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  ایران تهران،
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 چکیده

در این ارتبـاط اهمیـت دانـش و مهـارت بـراي      . نقش مهمی داردکودکان و نوجوانان  ، بویژهافراد جامعه در سالمتتغذیه  غذا و :سابقه و هدف
بنابراین، ارزیابی منابع اطالعاتی و مواد آموزشی در دسترس جامعـه، از جملـه برنامـه هـاي     . تر امري پذیرفته شده است هاي غذایی سالم انتخاب

 ایـن لذا  .اي برخوردار است از اهمیت ویژهغذا و تغذیه مورد استفاده در نظام آموزش رسمی از نظر مطالب مرتبط با  هاي درسی کتابآموزشی و 
  .هاي درسی دوره آموزشی متوسطه اول انجام شد هاي سواد غذا و تغذیه در کتاب مقولهفراوانی بررسی  باهدف ،پژوهش

بـامجموع   )9تـا   7پایـه  ( هاي درسی دوره متوسطه اول جامعه این پژوهش کتاب.باشد تحلیل محتوا میمبتنی بر روش مطالعه  :هامواد و روش
چـک لیسـت   اسـتفاده از  بـا   را در برمـی گرفـت کـه مـتن آنهـا      صفحه 4499هاي این دوره نمونه اي شامل  بدین ترتیب،کتاب. کتاب است 33

علمـی مربوطـه و نظـر متخصصـان تغذیـه و       ادبیـات  روایی ابزار این پژوهش با مراجعه بـه . هاي سواد غذا و تغذیه مورد تحلیل قرار گرفت لفهؤم
بـر اسـاس روش هولسـتی برابـر بـا      ) درصـد  70بـاالي  (پایایی ابزار پژوهش بر اساس درصد توافق بین دو کدگذار . ریزي درسی تأیید شد برنامه

  .به دست آمد% 78/84
وره هـاي درسـی د   هـاي کتـاب   هاي سواد غذا و تغذیه در سه حیطه شناختی، مهارتی و ارزشی در متن، تصویر و پرسـش  فراوانی مقوله :هایافته

بیشترین فراوانی %)  16/70( واحد تحلیل  308واحد تحلیل بود که از این تعداد، حیطه شناختی سواد غذا و تغذیه با  439متوسطه اول، شامل 
ــت ــس از آن، . را داش ــا  پ ــارتی ب ــه مه ــل  96حیط ــد تحلی ــت %)  86/21(واح ــرار داش ــیق ــه ارزش ــا  -و حیط ــی ب ــل  35نگرش ــد تحلی   واح

  .داشترا فراوانی کمترین %)  97/7(
هاي سـواد غـذا و تغذیـه،     هاي درسی دوره متوسطه اول نسبت به مقوله هاي کتاب و پرسش هاپایین بودن میزان توجه متن، تصویر :گیري نتیجه

س یافتـه هـا، نیـاز بـه     بـر اسـا  . ابزاري غذا و تغذیه از نتایج قابل توجه این تحقیق بود کاربرددو مقوله مهارتی و ارزشی و فراوانی باالي  بویژه در
وجود با توجه به نیازهاي نوجوانان سواد غذا و تغذیه اصلی هاي  از نظر مطابقت با مؤلفه هاي درسی دوره متوسطه اول در محتواي کتاب بازنگري

  .دارد
  هاي درسی، سواد غذا و تغذیه، دوره متوسطه، ایران تحلیل محتوا، کتاب :واژگان کلیدي

مقدمه 
عنـوان یـک چـالش جهـانی      سواد سالمت و ارتقـاي آن بـه  

سواد ) WHO(که سازمان جهانی بهداشت  است، بطوري  مطرح
هاي سالمت  کننده ترین تعیین عنوان یکی از بزرگ سالمت را به

اخیراً مفهوم جدیدي به نام سـواد غـذا   ). 1(معرفی کرده است 
: نیز در همین ارتباط پیشنهاد شده است، کـه عبـارت اسـت از   

مـورد نیـاز    ها و رفتارهاي بهم وابسته و مجموعه دانش، مهارت

سازي و مصـرف   ریزي، مدیریت، انتخاب، تهیه، آماده براي برنامه
 ).2(هـاي غـذایی    غذا به منظور تأمین نیازها و تعیین دریافـت 

هـا نشـان    هاي مربوط به سالمت و پیشگیري از بیماري گزارش
دهدکه تغذیه یک عامل مؤثر بر سالمت است و با تغییـرات   می

هـا را کــاهش داد و ســالمت   ريتـوان بیمــا  ظریفـی در آن مــی 
نظـر بـه اهمیـت و نقشـی کـه      ). 3(عمومی را بهبـود بخشـید   
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 ٣٠

سالمت در زندگی هر یک از ما دارد و از آنجا که به عنوان یک 
عامــل مهــم در توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و فــردي مطــرح 

هـا بـه    باشد، توجه به این امر خطیر از وظـایف مهـم دولـت    می
ــی ــ. رود شــمار م ــالوه، ه ب ــرو  ع ــه در گ ــأمین ســالمت جامع ت

توجه بـه   در خودمراقبتی و توانمندسازي آحاد مردم یک کشور
  ).4(بهداشت و تغذیه در زندگی خود است 

 دوران نوجوانی، مرحله مهمی از دوران رشد و تکامل اسـت 
، چراکه در این مرحلـه رشـد جسـمی، اجتمـاعی و فکـري      )5(

. کننـد  ا مـی گیرد و نوجوان اسـتقالل بیشـتري پیـد    سرعت می
آموزان به عنوان یکی از عناصر مهم سرمایه گذاري بـراي   دانش

شوند، زیرا درصد قابـل تـوجهی از    آینده هر کشورمحسوب می
دهند، در سن رشد هسـتند و بـه علـت     جمعیت را تشکیل می

. خصوصیات جسمانی، روانی و اجتماعی بسـیار آسـیب پذیرنـد   
یکی از پیش نیازهـاي  اي نوجوانان در این دوران  سالمت تغذیه

شـود و یکـی از    مهم براي تضمین کفایت رشـد محسـوب مـی   
تواند در روند رشد این گروه اختالل ایجاد کنـد،   عواملی که می

هـاي   از عوامل تأثیرگذار بـر کمبـود  . اي است کمبودهاي تغذیه
هـاي غـذایی    اي، ناآگاهی در مورد تغذیه سالم و  انتخاب تغذیه

ناسب در سنین رشد موجب تـأخیر در  تغذیه نام. مناسب است
روند رشد و بروز مشکالت متعددي مانند چـاقی، کـم وزنـی و    

