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 یدرسی دوره ابتدایهای  کتابمیزان توجه به سواد غذا و تغذیه در 

 4، اعظم دوست محمدیان3 مرضیه دهقانی، 2نسرین امیدوار، 1زینب ترک

 
 وم تربیتی دانشگاه تهران، تهرانکارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و عل -1

بهشتی، ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید  نویسنده مسئول: استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه -2

 omidvar.nasrin@gmail.comتهران، ایران. پست الکترونیکی: 

 و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران موزشی و درسی، دانشکده روانشناسیهای آ ها و برنامه استادیار گروه روش -3

 ، تهران، ایرانکبد، دانشگاه علوم پزشکی ایراناستادیار پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و  -4

    

 30/10/99تاریخ پذیرش:                                                                                                    20/7/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

سهواد غهذا و    یهها  لفهه پرداختن بهه م   زانیاز نظر م یی در ایران،مقطع ابتدا یکتب درس یمحتوا لیپژوهش حاضر با هدف تحل سابقه و هدف:

  انجام گرفت. هیتغذ

اول تا  هی)پا ییدوره ابتدا یدرس یها کتاب هیکلشامل  یجامعه آماربر  محتوا لیتحل با استفاده از تکنیک یفیپژوهش توص نیا ها:مواد و روش

های  ، در حیطههیسواد غذا و تغذی ها مقوله ی شاملستیل  شد. ابزار پژوهش چک نجاما یشمار سربه صورت  1398-99یلیششم( در سال تحص

ریزی  علمی مربوطه و نظر متخصصان تغذیه و برنامه ادبیات . روایی ابزار با مراجعه بههای آنها بود نگرشی و زیرم لفه -شناخی، مهارتی، ارزشی 

، مورد 29/85درصد( بر اساس روش هولستی برابر با  70س درصد توافق بین دو کدگذار )باالی درسی تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش بر اسا

 تایید قرار گرفت.

واحد تحلیل بود که از  664، شامل مقطع ابتداییهای درسی  های کتاب های سواد غذا و تغذیه در متن، تصویر و پرسش فراوانی مقوله :هايافته

کمترین %( 8واحد تحلیل ) 52حیطه مهارتی با را داشت. پس از آن، بیشترین فراوانی  T%( 92واحد تحلیل ) 609این تعداد، حیطه شناختی با 

ای و  های سواد رسانه، تحلیل برچسب تغذیه توجهی نشده بود. مهارت اساساً%( 0) واحد تحلیل 3نگرشی با  -حیطه ارزشیبه و فراوانی را داشت 

ای و رعایت مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با غذا  های تغذیه ها و ارزش های ارزشی مانند گرایش چنین مقولههای تعاملی و تحلیلی، هم مهارت

 لفه های سواد غذا و تغذیه بودند که در کتب درسی مدارس مغفول مانده بودند. از مهم ترین م

های درسی مقطع ابتدایی بطور  نگرشی سواد غذا و تغذیه در کتاب -های ارزشی های مهارتی و مقوله که به مقولهنشان داد ها  یافته گیري: نتیجه

آموزان نیاز به  های اصلی سواد غذا و تغذیه و نیازهای دانش از نظر مطابقت با م لفه موجود یو محتوام ثر و کاربردی پرداخته نشده است 

 بازنگری دارد.

 ییمقطع ابتداآموز،  دانش ،یدرس یها محتوا، کتاب لیتحل ،هیاد غذا و تغذسو واژگان كلیدي:

  مقدمه 

های  رفتار و مهارت دانش، از ای غذا و تغذیه مجموعهسواد 

 خهوردن  و تهیهه  انتخاب، مدیریت، ریزی، برنامه برای مورد نیاز

درست تغذیه ای اسهت   انتخابهایوردن نیازها و آبر بمنظور غذا

عنوان یهک عامهل کلیهدی در     . ارتقای سواد غذا و تغذیه به(1)

ای صهحی  و   های غذایی سهالم و تهداوم الگهوی تغذیهه     انتخاب

هههای غیههر واگیههر، موردتوجههه  درنتیجههه پیشههگیری از بیمههاری

ای سالم از مراحهل   قرارگرفته است. از آنجا که رفتارهای تغذیه

دو  ،نیاولیه زندگی شهکل مهی گیهرد، دوران کهودکی و نوجهوا     

 .(2)د ندوره کلیدی برای اصالح عادات غذایی محسوب می شو

، عادات غذایی نامطلوب (3)امروزه با شیوع روزافزون چاقی 

، ارتقای سواد (4)و فعالیت بدنی ناکافی در کودکان و نوجوانان 

های مدون و دقیق در راستای  غذا و تغذیه و طراحی برنامه

های غذا و تغذیه به عنوان یک اولویت مطرح  توسعه مهارت

است. در ایران، با توجه به نظام آموزشی متمرکز، یکی از 

هم برای اعمال مداخالت م ثر، نظام آموزش رسمی بسترهای م
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های آموزشی  های درسی مدارس است. در نظام و کتاب

متمرکز، کتاب درسی به عنوان محصول فرایند برنامه ریزی 

ای برخوردار است و نقش مهمی در  درسی از اهمیت ویژه

بنابراین، برای  .کند تأمین اهداف آموزشی و پرورشی ایفا می

ها برای تأمین  ها و تغییر نگرش توسعه مهارتتحقق هدف 

به  ی درسی،ها سواد غذا و تغذیه، توجه به محتوای کتاب

عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی دارای اهمیت ویژه است. 

نظربه اینکه در دوره ابتدایی که یادگیری به طریق عینی و 

گیرد و استفاده از عکس و تصویر تأثیر  بصری بهتر انجام می

 می شودهای درسی بیشتر نمایان  شتری دارد، رسالت کتاببی

(5) . 

