.می شود... هویج، براکلی، کدو و

  :میوه ي خام

  کمپوت میوه

آب میوه

2

1
  کوچک 1 -

قاشق  4-6

 120غذاخوري

گرم

  

متوسط 1

90-120 

گرم

میوه شامل میوه ها و سبزي ها و یا آب 

آب  مانند Cمیوه هاي غنی از ویتامین 

پرتقال، گریپ فروت، توت فرنگی، 

.لیمو، گوجه فرنگی و براکلی
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نان و 

محصوالت 

  :غالت

غالت کامل یا 

  نان غنی شده

  غالت پخته

غالت آمادة 

خشک 

)برشتوك(

  

  برش1

2

1
  لیوان 

لیوان 1

3

  

  برش 1

2

1
  لیوان 

لیوان 1

6

ن موارد به جاي یک برش نان می توا

نصف لیوان : زیر را جانشین کرد

  .عدد بیسکویت ساده 5ماکارونی یا برنج،

  ).67، ص 1382ماهان، به نقل از میرمیران، (ي کودکان دبستانیراهنماي تغذیه ي روزانه) 1جدول 

ها اغلب از طریـق چربـی و قنـدهاي    ، میان وعده)1997(در این ارتباط طبق اظهارات واي برو   

و اسیدفولیک  Aهایی مانند ویتامین کنند و چگالی مواد مغذي و ویتامینژي را تأمین میساده انر

در ) 1383(همچنانکه امینی و دادخـواه پیرآغـاج   . هاي اصلی استها کمتر از وعدهدر میان وعده

کنند که دریافت پـروتئین، ویتـامین و مـواد معـدنی ماننـد      نتایج حاصل از تحقیقات خود قید می

هـا نیـز، نتـایج    در مـورد مصـرف چربـی   . هاي اصـلی اسـت  ها کمتر از وعدهدر میان وعدهآهن، 

هاي اخیر روند رو به افـزایش چشـمگیري را در سـطح    دهد که چاقی در دههتحقیقات نشان می

در ایـن ارتبـاط نصـیري و    ). 1387شاهـرخــی و فالحـت پیشـه،   (دنیا و کشور ما داشـته اسـت  

  .شودن سبب افسردگی و اجتماع گریزي میرند که چاقی در کودکادااظهار می) 1386(خـزاعـی

آمـوزان را از نظـر   در تحقیـق خـود، وضـعیت دانـش    ) 1384(از سوي دیگر عزیزآبادي فراهانی 

که نتایج تحقیقـات جزایـري و   همچنان. استمناسب ارزیابی نمودهدریافت انرژي و مواد مغذي نا

همچنـین   .ها اذعـان دارنـد  بر کمبود ریز مغذي) 1386(و حجازي و همکاران ) 1385(همکاران 

-ن و مواد معدنی را در دانـش ي تحقیق خود، کمبود انواع ویتامیهادر یافته) 2003(تا و همکاران

  .اندو روستایی جنوب ویتنام ذکر نمودهآمـوزان شهـري 

، اظهـار  )1383(دخواه پیرآغــاج  هـاي غذایـی، امینی و دادر ارتباط با وضعیت مصرف گـروه   

-در دانـش ) در وعـده هـاي اصـلی   (ترین گروه غـذایی دارند که گروه نان و غالت پرمصرفمی

. باشـد ي مورد بررسی نیز مـی آموزان مقطع ابتدایی بوده است؛ همچنان که قوت غالب در جامعه

ن نـان  مصرف گروه سایر مواد غذایی و بعد از آ دارد کهبیان می) 1380(امیرخانی در این ارتباط 

  .و غالت بیشترین مصرف را داشته است
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-یدر نتایج حاصل از پـژوهش خود قید مـ ) 1385(از سـوي دیگـر ملکشاهی و ملکشـاهی      

ها در از میوه% 3/18و ) ماننـد چیپس(ش کـودکـان مورد بررسی از تنقالت کم ارز% 20کنند که 

زاده و مظفـري خسـروي   و نقیـب ) 1380(همچنان کـه امیرخـانی   . کنندها استفاده میمیان وعده

  .اندبه نتایج مشابه در مورد مصرف بیش از حد گروه سایر مواد غذایی دست یافته) 1384(

نماید که مصرف گروه کیک و شـیرینی و شـکالت در کودکـان    اظهار می) 1995(همچنین ورژر 

ه ـنشان دادنـد کـ   نیز )1383(اج ـواه پیرآغـی و دادخـامین. باشدیـاي لبنی مـهرآوردهـبیشتر از ف

ربـوط  هاي قنادي مها و پس از آن فرآوردهن وعده مربوط به گروه غذایی میوهترین میاپر مصرف

  .باشدبه گروه سایر مواد غذایی می

انـد کـه   هاي پژوهش خـود ذکـر کـرده   در یافته) 1381(آبادي و همکاران از سوي دیگر نجم    

هـاي آن،  وه شـیر و فـرآورده  کفایت در مصـرف روزانـه گـر    هاي مورد بررسی، دچار عدمنمونه

همچنـین قنـادي اصـل    . باشـند یـها در مقایسه با استانداردهاي توصـیه شـده مـ   ها و میوهسبزي

در این  .کند که شناخت و آگاهی دانش آموزان از گروه هاي غذایی ضعیف استقید می) 1385(

هاي دایمی صحیح غـذایی خـود،   یج عادتهاي پیشنهادي آموزش و ترودر سرفصلFAOراستا 

ارائه الگوي یک زندگی سالم و شرایط یک رژیم خوب را به کودکان دبستانی ضـروري دانسـته   

شود که ارائـه آمـوزش جهـت    در نتایج بررسی خود متذکر می) 1387(همچنین ملکشاهی .است

مـواد غـذایی   ارتقاء سطح آگاهی در مورد شناسایی واحدهاي غذایی و رعایت مصـرف صـحیح   

  .براي مبتالیان به دیابت ضروري است

  روش پژوهش

ردي هاي کـاربـاست و در گـروه پـژوهشتحلیلی  -یفمطالعه انجام شده از نوع تحقیق توصی   

ي توصیفی، به جنبهطبق نظر آیزنر، . باشدزار پـژوهش نیز تحلیل محتوا میاب .گیردیـقـرار م

  ).1979، ایزنر( شود داللت داردوقعیت مالحظه میآن مهایی که در ي واضح کیفیتارائه

  .باشدي آماري مورد پژوهش، کتب درسی مقطع ابتدایی میجامعههمچنین 

یکی از اهداف زیستی مقطع ابتدایی، تالش براي حفظ سالمتی است و شرط از آنجایی که       

هاي آسمان وم تجربی و  هدیه، عل»بخوانیم«کتب فارسی  ي سالم است،الزم سالم زیستن، تغذیه