هاي مختلفی در امـر   در ایران، سازمان). 6( شود سوء تغذیه می
ي جامعه نقش آفریننـد کـه در بـین    ا ارتقاي سواد غذا و تغذیه

). 7(شـود   آنها آموزش و پرورش یک سـازمان مهـم تلقـی مـی    
شخصیتی، پرورش جسمی، سالمت تـن و قـواي    توجه به رشد
هـاي اساسـی    آمـوزان یکـی از مهمتـرین کـارکرد     ذهنی دانـش 

آموزش و پرورش است و نقش سواد غذا و تغذیه در تحقق این 
براین اساس، مدرسه یکـی از  ). 8( همه، نقشی انکار ناپذیراست

مهمتـرین نهادهــاي سـازمان یافتــه رســمی کشـور اســت کــه    
هم نمودن محیط سالم و بهداشـتی، بـه جسـم و    تواند با فرا می

). 9(روان کودکـان و نوجوانــان جامعــه امکــان شــکوفایی دهــد 
در  توانـد هاي درسـی مناسـب مـی    مدرسه از طریق ارائه برنامه

از . ایجاد رفتارهاي منطبق با نیازهاي جوامـع تأثیرگـذار باشـد   
هـاي   آنجا که نظام آموزشی در کشور ما متمرکز اسـت، برنامـه  

هـاي درسـی از مهـم تـرین منـابع و مراجـع        آموزشی و کتـاب 
ـ ). 10(آیندیادگیري به شمار می عـالوه، در مدرسـه عوامـل    ه ب

دیگري چون معلمان، مسـئوالن مدرسـه و حضـور هـم سـن و      
ساالن کودك و نوجـوان در انتخـاب مـواد غـذایی و در نتیجـه      

 .نماینـد  گیري عادات غـذایی نقـش بـه سـزایی ایفـا مـی       شکل
هـاي مدرسـه    آمـوزش  هاي متعدد نشان داده انـد کـه   شپژوه

هـا و رفتارهـاي مصـرف مـواد      در تغییر نگـرش ند نتوا میمحور 

 دنباشـ  آموزان بـه طـور چشـمگیري مـؤثر     غذایی در بین دانش
آمـوزان و   نظارت اولیـاي دانـش   کاهشامروزه با توجه به ). 11(

 و، افـزایش آگـاهی   اي آنهـا توسـط پـدر و مـادر     ل تغذیـه کنتر
هاي آموزشـی مـؤثر    آموزان از طریق اجراي برنامه دانشمهارت 

اي کـه در   مطالعـه ). 3(اولویت بیشتري یافته اسـت  در مدارس 
در نظام غذا و تغذیه در زمینه زمینه دستیابی به دانش مطلوب 

اسـترالیا انجـام گرفـت، نشـان از اهمیـت       آموزان کشـور  دانش
نی تعیین و اصـالح  سالمت و تغذیه مناسب دارد، یعدر موضوع 

ــه ــان خــود در صــدر   الگــوي تغذی ــان و نوجوان ــراي کودک اي ب
  ).13( سالمت آنها قرار گرفته است هاي بهداشت و برنامه

ــژوهش ــواي    پ ــل محت ــه تحلی ــده در زمین ــام ش ــاي انج ه
هاي درسی دوره متوسطه اول از نظر سواد غـذا و تغذیـه    کتاب

حقیقـت، سـواد   در .در ایران بسیار محدود و انگشت شمار است
 هـاي درسـی مـدارس    ها و برنامه غذا و تغذیه در محتواي کتاب

هـاي دوره   برنامـه و  شـود  اي محسوب مـی  عرصه فراموش شده
تحصیلی متوسطه ایران نیز دچار عارضـه عـدم توجـه بـه ایـن      

پژوهشی با در ) 12(کیان و همکاران ). 12( له خطیر استئمس
حصیلی متوسطه، بـه  تحلیل محتواي برنامه درسی دوره تهدف 

و ضـرورت بـازنگري    اي مغفول ماندن از موضـوع سـواد تغذیـه   
هــاي درســی دوره متوســطه از ایــن نظــر اشــاره دارد و  برنامــه

آمـوزان نوجـوان    اي دانش ضرورت ارتقاي سواد و عملکرد تغذیه
هـا در مـورد    بـا اینهمـه پـژوهش   . دهـد  را مورد تاکید قرار مـی 

درســی دوره دبیرســتان در محتـواي برنامــه آموزشــی و کتــب  
ــی  ــه محــدود م ــذا و تغذی ــه غ ــهم بیشــتري از . باشــد زمین س

از . هاي این حوزه معطوف به دوره ابتـدایی بـوده اسـت    پژوهش
اي باهـدف تحلیـل محتـواي     در مطالعـه ) 14( جمله، رفیعیـان 

هاي درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ازنظر میزان توجـه   کتاب
هاي علـوم   وه غذایی را در کتاببه سواد تغذیه، وضعیت پنج گر

 116(بیشترین واحـد   نتایج نشان داد. تجربی ابتدایی نشان داد
به گروه نان و غالت و آب آشـامیدنی و کمتـرین واحـد    ) واحد

اختصـاص یافتـه   ) واحـد  32(ضبط براي گروه شـیر و لبنیـات   
نیز در مطالعه تحلیـل محتـواي   ) 15(همکاران  صمدي و. است
مقطع ابتدایی بر اساس الگوي صحیح مصرف هاي درسی  کتاب

مواد غذایی نشان دادند که وضعیـــت اطــالع رســـانی ایــن     
ها، در مقایسه  ها در زمینه مواد مغذي، آب و کربوهیدرات کتاب

با دیگر مواد مغـذي از فراوانی بـاالتري برخـوردار بــود و بــه     
ه کمتـري  ها و مـواد معـدنی توج ها، ویتامین ها، پروتئین چربی

اند،  ها اگر چه به موضوع تغذیه پرداخته این پژوهش. شده است
یعنـی  . انـد  هاي تغذیه به صورت کامل توجه نکرده اما به مقوله

اي در آنها مورد توجـه   آموزان نسبت به آگاهی تغذیه نیاز دانش
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اي بـا هـدف    در مطالعـه ) 16(و همکـاران  امیـدوار . قرار نگرفت
مـدارس ابتـدایی از نظـر دانـش و     تحلیل محتواي کتب درسی 

هـاي   اي، نشـان دادنـد کـه در مـتن کتـاب      هاي تغذیـه  مهارت
هـا بـه    و علوم بیش از سـایر کتـاب  ) بخوانیم و بنویسیم(فارسی