های درسی  های معدودی در مورد محتوای کتاب پژوهش

کشور در ارتباط با موضوعات مرتبط با تغذیه و بطور خاص 

در مطالعه ای  (6)سواد غذا و تغذیه انجام شده است. رفیعیان 

های درسی علوم تجربی دوره  با هدف تحلیل محتوای کتاب

ای در پنج گروه  ابتدایی از نظر میزان توجه به مطالب تغذیه

واحد، بیشترین موارد  471جموع نشان داد که از م غذایی 

واحد( و کمترین میزان به  116مربوط به گروه نان و غالت )

. این پژوهش معطوف ه استواحد( بود 32گروه شیر و لبنیات )

به شناخت پنج گروه اصلی غذایی بوده و در آن به میزان 

ها  ها و نگرشها در محتوای کتاب پرداختن به آموزش مهارت

، در تحلیل (7)ست. امیدوار و همکاران ای نشده ا اشاره

بتدایی از نظر دانش های درسی مدارس ا ی کتاب محتوای کلیه

ترین موضوعات   که عمده ندای نشان داد  های تغذیه و مهارت

ای پرداخته شده در کتب درسی مربوط به منابع تأمین  تغذیه

%(، در حالی که رابطه بین مواد غذایی با 17غذاست )

%(. 3ها و آموزش علوم تغذیه کمترین سهم را داشتند ) بیماری

ا نیز تنها موضوع موجود مرتبط با روش تهیه و آماده سازی غذ

که در مواردی به آن پرداخته شه  های غذا بود آموزش مهارت

ها محدود به یک یا چند جلد از  . اکثر این پژوهشبود

های درسی هستند و یا پیش از تغییر کتب درسی دوره  کتاب

 ابتدایی انجام گرفته اند. 

 یز مطالعه در بین مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها ن

Rao  تحلیل  محتوای کتاب  در مورددر هند  (8)و همکاران

علوم از نظر پرداختن به اطالعات مرتبط با تغذیه و ایمنی مواد 

غذایی شایان توجه است. این مطالعه نشان داد که محتوای 

ب علوم ناکافی بود امرتبط با تغذیه و ایمنی مواد غذایی در کت

ای نوجوانان، چاقی،  و مباحث مهمی نظیر نیازهای تغذیه

 های غذایی پوشش داده نشده بود.  برچسبغذاهای ناسالم و 

رغم اهمیت سواد غذا و تغذیه  رسد علی بنابراین، بنظر می

های درسی از دو جنبه نظری و  های آموزشی و کتاب در برنامه

های آموزش مدارس به این مباحث توجه  کاربردی، در برنامه

های درسی مدارس به  کمی شده است. لذا نظر به اهمیت کتاب

یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری و توسعه  عنوان

های آموزشی  آموزان در نظام های غذا و تغذیه دانش مهارت

های  حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب پژوهش ،کشور

درسی مقطع ابتدایی در کشور از نظر میزان توجه به 

اولین پژوهشی  اینهای سواد غذا و تغذیه انجام شد.  مولفه

به تحلیل محتوای کلیه  ،استفاده از ابزار استاندارداست که با 

های سواد  های درسی ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه کتاب

غذا و تغذیه پرداخته است. امید است نتایج این پژوهش 

ریزان آموزشی، م لفان  بازخورد مناسبی را برای برنامه

و  های درسی، معلمان و کلیه دست اندرکاران تعلیم کتاب

تربیت در جهت تولید محتواهایی مناسب برای تأمین سواد غذا 

های  و تغذیه ایجاد نماید و بتواند در تجدید نظر و اصالح کتاب

 قرار گیرد.  درسی مورد توجه و استفاده

  هامواد و روش 
باشد.  پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می این 

های درسی دوره ابتدایی  جامعه پژوهش، شامل تمامی کتاب

عنوان: علوم  9، شامل 99-98)پایه اول تا ششم(، چاپ سال 

های آسمان، قرآن،  تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی، هدیه

 فارسی )خوانداری(، فارسی )نوشتاری(، تفکر و پژوهش و کار و

جلد(. الزم به ذکر است که دو  41فناوری است )در مجموع 

هر کدام با یک جلد  "کار و فناوری"و  "تفکر و پژوهش"کتاب 

های درسی مطالعات  مختص پایه ششم است. همچنین کتاب

های سوم و دوم به بعد  های آسمان برای پایه اجتماعی و هدیه

شش جلد و در هر  ،درسی های باتدوین شده است. سایر کت

شود. بدین ترتیب، کل  پایه یک جلد از آن آموزش داده می

صفحه،  4701های درسی مقطع ابتدایی، معادل  صفحات کتاب

های مذکور )در مجموع  کتاب  همراه با راهنمای معلم هر یک از 

صفحه( بود که به عنوان نمونه این مطالعه مورد بررسی  4878

  و تحلیل قرار گرفتند.

آوری اطالعات برای تحلیل محتوا در متن،  منظور جمع به

لیست  ی درسی، از یک چک ها کتابهای  تصاویر و پرسش

د. در این چک لیست که توسط تیم پژوهش گردیاستفاده 

های سواد غذا و تغذیه، با  ها و زیرمقوله طراحی شد، مقوله

تعیین  (9)های پیشین  پژوهشمراجعه به ادبیات موضوع و 

 1شدند و پس از اعمال تغییراتی، به شکلی که در جدول 

طبقه بندی گردیدند. این ابزار، سواد غذا و تغذیه را در  آمده،
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 15 ،مقوله 6های شناختی، مهارتی و ارزشی و نگرشی با  حیطه