. براي تحلیل بر اساس الگوي صحیح مصرف مواد غذایی انتخاب شدند) تعلیم و تربیت اسالمی(
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هاي آسمان تدوین نشده است مجموع براي پایه اول ابتدایی کتاب هدیهکه  با توجه به این

  .باشدجلد می14ها نمونه

در قالب ي ابتدایی، آشنایی با مسائل علمی ورهي درسی فارسی دبر اساس راهنماي برنامه     

دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی، (ي شناختی این کتاب استزبان، یکی از اهداف حیطه

ین در بخش همچن .هایی در مورد موضوع پژوهش دربرداشته باشدتواند پیاماز این رو می) 1386

ي صحیح به عنوان یکی از راههاي تغذیه ي درسی علوم تجربی، آموزشمفاهیم راهنماي برنامه

در ارتباط با چرایی ). 1372دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی، (سالم ماندن ذکر شده است

هاي آسمان به عنوان نمونه، از آنجایی که آشنایی با اهم امور اخالقی و آداب انتخاب درس هدیه

دفتر (داف ذکر گردیده استن یکی از اهاسالمی مورد نیاز در زندگی کودك و نوجوان به عنوا

هایی در مورد تواند پیامي آن میهاي سادهو داستان)  1385تألیف کتب درسی، زي و برنامه ری

خود داشته باشد، این کتاب نیز به عنوان نمونه براي تحلیل محتوا انتخاب  موضوع پژوهش در

- رابینسون، ترجمه(باشدتخاب غذا میالزم به ذکر است که مذهب یکی از عوامل مؤثر در ان. شد

  .گیرددر این پژوهش کل محتواي آموزشی کتب نامبرده مورد تحلیل قرار می ).1386ي خلدي،

که واحد تجزیه و تحلیل این پژوهش جمله است، هر مضمون یا عبـارت و یـا    با توجه به این   

ر اگـ . گـردد باشـد محاسـبه مـی   را دربرداشـته   )هاشاخص( هامفهوم نوشتــاري که ابعــاد مؤلفه

-ها، هر کدام به مؤلفهها در پیام تصویري وجود داشته باشد و یا از انواع تمرینمصداقی از مؤلفه

هـاي مربـوط بـه سـؤال اول     در این پژوهش مؤلفـه  .شودها ارتباط داشته باشد در نظر گرفته می

ویتامین هـا و مـواد معـدنی؛     -آب -پروتئین ها -چربی ها -کربوهیدرات ها: پژوهش عبارتند از

هـا، گوشـت و   هـا، میـوه  نان و غالت، سبزي: هاي مربوط به سؤال دوم پژوهش عبارتند ازمؤلفه

هاي آن و سایر مواد غذایـی؛ و مؤلفه هـاي مربـوط بـه ســؤال    هاي آن، شیر و فرآوردهجایگزین

  .باشندسوم پژوهش، اندازه واحـد و تعداد واحـد در روز می

سـتند کـه   هـا فضـاهایی ه  مقولـه . باشـد هاي یک سند مییامتحلیل محتوا، مقوله بندي پ اساس   

پژوهشگر به هنگام تحلیـل کتـب، مـوارد زیـر را     . طبقه بندي شوند واحدهاي محتوا باید در آنها

  :مورد توجه قرار داده است

  .ي انسان، محاسبه گردیدهاي مربوط به تغذیهفقط مقوله-

  .یرمستقیم در نظر گرفته شدي مستقیم و غهاپیام-
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  .، محاسبه نشددریا، و اقیانوس ،نه، دریاچهمربوط به استخر، رودخا» آب«ي مؤلفه-

  .ها در نظر گرفته شدي آنن داراي چند مؤلفه بود، همهاي در متاگر جمله-

  .یا تمرینی داراي چند مؤلفه بود، به تعداد محاسبه گردید اگر تصویر-

  .از یک بار تکرار شده بود، یک بار حساب شدتصاویري از کتاب که بیش -

تحلیل محتوا، معموالً شامل شمارش فراوانی رخداد هر مقوله تعیین شده در هر نمونه       

  . باشدي اهمیت آن مینشانه ،است و در آن فرض بر این است که تکرار یک عنصر

تـایج بـه هـدف پـژوهش و     فراینـد تفسـیر ن  . مرحله آخر تحلیل محتوا، تفسیر معانی نتایج است

تمرکز تفسـیرها   ،در مورد تحلیل محتواي موردنظر. چهارچوب نظري یا مفهومی آن بستگی دارد

هـاي الگـوي مصـرف مـواد     ندرکاران آموزش و پرورش به مؤلفهبر میزان توجه مؤلفان و دست ا

-دایی مـی هاي آسمان مقطع ابت، علوم تجــربی و هدیه»بخوانیم«غذایی در کتب درسی فـارسی 

  .باشد

  هاي تحقیق یافته

  .گرددهاي تحقیق بیان مییافته ژوهش ارائه وـدر این بخش سؤال هاي پ    

کتــب فارسـی   (وضعیت اطالع رسانی محتواي کتب درسی مقطع ابتدایی«:سؤال اول پژوهش    

ایی مـواد  نسبت به معرفی و شناسـ ) هاي آسمان پنج پایه ابتدایی، علوم تجربی و هدیه»بخـوانیم«

  .»مغذي موجود در ساختمان مواد غذایی چگونه است؟

ی هــاي مواد مغذي در کتـب فارستجزیه و تحلیل وضعیت توزیع فـراوانی و درصد مؤلفه    

  : باشدهاي آسمان پنج پایه ابتدایی به شرح زیر می، علوم تجربی و هدیه»بخـوانیم«

هاي ي مواد مغذي، مؤلفه، از شش مؤلفهاول دبستان» بخوانیم«محتواي کتاب فارسی  - 

ها با ي کربوهیدارتدر این کتاب به مؤلفه. ها و آب را در خود گنجانده استکربوهیدارت

توجه % 86/42و درصد  1ي آب با فراوانی و پس از آن به مؤلفه% 14/57درصد و  4فراوانی 

  .ناچیزي شده است

و به ) 1فراوانی % (50ها با درصد ي کربوهیداتهدر کتاب علوم تجربی اول دبستان، به مؤلف -

-مؤلفــان در این کتاب بـه مؤلفه. اشاره شده است) 1فراوانی % (50ي آب بـا درصد مؤلفـه

  . اندترین توجهی ننمودهها و مواد معدنی کوچکها، ها، پروتئینهاي چربی
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ها و ربوهیدارتي مغذي کماده هایی در مورد دودوم دبستان، پیام» بخوانیم«ارسی کتـاب ف -