اي کتـب ریاضـی،    اي اشاره شده و مطالب تغذیـه  مطالب تغذیه
 لـیکن مطالعـه  . تعلیمات اجتماعی و قرآن بسـیار محـدود بـود   

کاربرد ابزاري مفاهیم غذا و تغذیه در  عمدتاً ایشان نیز حاکی از 
اي در هنـد   در مطالعـه ) 17(و همکاران  Rao. هاست این کتاب

به تحلیل محتوي کتاب علوم در خصوص پرداختن به اطالعات 
نتایج این مطالعه . مرتبط با تغذیه و ایمنی مواد غذایی پرداخت

غـذایی در  نشان داد که محتواي مرتبط با تغذیه و ایمنی مـواد  
اي  کتب علوم ناکافی و مباحـث مهمـی نظیـر نیازهـاي تغذیـه     

هـاي غــذایی را   نوجوانـان، چـاقی، غـذاهاي ناســالم و برچسـب    
اي را در ایالـت   مطالعـه Singer و  D'Onofrio .پوشـش ندادنـد  

) K3(متحده، با هدف تحلیل محتواي کتب درسی پایـه سـوم   
هـاي   اویر کتـاب در این پژوهش کلمات و تص. )18( انجام دادند
ها داشـته   ضروري روي شیرینیکید بی مورد و غیرأاین مقطع ت

و به ندرت در تصاویر غذا خوردن افراد خانواده با هم به چشـم  
 .اي غذاها شده بود خورد و توجه کمی به ارزش تغذیه می

 اي ارزنـده  تـالش  درسی هاي کتاب تحلیل پیرامون پژوهش
 هـاي  آموزشـی و فرصـت  مطالـب   طراحی در تواند است که می

ــاددهی مع مناســب ــراي ی ــان ولب ــادگیري م ــش ی ــوزان دان  آم
با توجه به مسائلی که پیرامون سالمت و ). 19(تأثیرگذار باشد 

بــراي افــراد جامعــه خصوصــاً کودکــان و  و تغذیــهنقــش غــذا 
هاي درسی با موضوع سواد غذا  نوجوانان و اهمیت ارتباط کتاب

هـدف تحلیـل محتـواي     و تغذیه بحث شـد، ایـن پـژوهش بـا    
ز نظـر میـزان   ا هاي درسـی دوره آموزشـی متوسـطه اوالً    کتاب

پـژوهش   .هاي سواد غذا و تغذیه اجرا شده است توجه به مقوله
تا چه اندازه محتواي متن، آن بوده است تا نشان دهد  بر حاضر

هشـتم و   هاي هفتم، هاي درسی پایه هاي کتاب تصاویر وپرسش
هاي سواد غـذا و   ها و زیر مقوله به مقولهنهم دوره متوسطه اول 

این پژوهش از این جهـت کـه نخسـتین     .تغذیه توجه شده اند
هــاي درســی دوره  مطالعــه در زمینــه تحلیــل محتــواي کتــاب

هـاي سـواد غـذا و تغذیـه      لفـه ؤم متوسطه اول از نظر توجه بـه 
  .باشد میاهمیت حایز است، 

 هامواد و روش  
پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا و بر اساس چـارچوب  

جامعـه آمـاري   . انجام شد) Krippendorf)20 تحلیل محتواي 
هفتم، هشـتم  (کتاب درسی هر سه پایه  33این پژوهش شامل 

 .بـود  1395-96در سـال تحصـیلی    دوره متوسـطه اول  )و نهم

 4499 یعنـی  ،هاي درسـی  نمونه انتخابی محتواي تمامی کتاب
در ایـن  . بـود  هـاي کتـاب  صفحه، شامل متن، تصویر و پرسش

چک لیست تحلیـل محتـوا    ها از پژوهش براي جمع آوري داده
هـاي اصـلی و زیـر     این چک لیست،شـامل مقولـه   .استفاده شد

کـه بـراي نخسـتین بـار بـا       هاي سواد غذا و تغذیه بـود،  مقوله
 )21(هاي کمتردر مطالعه دوست محمـدیان و همکـاران    مقوله

هاي آن بـه لحـاظ    مقوله و بعد از تغییرات اساسی در بکار رفته
شــناختی، نگرشــی و ارزشــی، در ایــن  بنــدي و از ابعــاد هــدف

روایـی چـک    بررسـی  هـت ج. پژوهش مورد استفاده قرار گرفت
هاي سواد غذا و تغذیه، با مراجعه به مبانی نظـري   لیست مقوله

ي ریـز  امـه برن و تغذیـه  مربوطه و نظر چنـد تـن از متخصصـان   
پایایی ایـن چـک لیسـت نیـز از      .یید قرار گرفتأمورد ت درسی

طریق بررسی و مطابقت موارد استخراج شده توسـط اسـاتیدي   
که با مفاهیم نظري و مباحث مربوطه آشـنایی کـافی داشـتند    

روش 26ارزیابی شـد و سـپس میـزان دقـت آن بـا اسـتفاده از       
روش آماري بـراي تحلیـل محتـواي مـتن، بـه      () 22(هولستی 

منظور دقت بخشیدن و تلخیص یافته ها براي اصالح کیفیـت،  
ارزیابی شد، بـه ایـن صـورت کـه روش     ) تفسیر و استنتاج آنها

تحلیل محتوا توسط چک لیست سواد غذا و تغذیه بـه شـخص   
دیگري توضیح داده شد، سپس نتایج به دست آمده از کدگـذار  

ر دوم مقایسه و تعداد واحدهاي کدگذاري شـده و  اول با کدگذا
بایـد  ) 22( میزان توافق دو کدگذار که بر اساس روش هولستی

بـر  . در فرمول زیر قرار داده شددرصد باشد،  70میانگین باالي 
فـق بــین دو کدگـذار برابـر بــا    اسـاس ایـن فرمــول، میـزان توا   

مل در ارزیابی دو کتاب نمونه شـا . درصد به دست آمد% 78/84
عبـارت   90کار و فناوري و علوم تجربی پایه هفتم در مجمـوع  

مورد براي کد گذار دوم ثبت شـد کـه    94 براي کد گذار اول و
  .مورد هر دو کدگذار با هم توافق داشتند 78روي 

CR =
2M

N1 + N2 
 
 CR=پایایی 

  M=تعداد موارد کدگذاري شده که دو کد گذار بین آنها توافق داشتند 
  N1 , N2=تعداد کلی موارد کدگذاري شده توسط کدگذار اول و دوم  

 