زیرمقوله فرعی همراه با شرح کامل هر  47زیرمقوله اصلی و 

دهد. روایی  های فرعی مورد توجه قرار می از زیرمقوله یک

شکل و محتوای این چک لیست از طریق مراجعه به پنل 

ریزی درسی ارزیابی  علوم تغذیه و برنامهرشته های متخصصان 

بهره  (10)شد. به منظور تعیین پایایی ابزار، از روش هولستی 

ریب هولستی برای تعیین پایایی گرفته شد. در این روش از ض

مضامین استفاده شد. دو نفر )دوست محمدیان و ترک( بطور 

درصد مضامین را کدگذاری کردند و  40 ،مستقل از یکدیگر

میزان پایایی براساس درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از 

  :فرمول زیر تعیین شد

Cr = 
𝟐𝑴

𝑵𝟏+ 𝑵𝟐
 

Cr = پایایی 

M= اند  ها توافق داشته موارد کدگذاری شده که دو کدگذار بین آنتعداد 

N1, N2 = تعداد کلی موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم 

 

براساس این فرمهول میهزان توافهق بهین دوکدگهذار برابهر       

.دسههت آمههد کههه مههورد تأییههد اسههت     ه درصههد بهه  29/85

 

 

 مطالعه ستیل چک در موجود هیتغذ و غذا سواد یها رمقولهیز و ها مقوله. 1 جدول

 ها )مثال هایی از زیر مقوله ها( زیرمقوله        های اصلی مقوله ها حیطه

 شناختی
 دانش سالمت محور

غهذایی   های غذایی اصلی و میان وعده هها، تشهخیص مهواد    دانش غذا و تغذیه )مانند شناخت گروههای غذایی، اهمیت وعده •

 سالم از ناسالم(

شناخت اهمیهت برقهراری تعهادل بهین انهر ی      دانش سبک زندگی )مانند شناخت ارتباط سالمت و بیماری با الگوی غذایی،  •

 مصرفی و انر ی دریافتی برای رسیدن به وزن مناسب(

با مهواد اولیهه بهداشهتی، آشهنایی بها      آگاهی از تهیه غذا دانش بهداشت و ایمنی غذا )مانند آشنایی با اصول بهداشت فردی،  •

 اصول نگهداری مواد غذایی و شناخت و درک اهمیت تاریخ تولید و انقضاء(

 دانش نحوه پخت و تهیه غذا(دانش آماده سازی غذا ) • علم غذا

 مهارتی

 عملکردی

 

 منابع مختلف(ای مورد نیاز از  مهارت دسترسی به دانش )توانایی جستجو و بدست آوردن اطالعات تغذیه •

 مهارت بکارگیری/ استفاده از دانش )عملکردهای تغذیه ای سالم، توانایی تهیه و آماده سازی غذاهای سالم و بهداشتی( •

 انتخاب غذا )مهارت و توانایی انتخاب غذاهای سالم و بهداشتی( •

 ارتباطی

 سازی الگوی تغذیه صحی ( به منظورفراهم دیگران توانایی برقراری ارتباط و گفتگو با افراد خانواده و های تعاملی ) مهارت •

 ای غیرسالم خانواده( تغذیه توانایی استدالل برای مخالفت با رفتارهایهای بحث ) مهارت •

هها و   ای ناسهالم، مههارت نهه گفهتن بهه وسوسهه       ها و تمایالت تغذیهه  توانایی مقاومت در برابر هوسهای خودکنترلی ) مهارت •

 ها و افراد خانواده( همکالسی آشنایان، دوستان، الم از طرفپیشنهادهای تغذیه ای ناس

 تحلیلی

 های جمعی(  تحلیل رسانه )توانایی تجزیه و تحلیل تبلیغات و ادعاهای تغذیه ای در رسانه •

 های تغذیه ای( تجزیه و تحلیل برچسب غذایی )توانایی پردازش و تحلیل اطالعات تغذیه ای در برچسب •

انتخاب مواد غذایی سالم به تناسب پول توجیبی، توانایی مشهارکت و تصهمیم   ریزی در شرایط خاص )  برنامهتصمیم گیری و  •

ههای اجتمهاعی بها     آموزان در برنامه ای مرتبط با ارتقای سالمت خود، اطرافیان و محیط مانند مشارکت دانش گیری در برنامه

 در اطراف مدرسه(هدف ارتقای الگوی تغذیه، یا مخالفت با ایجاد فست فود 

 ارزشی و نگرشی
 مسائل ارزشی مرتبط

 با غذا 

ههای اجتمهاعی غهذا     رعایت اصول و آداب صحی  غذا خوردن، رعایت جنبهرعایت مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با غذا ) •

در جامعهه   های غذایی مختلف در ایران، واکنش نشان دادن نسبت به هنجارهای فرهنگی موجود خوردن، استقبال از فرهنگ

 های درست و اصولی غذا( در حوزه غذا و مقایسه آن با توصیه

برتری دادن بعضی از غذاها بر غذای دیگر، عالقه بسیار زیاد به یک غذا و عدم رغبت نسبت به غذاهای ای ) های تغذیه گرایش •

 دیگر(
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ها، استنباط موارد ثبت شده و تحلیل آنها  جمع آوری داده

( 2004طی مراحل زیر با استفاده از چارچوب تحلیل محتوا )

Krippendorf (11) :انجام شد 

هها، تکهالیف،    هها، شهامل مهتن درس    ابابتدا متن کلیه کته 

ها، گفتگو کنید، تصاویر، پهژوهش   ها، فعالیت ها، آزمایش پرسش

کنید، کار در منزل، تمرین، کامهل کنیهد، وا ه سهازی، درک و    

دریافت، تصویر خوانی، ایستگاه فکر،علم و زندگی، جمهع آوری  

هههای آفههرینش، خههال  بههاش،    اطالعههات، هشههدار، شههگفتی  

ج از کهالس، کهار عملهی، ایمنهی و بهداشهت،      های خهار  فعالیت

های  و هر آنچه در کتاب های مطرح شده بندی، و کاربرگه طبقه

مطالعهه  بهه دقهت   درسی دوره ابتدایی مطرح شده چندین بهار  

شدند. سپس طرح واحد بندی، واحد تحلیل و کدگهذاری اجهرا   

های درسی دوره  های کتاب گردید. آنگاه متن، تصاویر و پرسش

های سواد غذا و تغذیه مورد ارزیابی قرار  ابتدایی براساس م لفه

های  گرفت و موارد مرتبط استخراج و فراوانی هر کدام از مقوله

ول ثبهت شهد. بها توجهه بهه      شناسایی شده شهمارش و در جهد  

های سواد غذا و تغذیه در  های به دست آمده، کمیت مقوله داده

ای توصهیف و بهه سه االت     های درسی به صورت مقایسهه  کتاب

 پژوهش پاسخ داده شد.  