درصد و   4ها با فراوانی ي کربوهیدارتدر این کتاب به مؤلفه. آب، در خود گنجانده است

  .توجه ناچیزي شده است% 20و درصد 1ي آب با فراوانی و سپس به مؤلفه% 80

در نظر هاي مواد مغذي، جایگاهی وم دبستان، براي هیچ یک از مؤلفهدر کتاب علوم تجربی د -

  .گرفته نشده است

- ي آب پرداخته و به دیگر مؤلفهمورد به مؤلفه 8دبستان، تنها در هاي آسمان دوم کتاب هدیه -

  .هاي مواد مغذي توجهی نشده است

و پس % 60و درصد  3ي کربوهیدارت را با فراوانی سوم دبستان، مؤلفه» بخوانیم«کتاب فارسی  -

- در این کتاب پیام. جاي داده است در خود% 40و درصد  2 ي آب را با فراوانیاز آن مؤلفه

  .هایی در ارتباط با دیگر مواد مغذي، گنجانده نشده است

بیشترین فراوانی را ) 9فراوانی % (30ي آب با درصد اب علوم تجربی سوم دبستان، مؤلفهدر کت -

و ) 8فراوانی (% 67/26ها با درصد ي کربوهیدراتسپس مؤلفه. به خود اختصاص داده است

همچنین . مورد توجه واقع شده است) 5فراوانی % (67/16ها با درصد ي چربیبعد از آن مؤلفه

کمتر مورد توجه قرار ) 4فراوانی % (33/13ها هر کدام با درصد ها و ویتامیني پروتئینمؤلفه

  .اي نشده استي مواد معدنی اشارهمؤلفهگرفته و به 

ي مواد مغذي یعنی گانههاي ششتنها به یکی از مؤلفه ان سوم دبستان،هاي آسمدر کتاب هدیه -

  .، پرداخته شده است5آب با فراوانی 

و درصد  3ي آب با فراوانی هایی در ارتباط با مؤلفهچهارم دبستان، پیام» بخوانیم«کتاب فارسی  -

، اشاره %)25رصد با د(هاي کربوهیدارتدر خود گنجانده و تنها در یک مورد به مؤلفه% 75

  .داشته است

گانه هاي ششهیچ یک از مؤلفهمؤلفان براي در محتـواي کتـاب علوم تجربی چهارم دبستان، -

  .اندمواد مغذي جایگاهی قائل نشده

ي هایی در ارتباط با مؤلفهمورد پیام 9هاي آسمان چهارم دبستان، تنها در محتواي کتاب هدیه -

  .اي نشده استهاي مواد مغذي اشارههآب داشته و به دیگر مؤلف
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و ) 5فراوانی % (33/83پنجم دبستان، به مؤلفه ي آب با درصد » بخوانیم«در کتاب فارسی  -

مؤلفان در این کتاب . توجه شده است) 1فراوانی % (67/16مؤلفه ي کربوهیدارت ها با درصد 

  .براي دیگر مؤلفه هاي مواد مغذي جایگاهی اختصاص نداده اند

% 50و درصد  9ها با فراوانی ي کربوهیدارتدر کتاب علوم تجربی پنجم دبستان، مؤلفه -

هاي آب و مواد معدنی باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و پس از آن به مؤلفه

  .پرداخته شده است% 25و درصد  2هر یک با فراوانی 

  .است شدهي آب اشاره هک مورد به مؤلفهاي آسمان پنجم دبستان، تنها در یدر کتاب هدیه -

  :آمده است 2هاي مواد مغذي در جدولمجموع توزیع فراوانی و در صد مؤلفه    

  

  مؤلفه هاي 

  مواد مغذي             

  مشخصه ي      

آماري 

  

کربوهیدراتها

  

چربیها

  

پروتئینها

  

آب

  

ویتامینها

  

  مواد معدنی

26544942فراوانی

%22/2%45/4%44/54%45/4%55/5%89/28درصد

کتاب مورد بررسی مقطع ابتدایی14هاي مواد مغذي در مجموع توزیع فراوانی و در صد مؤلفه: 2جدول

  

، »بخــوانیم «کتـب فارسی (وضعیت اطالع رسانی کتب درسی مقطع ابتدایی«: سؤال دوم پژوهش

هـاي غـذایی   ت به معرفی و شناسایی گروهنسب )هاي آسمان پنج پایه ابتداییعلوم تجربی و هدیه

  .»اصلی در هرم راهنماي غذایی چگونه است؟

در هرم (هاي غذاییهاي گروهضعیت توزیع فراوانی و درصد مؤلفهتجزیه و تحلیل و     

هاي آسمان پنج پایه ابتدایی به ، علوم تجربی و هدیه»بخوانیم«در کتب فارسی ) راهنماي غذایی

  :شرح زیر می باشد

) 10فراوانی % (67/41ي میوه ها با درصد اول دبستان، مؤلفه» بخوانیم«در کتاب فارسی  -

% 84/20ي نان و غالت با درصد سپس مؤلفه. خود اختصاص داده است باالترین فراوانی را به

در محتواي کتاب ) 4فراوانی % (66/16و بعد از آن گروه سایر مواد غذایی با درصد ) 5فراوانی (
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ي و مؤلفه) 3فراوانی % (5/12ها با درصد ي سبزيدر این کتاب به مؤلفه. نده شده استگنجا

ي کمتر توجه شده، همچنین به مؤلفه) 2فراوانی % (33/8هاي آن با درصد گوشت و جایگزین

  .هاي آن کوچکترین توجهی نشده استشیر و فرآورده

و بعد از آن به % 86/42و درصد  3فراوانی ي میوه با علوم تجربی اول دبستان، به مؤلفهکتاب  -

هاي آن و سایر مواد غذایی هر کدام با ها و شیر و فرآوردههاي نان و غالت، سبزيمؤلفه

گاهی براي معرفی و مؤلفان در این کتاب جای. پرداخته است% 28/14و درصد  1فراوانی

  .هاي آن قائل نشده اندي گوشت و جایگزینشناسایی مؤلفه

، %43/46و درصد  13ي نان و غالت با فراوانی دوم دبستان، مؤلفه »بخوانیم«تاب فارسی در ک -

و  5سپس گروه سایر مواد غذایی با فراوانی . بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است

و  3هاي آن هر یک با فراوانی و شیر و فرآوردهها هاي سبزيو بعد از آن مؤلفه% 85/17درصد 

ها و هاي میوهدر این کتاب به مؤلفه. ه شده استدر محتواي کتاب گنجاند% 72/10درصد 

  .ترین توجهی نشده استهاي آن کوچکگوشت و جایگزین

هاي آن، ها و شیر و فرآوردهها، میوهي سبزيدر کتـاب علوم تجـربی دوم دبستان، به سه مؤلفه -