 هایافته  
هـاي سـواد غـذا و تغذیـه      مجموع فراوانی و درصـد مقولـه  

 1هاي درسی دوره متوسطه اول درجدول  مربوط به متن کتاب
  .ارائه شده است

هاي  ها و زیر مقوله مجموع فراوانی مقوله ،1اساس جدول بر
هاي درسی پایه هفتم، هشـتم   سواد غذا و تغذیه در متن کتاب
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 ٣٢

ارزشی سواد غـذا و تغذیـه    و نهم در حیطه شناختی، مهارتی و
ها و زیر  واحد تحلیل بود، که از این تعداد بیشترین مقوله 242
هاي  ابهاي سواد غذا و تغذیه در متن کتب هفتم، در کت مقوله

علوم تجربی، مطالعات اجتماعی و کار و فناوري یافت شد، کـه  
هـاي تغذیـه آن هـم در     به مقولـه  ها توجه بیشتر در این کتاب

توجـه بـه    تنهـا  در حیطه مهارتی و ارزشی. حیطه شناختی بود
مهارت آماده سازي غذا و ارزش سالمت غذایی در زندگی مورد 

هـاي سـواد غـذا و     یر مقولـه ارتباط با ز در. توجه واقع شده بود
سـازي و خریـد غـذا و مسـائل      دانش مـرتبط بـا آمـاده    تغذیه،

هاي پایه هفتم تا حـدودي و   اجتماعی مرتبط با تغذیه درکتاب
هاي  در متن کتاب. ها به درستی توجه نشده بود در سایر کتاب

هـاي غـذایی بـا فراوانـی      گـروه  پایه هشتم در مقوله شـناختی، 
دانــش غــذایی و مســائل اجتمــاعی و  خیلــی کــم و توجــه بــه

در  فرهنگی مرتبط با غـذا و ارتبـاط تغذیـه بـا محـیط زیسـت      
 .تحلیـل وجودداشـته بـود    واحـد  27حیطه شناختی به تعـداد  

هـاي   هاي درسی این پایه به مقوله که متن سایر کتاب درحالی
این نتـایج  . غذا و تغذیه به صورت موردي توجه نشاندادند سواد

هـاي   هاي درسی بـه مقولـه   خیلی کم متن کتابنشان از توجه 
سواد غذا و تغذیـه داشـته، در حـالی کـه مقولـه شـناختی تـا        

مقوله مهارتی و ارزشی سـواد غـذا و تغذیـه بیشـتر      حدودي از
هـاي   هاي سواد غذا و تغذیـه درکتـاب   میزان پوشش مقوله. بود

هـا توجـه خیلـی کـم و در      درسی متغیر بود، در بعضـی کتـاب  

هـاي پایـه هفـتم در     توجه صـورت نگرفـت، کتـاب    بعضی اصالً
یـک   در متن هـیچ . حیطه شناختی بیشترین فراوانی را داشتند

هاي درسـی پایـه نهـم توجـه بـه حیطـه شـناختی در         ازکتاب
هاي غذایی صورت نگرفته بود، تنها در ارتباط با دانش ریز  گروه

هـاي   ها و دانش سبک زنـدگی کتـاب   ها و درشت مغذي مغذي
 7( کار و فناوري و مطالعات اجتماعی توجـه خیلـی کـم   علوم، 
توجـه بـه    ها در حد مـوردي  و سایر کتاب داشته) تحلیل واحد
سواد غذا و تغذیه کرده بودند، بـه ایـن صـورت کـه      هاي مقوله

ایـن  . هاي تغذیه از پایه هفتم به پایه نهم نزولی بـود  سیر مقوله
درسی ایـن دوره  هاي  نتایج نشان از توجه خیلی کم متن کتاب

 سـواد غـذا و تغذیـه    هـاي  و عدم یکنواختی توجه آنها به مقوله
  .بود داشته

 کـار  و مطالعات تجربی، علوم درسی هاي کتاب توجه میزان
 هـاي  کتـاب  سایر از بیشتر تغذیه هاي مقوله به نسبت فناوري و

 بـر  .بـود  ارزشـی  و مهـارتی  شـناختی،  حیطه سه هر در درسی
هـاي   در متن کتـاب  و تغذیهاین نتایج، مسئله سواد غذا  اساس

درسی دوره متوسطه اول مطابق با اهداف برنامه درسی ملـی و  
هاي اصلی از جمله مقوله مهـارتی و   عدم توجه به بعضی مقوله

  .ارزشی به خوبی پرداخت نشده بود
هـاي سـواد غـذا و تغذیـه      مجموع فراوانی و درصـد مقولـه  

 هـاي درسـی دوره متوسـطه اول در    ابمربوط بـه تصـاویر کتـ   
  .ارائه شده است 2جدول 

  
  1395- 96 هاي سه پایه متوسطه اول در سال تحصیلی هاي سواد غذا و تغذیه در متن کتاب فراوانی و درصد مقوله .1جدول

هاي  درصد مقوله
سواد تغذیه در 
متن هر پایه 

  تحصیلی 

مجموع 
فراوانی 

ها  در  مقوله
متن هر پایه 

  تحصیلی

حیطه ارزشی و 
 نگرشی

هاي  مقوله  حیطه شناختی حیطه مهارتی
سواد غذا و 

  تغذیه

هاي  متن کتاب
درسی دوره متوسطه 

مسائل ارزشی   اول
 مرتبط با  غذا

شناخت غذا  عملکردي ارتباطی تحلیلی
و فرایند تهیه 

 آن

دانش 
سالمت 

 محور

 پایه هفتم فراوانی 66 27 25 7 4 14 143  09/59%
 درصد 15/46% 88/18% 48/17% 89/4% 79/2% 79/9%

 پایه هشتم فراوانی 19 21 8 - 3 7 58  96/23%
 درصد 75/32% 20/36% 79/13% - % 17/5 06/12%

 پایه نهم فراوانی 14 9 4 1 4 9 41  94/16%
 درصد 14/34% 95/21% 75/9% % 43/2 75/9% 95/21%

ها در متن هر   مجموع فراوانی مقوله 99 57 37 8 11 30 242  
هاي درسی دوره  سه پایه کتاب
 متوسطه اول

ها در  متن هر سه پایه   درصد  مقوله  90/40%  % 55/23  % 28/15  % 30/3  54/4%  % 39/12  % 100
  هاي درسی دوره متوسطه اول کتاب
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نشــان داده شـده اسـت، مجمــوع    2کـه در جـدول    چنـان 
 تصـاویر  هاي سواد غذا و تغذیـه در  ها و زیر مقوله فراوانی مقوله