 هايافته 
هاای   های سواد غذا و تغذیه در متن کتاب فراوانی مؤلفه

ابتهدایی  مقطهع  های درسی شهش پایهه    در متن کتاب :درسی

ههای سهواد غهذا و     کد مرتبط با مقولهه  226، (دوره اول و دوم)

(. بیشهترین فراوانهی مربهوط بهه     2تغذیه شناسایی شد )جدول 

، علم غهذا  یشناختهای حیطه  حیطه شناختی بود. از زیرمقوله

 ،هها  %(، بیشترین تکرار را داشت؛ در بین پایه4/54مورد ) 23با 

تکهرار   97های پایهه ششهم بها     بدر متن کتااین مقوله فراوانی 

کد  19 ،در مقابل، در حیطه مهارتی .ها بود از بقیه کتاب بیشتر

ههای مههارت عملکهردی، ارتبهاطی و تحلیلهی       از سه زیرمقولهه 

که ههی  پیهامی در ارتبهاط بها مههارت       شناسایی شد، در حالی

دو مورد، مهارت تحلیلی نیز بجز از نظر ارتباطی وجود نداشت. 

ای و مبحههث چگههونگی  هههای تغذیههه برچسههب شههامل تحلیههل

موجهود در اطالعهات روی بسهته     گیری و مقایسه انهر ی  اندازه

هها   ، در سهایر پایهه  کتاب علوم پایهه ششهم  در های مواد غذایی 

در حیطه ارزشی و نگرشهی فقهط یهک کهد     . نشدموردی یافت 

)تمایل به خوردن بستنی  ای مربوط به زیرمقوله تمایالت تغذیه

در ایهن   .دوم، مشاهده شهد  پایهکتاب علوم درلبنیات( به جای 

 موردی یافت نشد.  ابتدایی های دوره  مقوله در سایر کتاب

هاای   های سواد غذا و تغذیاه در ررسا    فراوانی مؤلفه

های درسی  های موجود در کتاب در پرسش های درسی: کتاب

بیشترین فراوانی در حیطه شهناختی و مربهوط بهه    ، پایه ششم

دانهش  ( و پهس از آن  ٪2/14 )تکهرار   28له علم غذا بها  زیرمقو

بههود.  %(6/12تکههرار ) 25در پایههه دوم بهها  سههالمت محههور  

ههای اول، سهوم و پهنجم در حیطهه مههارتی       پایهه های  پرسش

در و  غذا و تغذیه را در بهر نمهی گرفهت   ی ها مقوله هیچیک از

 ،(٪1/7) فقههط در زیرمقولههه عملکههردی   ،سههه پایههه بعههدی  

ای سههالم و  مههورد انجههام رفتارهههای تغذیههه در  هههایی پرسههش

ای، و  ههای تغذیهه   بهداشتی، توانایی پردازش و تحلیل برچسهب 

ههای سهالم و    سهازی غهذا و میهان وعهده     توانایی تهیهه و آمهاده  

وجود داشت. بهه عنهوان مثهال، بهرای محکهم شهدن        بهداشتی

ها چه باید بخوریم؟ شما برای مراقبهت از بهدن خهود     استخوان

گیری و  ایی انجام می دهید؟ و سواالتی در مورد اندازهچه کاره

غهذایی  مقایسه انر ی موجود در اطالعات روی بسته های مواد 

ارزشههی و  در حیطهههسههازی سههاالد.  و چگههونگی تهیههه و آمههاده

مربهوط بهه آداب   شهامل مبحهث    ،در پایه دوم مورددو  ،نگرشی

غههذا خههوردن )کتههاب هدیههه هههای آسههمانی( و پرسههیدن نظههر 

آموزان در مورد برتهری دادن بسهتنی بهه دیگهر لبنیهات       دانش

ها کوچکترین تهوجهی   سایر پایه در .شد )کتاب علوم( شناسایی

 (. 2بود )جدول  نشدهبه این حیطه 

هاای ساواد غاذا و تغذیاه در ترااویر       فراوانی مؤلفاه 

ههای   ، در تصهاویر کتهاب  2اساس جدول  بر: های درسی کتاب

ههای سهواد    م لفهه در زمینه ی  مورد 241درسی دوره ابتدایی 

در مقایسه با  متن و پرسشهها دارای   یافت شد کهغذا و تغذیه 

؛ ولی این فراوانی به طهور متهوازن در سهه    بودفراوانی بیشتری 

 222حیطه شهناختی بها   در اینجا هم . بودحیطه رعایت نشده 

مهورد علهم غهذا(     120مورد دانش سالمت محور و  102) مورد

کههه در ارتبههاط بهها   اوانههی را داشههت، در حههالی بیشههترین فر

هههای عملکههردی، ارتبههاطی و تحلیلههی در هیچکههدام از  مهههارت

در  .مهورد( تصهویری مشهاهده نشهد    19بجز پایه ششم ) ،ها پایه

های دوره ابتهدایی )مهتن، پرسهش و تصهویر(      کتاب هیچیک از

. در بهود جایگاهی برای مهارت ارتباطی در نظهر گرفتهه نشهده    

های دوره ابتدایی به حیطه ارزشی و نگرشی سواد  کتابتصاویر 

 یدرصههد محتههوا 92 غههذا و تغذیههه نیههز پرداختههه نشههده بههود.