ي نان و غالت جایگاهی توجه ناچیزي شده و به مؤلفه% 25و درصد  2هر یک با فراوانی 

  .اختصاص داده نشده است

هاي نان و غالت و سایر مواد غذایی هر یک هاي آسمان دوم دبستان، به مؤلفهدر کتاب هدیه -

پرداخته % 66/16و درصد  2ها با فراوانی ي میوهو سپس به مؤلفه% 67/41و درصد  5با فراوانی 

  .هاي غذایی توجه نشده استدر این کتاب به دیگر گروه. ه استشد

فراوانی % (67/41ي سایر مواد غذایی با درصد سوم دبستان، مؤلفه» بخوانیم«در کتاب فارسی  -

ي نان و غالت با درصد پس از آن به مؤلفه. صاص داده است، باالترین فراوانی را به خود اخت)5

هاي آن هاي گوشت و جایگزیندر این کتاب به مؤلفه. توجـه شـده است) 4فـراوانی % (33/33

کمتر توجه ) 1فراوانی % (33/8ها با درصد ي میوه، و به مؤلفه)2فراوانی % (67/16 با درصد

  .اي نشده استهاي آن اشارهها و شیر و فرآوردههاي سبزيشده، همچنین به مؤلفه

ها و سایر مواد غذایی هر یک با فراوانی هاي میوهم تجربی سوم دبستان، به مؤلفهدر کتاب علو -

و  6ها با فراوانی هاي سبزيبعد از آن مؤلفه. بیشترین توجه شده است% 21/21و درصد  7

مورد توجه واقع شده % 15/15و درصد  5ي نان و غالت با فراوانی سپس مؤلفه% 19/18درصد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1390، سال ششم، پاییز 22فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

١٣٠

هاي آن هر یک با هاي آن و شیر و فرآوردههاي گوشت و جایگزینؤلفهه مدر این کتاب ب. است

  .کمتر توجه شده است% 12/12و درصد  4فراوانی 

هاي غذایی را، به هاي گروههاي آسمان سوم دبستان، بیشترین پیام در مورد مؤلفهکتاب هدیه -

% 41/29و درصد  5نی هاي آن، هر یک با فراواي نان و غالت و شیر و فرآوردهدو مؤلفه

، و %53/23رصد و د 4ي سایر مواد غذایی با فراوانی بعد از آن به مؤلفه. اص داده استاختص

در این کتاب به . نموده استتوجه % 65/17و درصد  3ها با فراوانی ي میوهپس از آن به مؤلفه

  . اي نشده استهاي آن اشارهها و گوشت و جایگزینهاي سبزيمؤلفه

و درصد  15ي نان و غالت با فراوانی چهارم دبستان، مؤلفه» بخوانیم«ی کتاب فارسدر  -

ي سایر مواد غذایی تصاص داده است و بعد از آن مؤلفهباالترین فراوانی را به خود اخ% 22/65

و  2ها با فراوانی هاي میوهمؤلفه. مورد توجه واقع شده است% 74/21و درصد  5با فراوانی 

کمتر % 35/4و درصد  1هاي آن با فراوانی ي شیر و فرآوردهس از آن مؤلفهو پ% 69/8درصد 

  .مورد توجه واقع شده است

و درصد  10ي سایر مواد غذایی با فراوانی در کتاب علوم تجربی چهارم دبستان، مؤلفه -

 6اوانی ها با فري میوهبعد از آن مؤلفه. ختصاص داده استبیشترین فراوانی را به خود ا% 72/35

مورد توجه واقع شده % 85/17و درصد  5ها با فراوانی ي سبزيو سپس مؤلفه% 43/21و درصد 

ي گوشت و و مؤلفه% 28/14و درصد  4فراوانی هاي نان و غالت با در این کتاب به مؤلفه. است

مؤلفان در این کتاب . کمتر توجه شده است% 72/10و درصد  3هاي آن با فراوانی جایگزین

  .هاي آن جایگاهی قائل نشده اندگروه شیر و فرآورده رايب

ي شیر و به مؤلفه% 5/62و درصد  5فراوانی هاي آسمان چهارم دبستان، با کتاب هدیه -

فان  مؤل. ي نان و غالت پرداخته استبه مؤلفه% 5/37و درصد  3هاي آن و با فراوانی فرآورده

  .ي غذایی توجهی ننموده اندهاهاي گروهدر این کتاب، به دیگر مؤلفه

هاي غذایی را به پنجم دبستان، بیشترین پیام آموزشی در مورد گروه» بخوانیم«کتاب فارسی  -

- بعد از آن مؤلفه. اختصاص داده است) 7فراوانی % (89/38ي سایر مواد غذایی با درصد مؤلفه

مورد ) 5فراوانی % (78/27هاي آن هر یک با درصد هاي نان و غالت و گوشت و جایگزین

کمتر ) 1فراوانی % (55/5ها با درصد هاي سبزيدر این کتاب به مؤلفه. توجه واقع شده است
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هاي آن جایگاهی در نظر گرفته نشده ها و شیر و فرآوردههاي میوهتوجه شده و براي مؤلفه

  .است

درصد و  3نی هاي نان و غالت هر یک با فراواکتاب علوم تجربی پنجم دبستان، به مؤلفه -

در این . خته استپردا% 25و درصد  2ي سایر مواد غذایی با فراوانی و بعد از آن به مؤلفه% 5/37

هاي آن جایگاهی هاي آن و شیر و فرآوردهها، گوشت و جایگزینهاي میوهکتاب براي مؤلفه

  .اختصاص نیافته است

هاي غذایی را به ی در مورد گروههاي آسمان پنجم دبستان، باالترین پیام آموزشکتاب هدیه -

ي نان و اختصاص داده است و پس از آن به مؤلفه% 60و درصد  6ها با فراوانی ي میوهمؤلفه

ها، گوشت و هاي سبزيدر این کتاب به مؤلفه. پرداخته است% 40و درصد  4غالت با فراوانی 

  .کترین توجهی نشده استهاي آن و سایر مواد غذایی کوچهاي آن، شیر و فرآوردهجایگزین

  :آمده است 3در جدول هاي غذاییهاي گروهمجموع توزیع فراوانی و درصد مؤلفه

  

    هاي مؤلفه         

هايگروه     

    غذایی 

  مشخصه ي      

آماري 

  

نان و 

غالت

  

سبزیها

  

میوه ها

  

گوشت و 

جایگزینهاي 

آن

  

  شیر و 

فراورده 

هاي آن

  

سایر مواد 

غـذایی

722444192156فراوانی

%73/23%9/8%05/8%64/18%17/10%51/30درصد

کتاب مورد بررسی مقطع ابتدایی 14هاي غذایی در هاي گروهتوزیع فراوانی و درصد مؤلفه: 3جدول