هاي درسی پایه هفتم، هشتم و نهم در حیطـه شـناختی،    کتاب
 .واحـد تحلیـل بـود    152 مهارتی و ارزشی سواد غـذا و تغذیـه  

تغذیــه و تصــاویر غــذا و هــاي ســواد  تــر مقولــه تحلیــل جزئــی
در حیطــه هــاي درســی دوره اول متوســطه نشــان داد،  بکتــا

هاي غذایی مورد  هاي پایه هفتم گروه شناختی در تصاویر کتاب
هـا در   اما در ارتباط با دانش غذا سایر کتـاب . توجه قرار گرفت

سـواد  هاي  آنها به صورت محدود و انگشت شمار توجه به مقوله
ــا مقولــه مهــارتی در ارت. غــذا و تغذیــه صــورت گرفــت بــاط ب

سازي و چگونگی تهیه غذا تنها در کتـاب کـار و فنـاوري     آماده
نسبت به تصـاویر   ها کتاب وجود داشته بود و میزان توجه سایر

اي صفر واحـد تحلیـل بـود، یعنـی در حیطـه مهـارتی و        تغذیه
غذا و تغذیه توجـه نشـده بـود، ایـن     سواد هاي  ارزشی به مقوله

غذیـه آن هـم در   هـاي درسـی در پوشـش ت    یعنی ضعف کتاب
هـاي   هـاي آمـوزش در کتـاب    تصاویر که یکی از بهترین شـیوه 

هـاي درسـی هماننـد     در تصاویر کتاب. شد درسی محسوب می
هاي شـناختی بیشـتر از مقولـه مهـارتی و      متن، توجه به مقوله

تصـویر در یـک پایـه     2مقوله ارزشی خیلی ضعیف یعنی تنهـا  
یشتر حوزه نظري بر تحصیلی پرداخته شد، که نشان از تأکید ب

توجـه بـه   . هاي درسی این دوره بوده است حوزه عملی درکتاب
هاي درسی به دالیلـی   نقش تغذیه و ارائه آن در محتواي کتاب

که در این دوره تصویر به مراتب بهتر از متن تأثیر در یادگیري 
در تحلیـل نتـایج   . گذارد، آمار خیلی پایینیبود آموزان می دانش

هاي درسی، مقوله بهداشت، ایمنی غـذا   یر کتابمربوط به تصاو
واحـد   18(و پایداري محیط زیست در حیطه شـناختی تغذیـه   

در . در کتاب عربی، علوم و کاروفناوري پایه هشتم بـود ) تحلیل
هـاي شـناختی، از جملـه دانـش غـذایی،       ارتباط با سایر مقولـه 

دانش خرید غذا و دانش سبک زندگی تصویري در هـیچ کـدام   
توجـه خیلـی کـم بـه      .هاي پایه هشتم یافت نشده بود تاباز ک

و نادیـده گـرفتن بسـیاري از     غـذا و تغذیـه  هـاي سـواد    مقولـه 
هاي درسـی ایـن    در تصاویر کتاب غذا و تغذیههاي سواد  مقوله

هـا چـه در مـتن و چـه در      نتایج تحلیل کتاب. دوره آشکار بود
اي سـواد  هـ  نشان داد، هیچ کتابی به صورت کامل مقوله تصویر

را در خود بـه طـور کامـل پوشـش نـداده و تنهـا        و تغذیهغذا 
را مـورد توجـه قـرار     غـذا و تغذیـه  هاي سواد  تعدادي از مقوله

هاي مربـوط بـه تصـاویر در     در ادامه تحلیل نتایج داده. اند داده
تأکیـد   هاي غـذایی و  هاي درسی این دوره، توجه به گروه کتاب

ها در کنار میـوه و   شیرینی و چربییکنواخت تصاویر مربوط به 
به عبـارت  . ها جالب توجه بود سبزي در نوع خود در این کتاب

اي را مبنـی بـر    هاي درسی ایـن دوره هـیچ برنامـه    دیگر کتاب
هاي  هاي غذایی، و برتري بعضی از گروه اهمیت استفاده از گروه

هـاي ایـن دوره    تصاویر کتـاب . غذایی بر دیگري نشان نداده اند
هـاي تغذیـه توجـه نشـان      انند متن آنها یکنواخت به مقولههم

هـاي درسـی    هاي مهارتی، تصاویر کتاب در بخش مقوله. ندادند
پایــه نهــم در ارتبــاط بــا مهــارت آمــاده ســازي، پخــت غــذا و 

اي در حیطه مهـارتی خیلـی کـم، و مقولـه      گیري تغذیه تصمیم
این دوره ارزشی که باید در تغذیه به آن توجه ویژه در محتواي 

  . شود به ندرت مورد توجه قرار گرفت
هـاي سـواد غـذا و تغذیـه      مجموع فراوانی و درصـد مقولـه  

 هاي درسـی دوره متوسـطه اول در   هاي کتاب مربوط به پرسش
  .ارائه شده است 3جدول 

  
  1395- 96 هر سه پایه دوره متوسطه اول در سال تحصیلی تصاویرهاي سواد غذا و تغذیه در  مجموع فراوانی و درصد مقوله .2جدول

هاي  درصد مقوله
سواد تغذیه در 
تصاویر هر پایه 

  تحصیلی

مجموع فراوانی 
ها  در   مقوله

 تصاویر هر پایه
  تحصیلی

  حیطه شناختی حیطه مهارتی حیطه ارزشی و نگرشی
 

هاي سواد  مقوله
  غذا و تغذیه

تصاویر 
هاي  کتاب

درسی  دوره 
  متوسطه اول

مسائل ارزشی مرتبط با  
 غذا

شناخت غذا و فرایند  عملکردي ارتباطی تحلیلی
 تهیه آن

دانش سالمت 
 محور

  پایه فراوانی 65 7 17 - 3 2 94  84/61%
 درصد %14/69 %44/7 %08/18 - % 19/3 % 12/2 هفتم

  پایه فراوانی 9 17 3 1 2 3 35  % 02/23
 درصد % 71/25 % 57/48 % 57/8 % 85/2 % 71/5 % 57/8 هشتم

  پایه فراوانی 16 3 2 - 2 - 23  % 13/15
 درصد % 56/69 % 04/13 % 69/8 - % 69/8 - نهم

ها در  مجموع فراوانی مقوله 90 27 22 1 7 5 152  
هاي  تصاویر هر  سه پایه  کتاب

 دوره متوسطه اولدرسی 
ها در  تصاویر هر  درصد  مقوله  % 21/59  % 76/17  % 47/14  % 65/0  % 60/4  % 28/3  % 100