ی شهناخت  طهه یح کشهور روی  ییدوره ابتهدا  یدرسه  یها کتاب

 .  بودند شدهمتمرکز  سواد غذا و تغذیه
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 (98-99)ییابتدا یها رکتابیتصاو و پرسش متن، در هیتغذ و غذا سواد یها مقوله درصد و یفراوان. 2 جدول

 

 ارزشی و نگرشی مهارتی شناختی ها حیطه

 درصد مجموع
 ها مقوله

دانش سالمت 
 محور

 تحلیلی ارتباطی عملکردی علم غذا
مسائل ارزشی مرتبط 

 با غذا

         های درسی متن کتاب

 پایه اول
 0 0 0 0 10 5 فراوانی

15 6/6 
 - - - - 4/4 2/2 درصد

 پایه دوم
 1 0 0 0 20 15 فراوانی

36 15/9 
 4/0 - - - 8/8 6/6 درصد

 پایه سوم
 0 0 0 0 15 5 فراوانی

20 8/8 
 - - - - 6/6 2/2 درصد

 پایه چهارم
 0 0 0 5 18 5 فراوانی

28 3/12 
 - - - 2/2 9/7 2/2 درصد

 پایه پنجم
 0 0 0 0 23 7 فراوانی

30 2/13 
 - - - - 1/10 3 درصد

 پایه ششم
 97                    0 2 0 12 37 46 فراوانی

9/42 
 - 8/0 - 3/5 3/16 3/20 درصد

  226 1 2 0 17 123 83  مجموع

 100  4/0 8/0 - 5/7 4/54 7/36  درصد

 های درسی های کتاب ررس 

 پایه اول
 0 0 0 0 13 13 فراوانی

26 1/13 
 - - - - 6/5 6/5 درصد

 پایه دوم
 2 0 0 2 22 25 فراوانی

51 8/25 
 1 - - 1 1/11 6/12 درصد

 پایه سوم
 0 0 0 0 11 23 فراوانی

34 2/17 
 - - - - 5/5 6/11 درصد

 پایه چهارم
 0 0 0 1 3 7 فراوانی

11 5/5 
 - - - 5/0 5/1 5/3 درصد

 پایه پنجم
 0 0 0 0 17 2 فراوانی

19 6/9 
 - - - - 6/8 1 درصد

 پایه ششم
 0 0 0 11 28 17 فراوانی

56 4/28 
 - - - 5/5 2/14 6/8 درصد

  197 2 0 0 14 94 87  مجموع
 100  1 - - 1/7 7/47 1/44  درصد

        های درسی تراویر کتاب

 پایه اول
 0 0 0 0 28 9 فراوانی

37 3/15 
 - - - - 6/11 7/3 درصد

 دوم پایه
 0 0 0 0 25 25 فراوانی

50 7/20 
 - - - - 3/10 3/10 درصد

 پایه سوم
 0 0 0 0 18 32 فراوانی

50 7/20 
 - - - - 4/7 2/13 درصد

 پایه چهارم
 0 0 0 0 12 12 فراوانی

24 9/9 
 - - - - 9/4 9/4 درصد

 پایه پنجم
 0 0 0 0 13 0 فراوانی

13 3/5 
 - - - - 3/5 - درصد

 پایه ششم
 0 4 0 15 24 24 فراوانی

67 
     

 - 6/1 - 2/6 9/9 9/9 درصد 8/27
  241 0 4 0 15 120 102  مجموع
 100  - 6/1 - 2/6 7/49 3/42  درصد
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 124ی شناختی را کتاب علوم بها   بیشترین موارد از حیطه

تصویر مربوط به شناخت غذا و فرایند تهیهه   56فراوانی، شامل 

مهورد   37شهد،   آن، که به کاشت، داشت و برداشت مربوط مهی 

شناخت پنج گروه اصلی غذایی که بیشترین فراوانی را در مورد 

شهت و ایمنهی   مورد نیز به دانش بهدا 24نان و غالت داشت و 

غذا که مربوط به آشنایی با اصول نگهداری مواد غذایی بود. در 

 ی طهه یبهه ح  یزینهاچ  اریبس ی اشارههای درسی،  تصاویر کتاب

درصهد( کهه شهامل چههار تصهویر در       8) داشهت ی وجود مهارت

کتاب علوم ششم، مربوط به توانایی پردازش و تحلیل اطالعات 

مواد غذایی و پانزده تصویر در کتاب کار و   ای در برچسب تغذیه

سازی سهاالد   فناوری پایه ششم، مربوط به توانایی تهیه و آماده

و های نهواری، خاللهی و نگینهی(     و انواع برش در آشپزی )برش

 یو نگرشه  یارزشه  ههای  طهیبه ح ها بود. توانایی کاشتن سبزی

 .بودتوجه نشده   اساساً

ابعهاد سهواد غهذا و    دههد   ها نشان مهی  در جمع بندی، داده

 90بهیش از   های درسهی دوره ابتهدایی کشهور،    کتابتغذیه در 

 ی اشهاره انهد،   ی متمرکهز شهده  شناخت طهیح روی موارددرصد 

  درصهد( و  8) ی وجهود دارد مههارت  ی طهه یحبهه   یزیناچ اریبس

حیطه ارزشی و نگرشی نادیده گرفته شده است )جهدول   تقریباً

ههای درسهی،    های سواد غذا و تغذیه، در بهین کتهاب   لفه م(. 3

متمرکهز  های علوم و مطالعهات اجتمهاعی    بطور عمده در کتاب

 فراوانی(. 72و  80است ) شده

تی )مهتن،  های سهواد غهذا و تغذیهه در حیطهه مههار      مقوله

فراوانی و کهار   14پرسش و تصویر( را فقط در دو کتاب علوم با 

فراوانی که به دلیهل ماهیهت موضهوعی آن بهه      35و فناوری با 

طور فشرده در مقوله عملکردی به آن اشاره شده بود می تهوان  

 یافت.