  

، »بخـوانیم«کتـب فارسی (وضعیت اطالع رسانی کتب درسی مقطع ابتدایی«: سؤال سوم پژوهش

نسبت به معرفی راهنماي تغذیه روزانه از  )هاي آسمان پنج پایه ابتدایییهعلوم تجربی و هد

  . »هاي غذایی اصلی در کودکان دبستانی چگونه است؟گروه

ي هاي راهنمـاي تغذیه روزانه در کلیهتجزیه و تحلیل وضعیت تـوزیع فراوانـی و درصد مؤلفه

دوم » بخوانیم«در کتاب فارسی . باشدر میدوم دبستـان صف» بخوانیم«سی ها به استثناء فـارکتاب
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) 1فراوانی % (50هاي اندازه واحـد و تعداد واحـد در روز با درصد مؤلفه دبستان، به هر یک از

  .توجه شده است

  :آمده است 4هاي راهنماي تغذیه روزانه در جدول جموع توزیع فراوانی و درصد مؤلفهم   

  

  نماي مؤلفه هاي راه                    

  تغذیه روزانه                             

مشخصه ي آماري 

  

اندازه واحد

  

تعداد واحد در روز

11فراوانی

%50%50درصد

  کتاب مورد بررسی مقطع ابتدایی                    14مجموع توزیع فراوانی و درصد مؤلفه هاي راهنماي تغذیه روزانه در : 4جدول 

       

  نتیجه گیري و بحث

ي اقتصـادي طـی   ها و ارتباط آن با توسـعه یی، یادگیري انسـاننقش تغـذیه در سـالمت، کارا    

تحقیقات وسیع جهانی به اثبات رسیده است و نشان داده شده که سرمایه گذاري ملـی در تـأمین   

ریات اي مردم نه تنها بـا صـرفه و اقتصـادي اسـت بلکـه از ضـرو      امنیت غذایی و سالمت تغذیه

هاي الگـوي مصـرف غـذایی از    از آنجایی که مجموع داده. رودغیرقابل اجتناب ملی به شمار می

جمله مهمترین ابزار سیستم اطالعات چند بخشی است و به عنوان راهنمـاي عملـی حرکـت در    

راستاي امنیت غذایی، تأمین رفاه و سالمت جامعه در سطح ملی و محلی مطرح است، یافته هاي 

وم ـ، علـ »بخـوانیم «ی ـر نیز دال بر این است که وضعیت اطالع رسانی کتب فارسـاضپژوهش ح

ي ابتدایی نسبت به معرفـی و شناسـایی مـواد مغـذي آب و     هاي آسمان پنج پایهی و هدیهـتجرب

هـا،  ها  از باالترین درصد فراوانی و نسبت به معرفی و شناسایی مواد مغذي چربـی کربوهیدرات

  ..ها و مواد معدنی از کمترین درصد فراوانی برخوردار بوده استمینها، ویتاپروتئین

هاي ارائه شده حدود دو میلیارد نفر در سراسر دنیا به کمبـود آهـن   از سوي دیگر بر اساس آمار 

 000/500تـا   250/ 000همچنـین سـاالنه    .د نفر در معرض خطر ید قرار دارندمبتال، و دو میلیار

در ایـن   ).1387ماهـان، ترجمـه ي خلیلـی،    (دهـد رخ می A   د ویتامینمورد کوري به علت کمبو

دشـمن   دهــد چهـارمین  ي معدنی کلسـیم رخ مـی  ئوپروز که به علت عدم کفایت مادهراستا است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

تحلیل محتواي کتب مقطع ابتدایی بر اساس الگوي صحیح مصرف مواد غذایی

١٣٣

ـ   ).1385شیخ االسالم و همکاران، (باشداصلـی سالمت انسان می ن مـوارد مربـوط عـدم    تمـام ای

ه در کتب مورد بررسی، اطالع رسانی مناسب نسـبت بـه   ها و مواد معدنی است ککفایت ویتامین

  .معرفی و شناسایی آنها انجام نشده است

ساله مفاهیم انتزاعی مانند بهداشت، آلودگی و حفاظت را درك  8تا  6از آنجایی که کودکان    

و ي مژده سعیدي نژاد هاوز، ترجمه(ها معرفی شوندطریق فعالیتکنند و این مفاهیم باید از نمی

همچنین براساس نظر برونر که کودکان در این سنین هنوز از درك تجسمی ).  1380همکاران،

، )1373ي کدیور، بیلر، ترجمه(برندکار میه کنند یعنی تصورات تجربی و حسی را باستفاده می

توان موجه لذا عدم پرداختن کتب پایه اول و دوم نسبت به معرفی و شناسایی مواد مغذي را می

ها در دهد که فراوانی پیامرد بررسی نشان میی موـست؛ اما نتایج تحلیل محتواي کتب درسدان

لوم تجربی پایه پنجم هاي چهارم و پنجم نسبت به پایه سوم سیر نزولی داشته، و تنها کتاب عپایه

ی نموده است و این در حالی است که براي ـبه مواد معدن%) 22/2با درصد ( توجه ناچیزي

  .هاي طوالنی مدت نیاز استی به آموزشـو ابقاي عادات صحیح غذایایجاد 

کتاب مورد بررسی، اطالع رسانی کتاب  14دهد که در بین هاي پژوهش حاضر نشان مییافته    

علوم تجربی پایه سوم، نسبت به معرفی و شناسایی مواد مغذي از وضعیت بهتري برخوردار بوده 

مفاهیم  جزو را ي صحیحکه آموزش تغذیهدرسی علوم تجربی بر اساس راهنماي برنامه . است

؛ این نتیجه با اهداف آموزشی این کتاب همخوانی مشخص شده در پایه سوم تعیین کرده است

اي هماهنگ از اهداف، ي درسی را به مجموعهشوراي عالی آموزش و پرورش برنامه .دارد

-بی پیشرفت تحصیلی اطالق میهاي تدریس و ارزشیاها، محتواي دروس و روشسرفصل

  ).138، ص 1387دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش، (نماید

عنـوان یـک    که در یک برنامه درسی بعد از مشخص شدن اهداف، محتـوا بـه   با توجه به این    

-باشـد و در برنامـه  درسی، از اهمیت خاص برخـوردار مـی   ي برنامهعنصر اصلی تشکیل دهنده

ي ابتدایی، آشنایی با مسـائل علمـی در قالـب زبـان، یکـی از اهـداف حیطـه        درسی فارسی دوره

تواننـد بـا انتخـاب محتـواي     رسد مؤلفان کتب فارسی میشناختی این کتاب است، لذا به نظر می