هاي درسی دوره  سه پایه  کتاب
  متوسطه اول
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 ٣٤

نشــان داده شـده اسـت، مجمــوع    3کـه در جـدول    چنـان 
ــه ــی مقول ــه  فراوان ــر مقول ــا و زی ــذا و  ه ــواد غ ــاي س ــه  ه تغذی

هاي درسی پایـه هفـتم، هشـتم و نهـم در      هاي کتاب درپرسش
واحـد   45حیطه شناختی، مهارتی و ارزشی سواد غذا و تغذیـه  

هـاي   هـاي تغذیـه و پرسـش    تر مقولـه  تحلیل جزئی. تحلیل بود
هاي پایه هفتم در مقولـه   در کتاب هاي درسی نشان داد، کتاب

هـاي غـذایی را    شناختی هیچ گونه فعالیت یا پرسشی که گروه
بررسی کند وجود نداشـته اسـت، تنهـا در ارتبـاط بـا دانـش و       

هاي غذایی در زیر مقولـه هـایی ماننـد سـبک زنـدگی،       توصیه
ارتباط غذا با محیط زیست و دانش اجتماعی و فرهنگی غذا در 

و فنـاوري، علـوم تجربـی و مطالعـات اجتمـاعی      هاي کار  کتاب
آمـوزان   وجود داشته، که به عنوان ارزیابی سطح معلومات دانش

ــوده اســت  ــی کــم ب ــن دوره خیل هــاي ســایر  و پرســش. در ای
غذا و تغذیه توجـه  سواد هاي  هاي این دوره اصالً به مقوله کتاب

غـذا و  سـواد  هـاي   این نتایج نشان داد که مقولـه . نشان ندادند
تغذیه به ترتیب در حیطه شناختی به مراتـب بیشـتر از مقولـه    
مهارتی و مقوله مهارتی تا حدودي بیشتر از مقولـه ارزشـی در   

در ادامـه تحلیـل   . هاي درسی مورد توجه قرار گرفته شد کتاب
ها دو مقوله مهارت دسترسـی بـه دانـش و تولیـد غـذا در       داده

اوري پایه هفـتم  حیطه مهارتی در کتاب علوم تجربی و کارو فن
هـاي مهـارتی و ارزشـی     مورد توجه واقع شد، و سایر زیر مقوله

این نتـایج نشـان داد   . غذا و تغذیه به آنها توجه نشده بودسواد 
هاي درسی پایه هشتم همانند پایه هفتم آنگونه که مـتن   کتاب

هاي شناختی توجه نشان داده بودنـد، در   و تصویر آنها به مقوله
توجه کمتر صورت گرفت، و میـزان توجـه بـه    هاي آنها  پرسش

علوم تجربی، : غذا و تغذیه در کتاب هایی مثلسواد هاي  مقوله
کار و فناوري و مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول در هر 

هاي درسی آن پایه بوده  سه پایه به مراتب بیشتر از سایر کتاب
ذا و غـ سـواد  هـاي   است، و این نقطه ضعف عدم توجه به مقوله

ها  هاي درسی بود، که در متن، تصویر و پرسش تغذیه در کتاب
هاي درسی تـا   اگر چه در متن و تصاویر کتاب. وجود داشته بود

غـذا و  سـواد  هـاي   توان گفت به مقوله و زیر مقوله حدودي می
هـاي   هاي کتاب تغذیه توجه شد، اما در بخش فعالیت و پرسش

بـر اسـاس همـین    . یین بوددرسی واقعاً نتایج خیلی ضعیف و پا
غـذا و  سـواد  هـاي   نتایج نیاز است نسبت به یکنـواختی مقولـه  

زیـر  . هاي درسی اقدامات اساسی صورت گیـرد  تغذیه در کتاب
اي و  مقوله مهارت عملکردي یعنی دسترسی بـه دانـش تغذیـه   

اي به عنوان مقوله مهارتی و ارزشـی در   ریزي سالم تغذیه برنامه
فنـاوري و عربـی پایـه نهـم بـه       ، کـار و هاي علوم تجربی کتاب

صورت موردي پرداخت شد، که نشان از توجه خیلی کم نسبت 
هـاي ایـن    در کتـاب . غذا و تغذیه بوده استسواد هاي  به مقوله

غذا و تغذیه در حیطـه  سواد هاي  دوره تحصیلی توجه به مقوله
شناختی تقریباً خـوب و حیطـه مهـارتی محـدود و در حیطـه      

رت به این مسئله پرداخت شـد،که نشـان از عـدم    ارزشی به ند
هاي درسی نسبت به  یکنواختی متن، تصویر و پرسش در کتاب

با توجـه بـه ایـن نتـایج، الزم     . غذا و تغذیه بودسواد هاي  مقوله
هـاي   هاي سواد غـذا و تغذیـه در پرسـش    است نسبت به مقوله

هاي درسی دوره متوسطه اول تغییـرات اساسـی صـورت     کتاب
  . گیرد

 
  1395 -96 هاي درسی دوره متوسطه اول در سال تحصیلی هاي کتاب هاي سواد تغذیه در پرسش مجموع فراوانی و درصد مقوله .3جدول

هاي  درصد مقوله
سواد تغذیه در 

هاي هر پایه  پرسش
  تحصیلی 

مجموع فراوانی 
ها  در   مقوله

  هاي هر پایه پرسش

ارزشی و  حیطه
 نگرشی

هاي  مقوله  حیطه شناختی حیطه مهارتی
سواد غذا و 

  تغذیه

هاي  پرسش کتاب
  درسی دوره متوسطه

مسائل ارزشی 
 مرتبط با  غذا

شناخت غذا و  عملکردي ارتباطی تحلیلی
 فرایند تهیه آن

دانش 
 سالمت محور

55/75 %  
  

 پایه هفتم فراوانی 23 5 3 2 1 - 34
 درصد % 64/67 % 70/14 % 82/8 % 88/5 % 94/2 -

 پایه هشتم فراوانی 2 2 2 - - - 6  % 33/13
 درصد % 33/33 % 33/33 % 33/33 - - -

 پایه نهم فراوانی 1 2 2 - - - 5  % 11/11
 درصد % 20 % 40 % 40 - - -

ها در  مجموع فراوانی مقوله 26 9 7 2 1 - 45  
هاي  هاي هر  سه پایه  کتاب پرسش

  درسی دوره متوسطه اول 
هاي هر  ها در  پرسش درصد  مقوله  % 77/57  % 20  % 55/15  % 44/4  % 22/2  -  % 100