: های درسی ابتادایی  کاربرد ابزاری غذا و تغذیه در کتاب

درسی، موارد متعددی از کهاربرد   های در بررسی محتوای کتاب

آمهوزش مطهالبی غیهر از     بهرای  یبه عنوان ابهزار  ،غذا و تغذیه

اسهتفاده از دو  و یها شهیر     ،تغذیه مشاهده شد؛ به عنوان مثال

از کیهک و پیتهزا    استفادهبرای آموزش مفهوم لیتر و گنجایش، 

های شربت  لیوان تصاویر پارچ وکارگیری ه ببرای آموزش کسر؛ 

و های زرد، نارنجی و قرمز، در کنار شیرینی و شکالت،  گرن در

سهاندویج الویهه   ای، کلوچهه و   تصاویر کیک خامهه استفاده از یا 

 ؛مسهأله در کتهاب ریاضهی    برای آموزش تقسیم کسرها در متن

بهه همهراه    کلوچه، بیسهکویت و شهیرینی  همچنین، بکارگیری 

به عنوان تم درس برای آموزش تغییهر مهواد    تصاویر رنگی آنها

ههای کهاربرد ابهزاری     این موارد به عنوان مقولهه  ؛در کتاب علوم

های اصلی و آموزشی نام گهذاری شهدند.    تغذیه در مقابل مقوله

میزان توجهه و فراوانهی کهاربرد غهذا و تغذیهه در      ، 4در جدول 

  .ارائه شده استهای دوره ابتدایی به صورت ابزاری  کتاب

 

 ییابتدا سال شش یها کتاب کل در هیتغذ و غذا سواد یها م لفه یفراوان عیتوز. 3 جدول

 درصد جمع نوشتاری خوانداری قرآن هدیه ریاضی اجتماعی علوم درسی  کتاب

 حیطه شناختی

 82/33 206 0 13 8 11 2 72 80 متن

 72/29 181 7 18 0 16 0 38 97 پرسش

 45/36 222 4 10 17 2 3 51 124 تصویر

  609 11 41 25 29 5 161 301 جمع

 100 80/1 73/6 10/4 76/4 82/0 43/26 42/49 درصد

 حیطه مهارتی

 56/36 19 0 0 0 0 0 1 7 متن

 92/26 14 1 0 0 0 0 1 3 پرسش

 53/36 19 0 0 0 0 0 0 4 تصویر

  52 1 0 0 0 0 2 14 جمع

 100 92/1 0 0 0 0 84/3 92/26 درصد

 حیطه ارزشی و نگرشی

 33/33 1 0 0 0 0 0 0 1 متن

 66/66 2 0 0 0 1 0 0 1 پرسش

  0 0 0 0 0 0 0 0 تصویر

  3 0 0 0 1 0 0 2 جمع

 100 0 0 0 33/33 0 0 66/66 درصد
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 (یابزار) ییابتدا سال شش یها کتاب کل در هیتغذ و غذا سواد یها م لفه یفراوان عیتوز. 4 جدول

 نوشتاری خوانداری قرآن هدیه ریاضی اجتماعی علوم ها کتاب 
 کارو

 فناوری

 تفکرو

 پژوهش
 درصد جمع

 حیطه

 شناختی

 23/17 167 0 0 0 80 11 19 13 12 32 متن

 95/33 329 1 3 79 36 0 2 144 3 61 پرسش

 81/48 473 0 1 39 77 22 21 152 27 134 تصویر

  969 1 4 118 193 33 42 309 42 227 جمع

 100 10/0 41/0 17/12 91/19 40/3 33/4 88/31 33/4 42/23 درصد

 حیطه

 مهارتی

 5/12 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 متن

 375/34 11 0 0 0 1 0 0 0 0 10 پرسش

 125/53 17 0 0 0 0 0 0 0 1 16 تصویر

  32 0 0 0 1 0 1 0 1 29 جمع

 100 0 0 0 125/3 0 125/3 0 125/3 625/90 درصد

 حیطه

 ارزشی و

 نگرشی

 33/33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 متن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پرسش

 66/66 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 تصویر

  3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 جمع

 100 0 0 0 0 0 33/33 0 66/66 0 درصد

 
نیهز  ، بیشهترین فراوانهی کهاربرد ابهزاری     4 اساس جدول بر

مربوط به حیطه شناختی است، به طهوری کهه کتهاب فارسهی     
فراوانههی در حیطههه شههناختی، بیشههترین   80)خوانههداری( بهها 

به صورت ابزاری داشت. در  ودر متن  غذا و تغذیه راهای  م لفه
کتاب علوم با سه فراوانی و در حیطه ارزشهی و   ،حیطه مهارتی

 کاربرد ابهزاری  مورد، 1 تنها با یهای آسمان تاب هدیهک ،نگرشی
ها، کتاب ریاضی  ، در بخش پرسشدر مقابل. را داشتندها  م لفه
فراوانی بیشترین موارد کاربرد ابهزاری غهذا و تغذیهه را     144با 

داشت، در حالی که این کتاب فاقد کاربرد آموزشی سواد غذا و 
 تغذیه بود.

  بحث 
های درسی مقطع ابتدایی در ایران از  کتابتحلیل محتوای 

های سواد غذا و تغذیه، نشهان داد   نظر میزان پرداختن به م لفه
  های درسی بطور نسبی نهاچیز و  که سهم این موضوع در کتاب

های سهواد   بعالوه، م لفه عمدتاً محدود به حیطه شناختی است.
ی مهورد  های دوره ابتهدای  غذا و تغذیه به صورت متوازن در پایه

  نهد. در مهوارد کمهی بهه حیطهه مههارتی      بود توجه قرار نگرفته
پرداخته شده و تقریباً حیطه ارزشی و نگرشهی نادیهده گرفتهه    

سواد غذا و تغذیهه   تأمینست که برای ا این در حالی .دبو شده
مناسب در کودکان سنین دبستان در کشور، با توجه به تعاریف 