تـري  اطالع رسـانی مناسـب  ) به ویژه در فصل بهداشت و در پایه هاي سوم، چهارم و پنجم(بهتر

هـا و مـواد معـدنی داشـته     ها، ویتـامین ها، پروتئیناد مغذي چربینسبت به معرفی و شناسایی مو

  . باشند
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هاي پژوهش داللت بر آن دارد که وضـعیت اطـالع رسـانی کتـب درسـی مـورد       همچنین یافته  

 هاي غذایی از هرم راهنماي غذایی براي گروه هاي نانسی نسبت به معرفی و شناسایی گروهبرر

ها، از باالترین فراوانی برخوردار است و مؤلفان ایـن کتـب بـه    وهو غالت، سایر مواد غذایی و می

هـاي آن بـه   هاي آن و گوشت و جـایگزین ها، شیر و فرآوردههاي سبزيمعرفی و شناسایی گروه

ی ـی و شناسایـ ـی نسبت بـه معرفـ  ـدر ارتباط با اطالع رسانلذا . ی نپرداخته اندـطور مؤثر و کاف

 اقدام به  بایدیهاي آسمان م، علوم تجربی و هدیه»بخوانیم«فارسیهاي غذایی، مؤلفان کتب گروه

  . نمایندانتخاب محتوایی مناسبتر 

هـاي غـذایی   نی نسبت به معرفی و شناسایی گـروه الزم به ذکر است که در ارتباط با اطالع رسا  

رسـی و  اصلی از هرم راهنماي غذایی، کتاب علوم تجربی پایه سوم همسو بـا راهنمـاي برنامـه د   

  .اهداف آموزشی کتاب، بیشترین پیام را در خود جاي داده است

ها، روند دهد که با افزایش پایهدر این راستا نتایج تحلیل محتواي کتب درسی مورد نظر نشان می

ها، سیري متغیر دارد و به استثناء کتاب علوم تجربی که در پایـه سـوم بـه اوج خـود     فراوانی پیام

  . هاي آسمان سیر نزولی داشته استو هدیه» بخوانیم«یابد، در فارسی می رسد و بعد کاهشمی

هاي پژوهش در ارتباط با چگونگی وضـعیت اطـالع رسـانی کتـب درسـی مـورد       بر اساس یافته

بررسی نسبت به معرفی و شناسایی راهنماي تغذیه روزانه کودکـان دبسـتانی، بـه اسـتثناء کتـاب      

اي به این موضـوع داشـته اسـت هـیچ یـک از کتـب مـورد        اشارهپایه دوم، که » بخوانیم«فارسی 

که (توجهی ننموده اند ) د واحد در روزاندازه واحد و تعدا(بررسی به کمیت مصرف مواد غذایی 

  ).البته این پیام با توجه به راهنماي تغذیه روزانه کودکان دبستانی نیاز به تصحیح دارد

ها، مطرح نشدن آن به صورت درسی به بعضی از مؤلفهشاید دلیل عدم توجه مؤلفان این کتب    

بایـد از آن  ریزان مییلر اولین پرسشی که تمامی برنامههدف آموزشی باشد، اما بر اساس منطق تا

ی ـها باید در پـ مدرسه«ی کمک بگیرند این است که ـهاي درسبه عنوان ابزار براي ساخت برنامه

 هاي درسی به عنـوان درون داد نظـام آموزشـی، بسـتر    امهبرن. »هایی باشند؟دستیابی به چه هدف

ها و همین دلیل تشخیص و شناسایی نیاز هاي فردي و اجتماعی است و بهها و نیازتمامی ارزش

  . شودهاي آموزشی محسوب میترین عنصر در تصمیم گیريیابی آنها محورياولویت

 انـش کـاربردي بـراي تـأمین یـک نیـاز      با توجه به اهمیت دانش مواد غذایی به عنـوان یـک د     

ي مـوزان دوره آها منطبق با نیازهـاي دانـش  که اهداف آموزشی این کتاب رسدبه نظر میاساسی؛ 
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اي که تغییر و بهبود رفتـار تغذیــه  معتقد است) 1386(امیدوار .ابتدایی نبوده و مستلزم تغییراست

  .ي درسی داردتغییر برنامهها مانند اي از مداخلهآموزان نیاز به مجموعهدانش

 ،)1386(ارانـه وکیلـی و همکـ  ایج تحقیقات داخلـی و خـارجی از جملـ   بر اساس نتچنین هم   

، انـــدرسون و همکــاران )2005(، پــاورز و همکــاران )1384(نقیــب زاده و مظفــري خســروي 

تدویـن  ،)2001(و استویج ونبرگ و همکاران) 2003(همکـاران  ، تـا و)2004(، الیـورز )2005(

-اي در بین دانـش هاي آموزش تغذیه جهت ارتـقاء سطح دانش،نگـرش و عملکـرد تغذیهبرنامه

  .آموزان، از ضروریات است

و این که آموزش و پرورش تنها نهاد رسـمی اسـت کـه در    با توجه به اهمیت حیاتی موضوع    

سـوي دیگـر تنهـا ابـزار     کنار خانواده عهده دار تعلیم و تربیت کودکـان و نوجوانـان اسـت و از    

ي تعلـیم و  ـه صــورت مکتــوب و مــدون وسیلــه    آموزشی کشور ما کتاب درسی است که بـ 

ی کـه  ـدر حال .هاي موجود باید انتظارات را برآورده سازدباشد، بنابراین محتواي کتابتربیت می

کـافی بـه   طـور مـؤثر و    هاي درسی مقطع ابتـدایی بـه  دهد که کتابژوهش نشان میـنتایج این پ

هاي الگوي صحیح مصرف مواد غذایی نپرداخته است؛ بـه ویـژه موضـوع کمیـت     آموزش مؤلفه

باشد نادیـده  مصرف، که مربوط به راهنماي تغذیه روزانـه و از ابعـاد اصلـی الگـوي مصرف می

ي هـا میزان نیازهاي خـود نسـبت بـه گـروه     گرفته شده است به عبارت دیگر کودکان دبستانی از

   .بیننداصلی آموزش نمیغذایی 

قـادر   FAOپیشـنهادي  ي هاب درسی با اهتمام به سرفصلرسد مؤلفان کتبه نظر میهمچنین    

  .خواهند بود غناي بیشتري به محتواي کتاب ببخشند

- هاي فعال براي دانشوزش به شیوهـران، آمـژوهشگـاز سوي دیگر با توجه به نتایج تحقیقات پ