هاي درسی دوره  سه پایه  کتاب
  متوسطه اول
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درسی دوره متوسـطه اول  هاي  ضمن تحلیل محتواي کتاب
هـاي اصـلی و زیـر     عالوه بر نتـایجی کـه در ارتبـاط بـا مقولـه     

هاي شناختی، مهارتی و ارزشـی سـواد غـذا و تغذیـه بـه       مقوله
هاي درسـی هفـتم، هشـتم و نهـم در      صورت مستقیم درکتاب

هـاي   جداول گذشته ارائه و تحلیل شـده بـود، در مـتن کتـاب    
ها بدسـت آمـده کـه     ولهدرسی دوره متوسطه اول یک سري مق

مـورد تحلیـل قـرار     )ابـزاري ( هـاي جـانبی   یافتـه  تحت عنـوان 
ها اگر چه مستقیماً ارتباط با موضوع تحقیق  این مقوله. گرفتند

ها نبوده اما به صورت  و شناخت و اهمیت اصلی تغذیه در کتاب
ابزاري براي فهم بهتر موضوعات درسی استفاده شد، و فراوانـی  

بـه عنـوان   . هاي درسی این دوره خیلی زیـاد بـود   آنها در کتاب
مثال، در کتاب فارسی پایه هفتم جمله دوستم سیب را خـورد  
براي یادگیري مفعول استفاده شد نه اشاره به خوردن سیب به 

، یا در کتـاب علـوم تجربـی    غذا و تغذیهعنوان یک مقوله سواد 
عیین پایه هشتم آوردن تصاویر سیب زمینی، مرغ و برنج براي ت

هاي بدن جانداران بـوده نـه توضـیح آن     ها و تعداد کرموزوم ژن
سـرانجام  . میوه یا گوشت که اشاره به مواد غذایی و تغذیه کند

 هاي درسی دوره متوسـطه اول اسـتخراج و   ها از کتاب این داده
 ).4جدول( تحلیل شدند

هـا و   نشان داد مجموع فراوانی ابزاري مقوله 4نتایج جدول 
هـاي سـواد غـذا و تغذیـه در سـه حیطـه شـناختی،         زیر مقوله

هـاي درسـی دوره    مهارتی و ارزشی سواد غذا و تغذیه در کتاب
مورد بود، که از این تعداد حیطـه شـناختی    327متوسطه اول 
هاي دانش سالمت محور و شناخت غـذا و فراینـد    در زیر مقوله

تهیه آن به صورت ابزاري بیشـترین واحـد تحلیـل را داشـته و     
یطه مهارتی، تنها در زیر مقوله عملکردي به صـورت محـدود   ح

ــزاري در    ــی اب ــدون فراوان پرداخــت کــرده، و حیطــه ارزشــی ب
هـاي   بنـابراین مقولـه  . هاي این دوره توجه نشان داده بود کتاب

  .ها بیشتر بود ابزاري در حیطه شناختی نسبت به سایر حیطه
 بحث  

از  متوسـطه اول هـاي درسـی دوره    نتایج تحلیل محتواي کتاب
هـاي درسـی    هاي سواد غذا و تغذیه نشان داد، کتاب نظر مقوله

. هاي سواد غذا و تغذیه به صورت مـؤثر نپرداختـه انـد    به مقوله
 ها به حیطه شـناختی و تـا   بخش قابل توجهی از محتواي کتاب
و تقریباً حیطه ارزشـی و   اند حدودي به حیطه مهارتی پرداخته

هاي حیطـه اصـلی    زیر مقوله. ده استنگرشی، نادیده گرفته ش
شناختی سواد غذا و تغذیه شامل دانش سالمت محور، شناخت 
غذا و فرایند تهیه آن به عنوان دو مقوله ارزشمند براي افزایش 

هاي درسی در  اي نوجوانان در متن و تصاویرکتاب آگاهی تغذیه
ار هاي تغذیه مورد توجه قر ها و زیر مقوله مقایسه با سایر حیطه

در مقابل، درحیطه مهارتی سواد غذا و تغذیه در زیر . گرفته اند
در  توجـه خیلـی کمـی    هاي عملکردي، مهارتی و ارزشی مقوله

هـا و   متن و تصاویر کتاب درسی صورت گرفته، امـا در پرسـش  
 رود بیشـتر بـه ابعـاد مهـارتی بپردازنـد،      ها که انتظار می تمرین
هـاي   طور کلی، فراوانـی مقولـه  ه ب. اند نادیده گرفته شده اساساً
 .هاي درسی ناکافی و ناهماهنگ بود در کتاب و تغذیهغذا سواد 

هاي درسی مانند علوم تجربی و کـار و   از جمله در برخی کتاب
هـاي   به دلیل ماهیـت موضـوع کتـاب، مقولـه     فناوري، احتماالً

 انـد،  اي بطور نسبی در یک یا دو فصل متراکم ارائه شـده  تغذیه
 غذا وهاي سواد  هاي دیگر به مقوله که در بعضی کتاب در حالی

یید أهاي مطالعه حاضر در ت یافته. بود نشدهاصالً توجهی  تغذیه
ــات  ــاران مطالع ــزدي و همک ــاظمی ، صــمدي و)23(ای  )15(ک

و حتـی در  ) 16(، امیدوار و همکاران )12(، کیان )14(رفیعیان 
هـاي   ي کتـاب معدود مطالعات خارج در ارتباط با تحلیل محتوا

) 18(   Singerو   D'Onofrioمطالعــه ) K3(درســی پایــه ســوم 
درسـی در  هـاي   ابنشان از کم تـوجهی محتـوي و تصـاویرکت   

مطالعـه حاضـر بـراي    . مباحث سواد غذا و تغذیه دارد اارتباط ب
هاي سواد غذا و تغذیـه   لفهؤاولین بار این تحلیل را با توجه به م

آنچه نکته قابل توجه این است که دهد و در این راستا  ارائه می
هاي درسی ایـن دوره گنجانـده    تابکدر حوزه غذا و تغذیه در 

شده بیشتر روي حوزه دانشی متمرکزاست و توجه خیلی کمی 
شـده   و تغذیـه غذا هاي مهارتی و ارزشی سواد  نسبت به حیطه

  .است

  
  هاي درسی دوره متوسطه اول هاي ابزاري سواد غذا و تغذیه درکتاب مجموع فراوانی ودرصدمقوله. 4جدول