ههای   اسهت مههارت     مو تجربیات موجهود درسهط  جههانی الز   
در زمینه غهذا و تغذیهه پهرورش     تحلیلیعملکردی، ارتباطی و 

ههای   متوازن بودن مطالب غذا و تغذیهه در کتهاب   ناداده شوند. 
درسی دوره ابتدایی توسط سهایر مطالعهات نیهز گهزارش شهده      

های سواد غهذا و   های درسی به مقوله در کتاب. (12، 13) است
علهوم  ، در سه کتاب کار و فناوری تغذیه در حیطه مهارتی فقط

 "و مطالعات اجتماعی توجه اندکی شده که عمدتاً مربهوط بهه   
و چنهد مهورد محهدود بهه      "توانایی تهیه و آمهاده سهازی غهذا   

، به طهور مختصهر و   "ای ها و نشانگرهای تغذیه برچسب"کاربرد
ها و شواهد با نتایج پژوهش امیدوار و  ناقص می باشد. این یافته

مبنی بر اینکه روش  86های درسی سال در کتاب (7)ن همکارا
ههها موضههوع مههرتبط بهها آمههوزش تهیههه و آمههاده سههازی غههذا تن

های درسی ابتدایی بهوده، ههم راسهتا     های غذا در کتاب مهارت
های درسی در حیطه مهارتی،  در محتوای متون کتاب .باشد می

ههای ارتبهاطی،    مباحث مهمی نظیر مهارت انتخاب غذا، مهارت
 "نهه  "های خهود کنترلهی )نظیهر مههارت     مهارت بحث، مهارت

 ههای تحلیلهی   ای ناسالم (، مههارت  ههای تغذی گفتن به وسوسه

)تحلیل رسانه: توانهایی تجزیهه و تحلیهل تبلیغهات و ادعاههای      
های  های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، شبکه ای در رسانه تغذیه

مجازی(، مهارت مدیریت و تصمیم گیری در شهرایط خهاص و   
نتهایج   .ها پوشش داده نشده بهود  های این مهارت نیز زیر م لفه

 یتهوجه  بهی در هند نیز نشانگر  (8) و همکاران Raoی  همطالع
ههای   و برچسهب  های تحلیلی غذا و تغذیهه  مهارتهای  به مقوله
 .استهای درسی  کتابدر تغذیه ای 
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افتد که هر سه حیطه یکهدیگر را   یادگیری زمانی اتفا  می
دهد محتوای  ها نشان می ؛ در حالی که یافته(14) تکمیل کنند

بیشتر برروی حیطهه شهناختی   کشور های درسی ابتدایی  کتاب
هسههتند. در مطالعههه انجههام شههده توسههط عظیمههی و متمرکههز 
نیههز حیطههه دانشههی سههالمت تغذیههه ای تنههها  (15)همکههاران 

های درسی پایه ششهم بهوده    های پرداخته شده در کتاب مقوله
های گزارش شده توسهط سهایر مطالعهات نیهز ایهن       است. یافته

هها   هها و نگهرش   آموزش مههارت در . اگر نتایج را تایید می کند 
 تأمیننادیده گرفته شوند، در واقع توان خود مراقبتی از طریق 

ارتبهاط مهی    ایهن  در. (14) گهردد  نمی تأمیناد غذا و تغذیه سو
 آر انتهین  و فرانسهه  آمریکا، مانند کشورها برخی تجربه توان به

 مهدارس  ایجهاد  طریهق  از غذا، با مرتبط های مهارت آموزش در
 رتغهال، پ .(16)اشاره کرد  مدارس در من باغچه پرو ه و آشپزی
 استرالیا از جمله مصادیق و نمونه ههایی هسهتند کهه    و آمریکا
 و تغذیه و غذا با مرتبط های مهارت و اصول کردن نهادینه برای
 هها اسهتفاده   ایهن روش  از آموزان، دانش تحصیلی عملکرد بهبود

 عهین  در درسهی  ههای  کتهاب  محتوای عالوه، به .(17)کرده اند 
 مفهاهیم  تها  باشند نیز بخش لذّت و جذاب باید بودن، کاربردی
 و شهده  آمهوزان  دانش نگرش تغییر موجب آموزش بتوانند مورد
بنهابراین،  . (2) گیرند قرار استفاده مورد آنان روزمره زندگی در

عملهی و  ههای   برای دستیابی به نتایج بهتر، تاکیهد بهر آمهوزش   
گنجاندن آنها در برنامه درسی، احتمال اثربخشی بیشتر کتهاب  

ها در نهایهت   و تغییر نگرش ها مهارتو برنامه درسی در ارتقای 
   تغییر رفتار را افزایش می دهد.

ای  ، مسهئله در کودکهان  یهادگیری مطالهب   در  نقش تصویر 
. بخصهوص در  (5) دیگری است که اهمیتی غیرقابل انکهار دارد 

ان هنوز خواندن و نوشهتن  آموز دانشهای اول تحصیل که  سال
اند، تصویرتنها زبانی است که به درک  را به طور کامل نیاموخته

باید بهه   در عین حال، .(5) کند مطالب نوشتاری کمک میبهتر 
کنند نیز توجه  ان القا میآموز دانشهایی که این تصاویر به  پیام

ههای زرد،   رنهگ  های شهربت در  لیوان کرد. تصاویر مکرر پارچ و
نارنجی و قرمز، در کنار شیرینی و شکالت، استفاده از ساندویج 

مسأله در کتاب ریاضی همهراه بها تصهاویر رنگهی      در متنالویه 
لوچه، بیسکویت و تصویر شهیرینی بهه عنهوان تهم درس     آنها، ک

ههای   انتخابهایی از  ، نمونهآن امثال برای آموزش تغییر مواد و
ی درسهی  هها  کتهاب در حتی در کاربرد ابزاری آن نامناسب غذا 

ناخواسهته از طریهق محتهوای     یهایی که گهاه  کشور است. پیام
تواند تأثیرات منفی بر عهادات   می ،شوند کتب درسی منتقل می