باید به عوامل فردي، اجتماعی و هاي آموزشی میشد، و در برنامهباتر میآموزان اثربخش

ها را مفید و مؤثر قلمداد نمود که توان آموزشزمانی می. ادگی کودکان توجه گرددخانو

بر اساس نظریات . سبب ایجاد رفتار و عادات صحیح غذایی شود) براساس رویکرد رفتاري(

اي هـاي خـاص یادگیري که به رفتارهوشبا ری، ي درسـتاري بـرنـامهرویـکرد رفمیلر 

، میلر(آموز است انجامد، سر و کار دارد و تالش معلم، شکل دادن به رفتار دانشیـمشخصی م

1983.(  
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-ور میـور منظـی مذکـهاي درسابدید نظر کتـزیر را براي اصالح و تج این مقاله پیشنهادهاي 

  :دارد

  دهاپیشنها

مصرف مواد غذایی بـه عنـوان یکـی از اهـداف آموزشـی در      در نظر گرفتن الگوي صحیح -

  .برنامه درسی کتب درسی مقطع ابتدایی

در کتــب  گـوي صــحیح مصـرف مــواد غـذایی   درمــورد  ال ،تـر انتخـاب محتـوایی مناســب  -

هـاي  سوم، چهارم، پنجم و علوم تجربـی پایـه   هايپایه هاي آسمانو هدیه» یمبخوان«فارسی

   .نجمچهارم و پ

هـاي آسـمان پـنج    ـی و هدیهـ، علـوم تجرب»بخوانیم«ع رسانی کتب فارسـی وضعیت اطال -

هـا و  هـا، ویتـامین  ها، پروتئینپایه ي ابتدایی نسبت به معرفی و شناسایی مواد مغذي چربی

  .مواد معدنی مورد اصالح و بازبینی قرار گیرد

شناسایی  معرفی و در کتاب هاي مورد بررسی در خصوص اطالع رسانی مناسب نسبت به -

    .ات الزم صورت گیردحاصالها و مواد معدنی، ویتامین مواد مغذي ،

  FAOهاي ارائـه شـده از سـوي    توان بر اساس سرفصلتحلیل محتواي کتب درسی را می-

.نیز انجام داد وبا بررسی هاي بیشتر

  منابع

موزشی بر آگاهی، تأثیر مداخله آ). 1387(استبصاري، فاطمه و فرحبخش، محمد و مصطفایی، محمود -

چکیده مقاالت همایش تغذیه و فعالیت . نگرش، عملکرد دانش آموزان دختر در مورد فعالیت فیزیکی

  دانشگاه علوم پزشکی: قزوین. فیزیکی در بیماري هاي متابولیک و چاقی

اهمیت مداخله هاي مبتنی بر جامعـه در سـطح مـدارس در بهبـود رفتـار و      ). 1386(امیدوار، نسرین -

مرکـز تحقیقـات علـم    : تبریـز . چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایـران . ت تغذیه اي کودکانوضعی

  تغذیه

بررسی میزان شیوع چاقی و نحوه توزیـع چربـی و ارتبـاط آن بـا الگـوي      ). 1380(امیرخانی، فردین -

م پایان نامـه کارشناسـی ارشـد علـو    . ساله شهر تبریز 16-14مصرف مواد غذایی در پسران دبیرستانی

  انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور. تغذیه

بررسی الگوي غذایی دانش آموزان دبستانی شهر تهران ).1383(امینی، مریم و دادخواه پیرآغاج، منیژه -

طـرح  . 1382-83با تأکید بر میان و عده هایی مصرفی و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال تحصـیلی  

  یه و صنایع غذایی کشور انستیتو تحقیقات تغذ. تحقیقاتی
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شیوع سوءتغذیه در کودکان و ). 1386(بایگی، فرشته و جزایري، ابوالقاسم و حقیقیان رودسري، آرزو -

مرکـز  : تبریـز . چکیده مقاالت نهمین کنگـره تغذیـه ایـران   . برنامه هاي مداخله اي با محور فقرزدایی

  تحقیقات علوم تغذیه

مرکـز نشـر   : تهـران . ترجمه ي پروین کـدیور . سی در آموزشکاربرد روان شنا). 1373(بیلر، رابرت -

  دانشگاهی

دریافت مواد مغـذي در کودکـان چـاق منطقـه     ). 1385(جزایري، ش و فخرزاده، ح و پور ابراهیم، ر -

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. تهران

مقایسه دریافت مواد غذایی عمـده  ). 1386(ن زاده، ناصر حجازي، احسان و امانی، رضا و شرف الدی-

مجله علوم . با افراد سالم MSدر بیماران مبتال به  D3هیدروکسی  25و سطح سرمی Dحاوي ویتامین

  www.Sid.ir 1386زمستان. تغذیه و صنایع غذایی ایران

ر اسـاس رویکـرد   تحلیل محتواي کتاب هدیه هاي آسمان پایه پنجم ب). 1387(حسینی طاق، خدیجه -

  دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد. 1386-1387برنامه درسی مصوب 

نهمـین  . تحلیل اقتصادي شاخص هاي تغذیه اي و کفایـت غـذایی در ایـران   ). 1385(حیدري، خلیل-

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. کنگره تغذیه ایران

مجموعـه مصـوبات شـوراي عـالی آمـوزش و      ). 1387(دبیرخانه شوراي عالی آمـوزش و پـرورش   -

  انتشارات مدرسه: تهران. پرورش

  انتشارات سفیر اردهال: تهران. الگوي صحیح تغذیه). 1387(دریایی، محمد -

: تهـران . راهنماي برنامه درسـی دینـی دوره ابتـدایی   ). 1385(دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی -

  دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی

: تهـران . راهنماي برنامه درسی علـوم  دوره ابتـدایی  ). 1372(برنامه ریزي و تألیف کتب درسی دفتر -

  دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی

: تهـران . راهنماي برنامه درسی فارسی دوره ابتـدایی ). 1386(دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی -

  دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی

مجموعه آموزشی تغذیه در سـنین مدرسـه بـراي    ). 1383( ه ایران، معاونت سالمت دفتر بهبود تغذی-

  انتشارات آرویج: تهران. کارکنان بهداشتی و درمانی و مراقبین بهداشت مدارس

بررسی تـأثیر مصـرف صـبحانه،    ). 1383(دلوریان زاده، مهري و کشاورز، مریم و حسین زاده، سمانه -

چکیـده  . تغذیه کودکان دبستانی در روستاهاي شهرستان شـاهرود میان وعده صبح و شیر در وضعیت 

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران

ترجمه ي . اصول تغذیه رابینسون). 1386(رابینسون، کارین هاگدن و وایگلی، اما اس و مولر، دانا اچ -

  نشر سالمی  : تهران. ناهید خلدي
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نقش آموزش تغذیه بر تغییر آگـاهی  ). 1385(پورعبدالهی، پروین و رضویه، سید ولی  زراتی، میترا و -