هاي  مجموع فراوانی کل مقوله
ابزاري سواد غذا  و تغذیه  در 

  هاي دوره متوسطه اول کتاب

  هاي ابزاري  مقوله حیطه شناختی حیطه مهارتی حیطه ارزشی و نگرشی
  سواد غذا

  و تغذیه  
شناخت غذا و  عملکردي ارتباطی تحلیلی مسائل ارزشی مرتبط با  غذا

 فرایند تهیه آن
دانش سالمت 

 محور

  
327  
  
 

  مجموع فراوانی و درصد 303 21 3 - - -
  % 66/92  % 42/6  % 91/0  -  -  - هاي ابزاري سواد غذا و تغذیه   مقوله

  سه حیطه اصلی  مقوله شناختی   مقوله مهارتی   مقوله ارزشی 
  مجموع   324  3  -
  درصد کل   % 08/99  % 91/0  -
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 ٣٦

دهد که  براي تغییر رفتـار، بهبـود    شواهد موجود نشان می
کید أها بجاي ت ها ضرورت دارد آموزش ها و تغییر نگرش مهارت

سـت بـه ابعـاد کـاربردي و     ا ، الزم)25(دانش صرف بر افزایش 
نتایج مطالعات انجام شده . مهارتی موضوع بیشتر پرداخته شود

کشــور نیــز بــر ضــرورت ) 17، 18(و خــارج ) 3، 8( در داخــل
آگاهی بخشـی و اصـالح    هاي آموزشی تغذیه براي بهبود برنامه

کیـد  أآمـوزان خصوصـاً دوره نوجـوانی ت    اي دانـش  رفتار تغذیـه 
در این ارتباط، تجربه برخی کشـورها ماننـد آمریکـا،    . اند داشته

هـاي مـرتبط بـا غـذا و از      فرانسه و آرژانتین در آموزش مهارت
مدارس آشپزي و پروژه باغچه من در مدارس مثال  جمله ایجاد
هاي درسـی در عـین    به عالوه، محتواي کتاب ).24(زدنی است 

شند تـا مفـاهیم   کاربردي بودن، باید جذاب و لذّت بخش نیز با
آمـوزان شـده و در    مورد آموزش موجـب تغییـر نگـرش دانـش    

از سـوي  ). 25(زندگی روزمره آنان مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد    
هـا در   نیز با توجه به بـار بیمـاري   در حوزه دانشی تغذیه دیگر،

 ، )26(هاي اخیر  هاي غیر واگیردار در دهه کشورو شیوع بیماري
مضرات مصرف گـروه متفرقـه    ر موردآموزان د سازي دانش آگاه

هـا و نقـش اینگونـه مـواد در      هـا و شـیرینی   غذایی یعنی چربی
هاي مزمن جنبه دیگري است که باید بـه   افزایش خطر بیماري

 مـوارد متعـددي از   نتایج این تحقیـق،  .آن توجه بیشتري شود
در مـتن و تصـاویر    و تغذیـه غذا هاي سواد  ابزاري مقوله کاربرد
ها بر افـزایش آگـاهی    سی نشان داد که این مقولههاي در کتاب
  .گذارد آموزان تأثیر چندانی نمی اي دانش تغذیه

با توجه به حـوزه  (اي  فارغ از گنجاندن محتواي الزم تغذیه
بـه  الزمسـت   ،هـاي درسـی   درکتـاب ) هاي سواد غـذا و تغذیـه  

هـاي آموزشـی در مـدارس     هایی همچون تشکیل کارگـاه  روش
هاي درسی درکشور ما مظهـر   از آنجا که کتاب. توجه ویژه شود
ریزي درسی و محور آموزش و سنجش به شـمار   تحوالت برنامه

هـاي   در عمل از بنیادي ترین معضل هاهاي آن د، نارسایینرو می
ــذا م نظــام آموزشــی محســوب مــی  لفــان و ناشــران ؤگــردد، ل

هـاي منسـجم تـر و     بـه تـدوین کتـاب   بایـد  درسی هاي  باکت
 تشـویق و هـدایت شـوند   نیازهاي برنامه درسی  هماهنگ تر با

)19.( 
  نتیجه گیري

اهمیــت تغذیــه در دوره نوجــوانی و اهمیــت  بــا توجــه بــه
فتارهاي سنین بعدي، نیاز اساسی به رهاي این دوره در  آموخته

هـاي درسـی    هاي سواد غذا و تغذیـه در کتـاب   مقولهگنجاندن 
ــوا پیشــنهاد مــی .شــود احســاس مــی ــدوین محت ي شــود در ت

هاي درسی دوره متوسطه اول طراحـان برنامـه درسـی و     کتاب
هاي سواد غذا و تغذیه  هاي درسی نسبت به مقوله مولفان کتاب

ه مبـذول  ژتاکیـد ویـ  شده،  پرداختهکه در این پژوهش به آنها 
دارند و در این راستا از همکاري تـیم هـاي متخصـص در ایـن     

 .حوزه بهره جویند
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Background and Objectives: Food and nutrition have an important role in human health, specially in children and 
adolescents. In this regard, the importance of knowledge and skills for healthier food choices is will accepted. 
Therefore, assessing the information sources and educational materials available to the public, particularly the textbooks 
used in formal education at the national level is of great importance. The purpose of this study was to investigate the 
frequency of food and nutrition literacy (FNL) components in high school textbooks in Iran. 

Materials & Methods: The study was based on content analysis. The study population included all high schools 
(grades 7 to 9) with a total of 33 books. Therefore, the sample size comprised 4499 pages and their content was 
analyzed using a FNL component checklist. Validity of the tool was confirmed by referring to relevant scientific 
literature, as well as the views of experts from the fields of nutrition and curriculum design. The reliability of the 
research tool was assessed based on the agreement rate between the two coders, using Holst method, which was 
84.88%. 

Results: The total number of FNL components in the three domains of cognitive, skill and value in the text, images and 
questions of the studies textbooks was 439, of which the cognitive domain of FNL with 308 units (70.16%) had the 
highest frequency. Then skill domain with 96 units (21.86%) was the second frequent area, while the value-attitude 
domain of FNL had the lowest frequency: 35 units (7.97%). 

Conclusion: Very low attention given to FNL and its components in the text, images and questions of high school 
textbooks, especially with regard to skill and value-attitude domains and high instrumental application of food and 
nutrition concepts call the need for re-evaluation of the textbooks. Based on the results, there is a need to revise the 
content of these textbooks to ensure proper coverage of FNL main issues for adolescents. 

Keywords: Content analysis, Textbooks, Food and nutrition literacy, High school, Iran 
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