چکیـده مقـاالت نهمـین کنگـره     . و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی در ارتباط با مصرف تـنقالت 

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. تغذیه ایران

ترجمه ي آزاده . کشورهاي در حال توسعهتغذیه براي ). 1383(ساویچ کینگ، فلیسیتی و بورگس، آنا -

  انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور: تهران. امین پور و همکاران

-87(سـال  5روند شیوع چاقی در قزوین به فاصـله  ). 1387(شاهرخی، اکرم و فالحت پیشه، فرزانه -

: قـزوین . بولیک و چـاقی چکیده مقاالت همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماري هاي متا). 1382

  دانشگاه علوم پزشکی

بررسی نگرش و عملکـرد خـانوار هـاي سـاکن در محـدوده      ). 1385( شفقی، خسرو و دلشاد، علی -

چکیـده مقـاالت نهمـین    . جمعیتی پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد در زمینه مصرف مواد غـذایی 

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. کنگره تغذیه ایران

بررسی ارتباط بین افزایش آگاهی و دانش تغذیـه اي  ). 1383(اور، ر و محمدي، ص و وکیلی، م  شن-

. چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایـران . با اصالح عادات غذایی خانوارهاي روستایی استان فارس

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز

. تغذیـه، ورزش و سـالمت اسـتخوان   ). 1385(سالم، ربابه و ترابی، پریسا و کالهدوز، فریبـا  شیخ اال-

  انتشارات کلک خیال : تهران

انتشـارات  : تهـران . آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمـایی تحصـیلی، متوسـطه   ). 1386(صافی، احمد -

  سمت

بررسی الگوي مصرف مواد غذایی و برخـی عوامـل مـؤثر آن در    ). 1384(عزیز آبادي فراهانی، عالیه -

  دکتري دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانپایان نامه . شهر بابل

تأثیر آموزش تغذیـه شـفاهی در افـزایش دانـش تغذیـه اي دانـش آمـوزان        ). 1385(قنادي اصل، ف -

مرکز تحقیقـات علـوم   : تبریز. چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. دبیرستان هاي دخترانه اردبیل

  تغذیه 

انتشـارات دانشـگاه   : اصـفهان . دك و نوجوان در سالمت و بیماريتغذیه کو). 1383(کلیشادي، رویا -

  علوم پزشکی اصفهان

انسـتیتو  : تهران. طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذایی و تغذیه در کشور). 1369(کیمیاگر، مسعود -

  تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی گروه تحقیقات تغذیه

ترجمـه ي فـرزاد شـیدفر و    . اصول تغذیه کـراوس ). 1384(ماهان، کتلین و اسکات استامپ، سیلویا -

  نشر جامعه گر: تهران. ناهید خلدي
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. ترجمـه ي محمـد خلیلـی   . اصول تغذیـه کـراوس  ). 1387(ماهان، کتلین و اسکات استامپ، سیلویا -

  انتشارات خسروي: تهران. ویرایش دوازدهم

درسه بـا توانـایی یـادگیري و    تأثیر مصرف میان وعده غذایی در م). 1377(مقدم بنائم، ناهید الملوك -

. پایان نامه کارشناسی ارشد. آموزش و پرورش تهران 18پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی در منطقه 

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

بررسی نیاز هاي آموزشی و رفتار هاي تغذیـه اي مبتالیـان بـه دیابـت در     ). 1387(ملکشاهی، فریده -

. ارتباط با تغذیه و رعایت رژیم غذایی در مراجعه کنندگان به مراکـز بهداشـتی و درمـانی خـرم آبـاد     

دانشـگاه  : قـزوین . چکیده مقاالت همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماري هاي متابولیک و چاقی

  علوم پزشکی

کودکـان و   بررسی انتخاب میـان وعـده هـاي غـذایی توسـط     ). 1384(ملکشاهی، ف و ملکشاهی، م -

مرکز تحقیقات علـوم  : تبریز. چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن

  تغذیه

  بنیاد امور بیماري هاي خاص: رانته. اصول تنظیم برنامه هاي غذایی). 1379(میرمیران، پروین -

مؤسسه فرهنگی : تهران. زندگیتنظیم برنامه غذایی در دوران هاي مختلف ). 1382(میرمیران، پروین -

  انتشاراتی طیب تیمورزاده

مقایسه الگوي مصرف مواد غـذایی  ). 1381(نجم آبادي، شهان دخت و مولوي نجومی، مرضیه  - 37-

دانشـگاه علـم   . خانوارهاي ساکن مناطق مختلف غرب تهران با استاندارد هاي تغذیه اي توصیه شـده 

   www.Sid.irدرمانی ایران -پزشکی و خدمات بهداشتی

مقایسه عوامل خطر چاقی در کودکان دبستانی مبـتال و داراي  ). 1385(نصیري، احمد و خزاعی، طیبه -

چکیده مقاالت همایش تغذیـه و فعالیت فیزیکی در بیمـاري هـاي متابولیـک و    . وزن طبیعـی بیرجند

  دانشگاه علوم پزشکی: قزوین. چاقی

چیـپس، پفـک، نوشـابه    (ررسی نحوه مصرف تنقالت ب). 1384(نقیب زاده، م و مظفري خسروي، ح -

چکیـده مقـاالت نهمـین گنکـره     . 1383-84در بین دانش آموزان شهر یزد در سال تحصـیلی ) گازدار

  مرکز تحقیقات علوم تغذیه: تبریز. تغذیه ایران

شـرکت  : تهـران ). کتـاب درسـی  (تغذیه و بهداشت مواد غـذایی  ). 1387(وزارت آموزش و پرورش -

  کتاب هاي درسی ایرانچاپ و نشر 

بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، ). 1386(وکیلی، محمود و باقیانی مقدم، محمدحسین و پیرزاده، آسیه -

  نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در مورد مصرف شیر و لبنیات

: تهـران   ترجمه ي مژده سـعیدي نـژاد و همکـاران،   . ارتقاي بهداشت در مدارس). 1380(هاوز، هیو -

  )یونیسف(صندوق کودکان سازمان ملل متحد 
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آموزش فعـال جامعـه محـور تغذیـه در مـدارس      ).  ).1386(یارپرور، ا و تیزدست، ن و ریحانی، م  - 

چکیده مقاالت نهمین کنگره تغذیـه  . 1382ابتدایی در شهر بم و روستاهاي آسیب دیده از زلزله سال 

مرکـز  : تبریـز . چکیـده مقـاالت نهمـین کنگـره تغذیـه ایـران       .مرکز تحقیقات علم تغذیه: تبریز. ایران

  تحقیقات علم تغذیه
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