همچنین، در . (18) ان داشته باشدآموز دانشو تمایالت غذایی 
هها و نهان و    های غذایی، بعد ازمیوه در بین گروهها  کتاب تصاویر
ها دارند و در مقابل به گهروه   باالترین فراوانی را شیرینی ،غالت

ها توجه بسیار اندکی شده است؛ ضهمن   حبوبات و مغزها و دانه

شهده   ای غذاها به طور مختصهر پرداختهه   اینکه به ارزش تغذیه
ی علوم دوره ابتهدایی از نظهر معرفهی و    ها کتاباست. وضعیت 
اصلی غذایی براسهاس تغییراتهی کهه انجهام     های  شناخت گروه

ههای اصهلی    یافته غیراصولی است؛ این در حالی است که گروه
هر پنج یا شش سهال  در قالب رهنمودهای غذایی ایران، غذایی 

آخههرین کشههوربازنگری شههده و در  ان تغذیهههتوسههط متخصصهه
از کیهد بیشهتر   أبهرای ت ویرایش آن منهابع پهروتئین گیهاهی را    

 .  (19) اند حیوانی جدا کردههای  پروتئین

ههها بایههد بهها سههط  درک و فهههم   از آن جهها کههه آمههوزش  
ی ها کتابدرسبک نوشتاری  ،باشد ت داشتهبقاان مطآموز دانش

 ، نشاسته ومیناتپروتئین، وی ماننددوره ابتدایی کاربرد کلماتی 
، بخصوص در کتاب علوم پایه سهوم بهه نظهر مناسهب     آن امثال

این دوره کهه هنهوز بهه مرحلهه      ان در آموز دانشنیست و برای 
 باشد. اند، ملموس نمی تفکر انتزاعی نرسیده

 یدر محتهوا  هیه محتوا نشهان داد غهذا و تغذ   لیتحل جینتا 
مهورد   یبه صهورت ابهزار   اغلب ی درسی ابتدایی کشورها کتاب

 هاغذااز ها کتاب ریتصاودر بطوری که  ،استفاده قرار گرفته است
نیز کاربرد  (7)های امیدوار و همکاران  . یافتهاست شده استفاده

ی دوره ابتدایی را تاییهد  ها کتابابزاری مفاهیم غذا و تغذیه در 
کند. تصاویر مذکور در پایه اول از فراوانی بیشتری برخوردار  می

رسهد.   ها می است و در پایه دوم به کمترین فراوانی در بین پایه
صمدی  و (20) پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات رفیعیاننتایج 

هها از   ، مبنی بر نامتوازن بهودن م لفهه   (20)بازاردهی  و کاظمی
های مختلف و توزیهع   ای در پایه ی تغذیهها مهارتنظر دانش و 

همسهو  ی درسهی،  ها کتابها در  نامناسب کمیت و کیفیت پیام
 باشد.   می

ی درسی می تهوان فرصهت الزم بهرای    ها کتابمحتوای  در
های فعال و با  توسط روش ی سواد غذا  تغذیهها مهارتآموزش 
ه هها فهراهم آورد. به    ان در تمامی پایهه آموز دانشساختن  درگیر

فناوری پایهه ششهم، تها حهدودی در      و طور مثال، در کتاب کار
ی هها  کتهاب عمل شده است. م لفان  موفق تر  ها مهارتآموزش 

ههای   بها غنها بخشهیدن بهه محتهوا در حیطهه        توانند درسی می
رشی، از جمله هدایت آموزش برای ایجاد مهارتی و ارزشی و نگ

ها یا تهیه عملی غهذا   های کار عملی مانند کاشت سبزی فرصت
 یفراتهر از الگهو   یزیه چو یا بازدید مزارع و مراکز تهیه غذا بهه  

ی دسهت  در کالس درس به صورت دانشتدریس مفاهیم  یسنت
 یابند.

ی پژوهشهی روبهرو    پژوهش حاضر با محدودیت در پیشهینه 
 یهها  کتهاب  از جلهد  چنهد  ایه  کی به محدود ای هاژوهشپ ؛بود
کتهب   رییه بودند کهه قبهل از تغ   ییهاپژوهش ای و بودند یدرس
ایهن اولهین پژوهشهی     .بودنهد  گرفته انجام ییدوره ابتدا یدرس

است که کلیه کتب درسی دوره ابتدایی را از نظر میزان توجهه  
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داده اسهت؛  های سواد غذا و تغذیه مورد بررسهی قهرار    به م لفه
ضمن اینکه این بررسی با ابزاری استاندارد و با در نظر گهرفتن  

ی شهناختی،   های سواد غذا و تغذیه در سه حیطهه  تمامی م لفه
ای مورد بررسی  مهارتی و ارزشی و نگرشی که در کمتر مطالعه

 قرار گرفته، انجام پذیرفته است.

 گیری نتیجه

 ان بهه آموز دانش ازین علی رغمپژوهش نشان داد  نیا جینتا
 -یو ارزش یمهارت طهیبخصوص در ح یا هیآموختن مطالب تغذ

 یازهها ین ینه تنها جوابگهو  یدرس های باکت یمحتوا ی،نگرش
برخههوردار  زیههن یمطلههوب تیآنههان نبههوده اسههت، بلکههه از جههذاب

ههای اصهلی سهواد غهذا و      نظر مطابقت بها م لفهه  و از  باشد ینم
 شواهد محدود موجهود نشهان مهی   تغذیه نیاز به بازنگری دارد. 

آمهوزان مهی توانهد     ای دانهش  هد که میزان سواد غذا و تغذیهه د
محتهوای   ،سالمت آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در ایهن میهان  

های آموزشهی مناسهب و    ند با ارائه پیامتوا ی درسی میها کتاب
ای  های تجربی، بر فرهنگ تغذیه هدایت آموزش به سمت روش

 Gallegos (1)و   Vidgen. چنانچهه  (21)ر باشهد  آنان تأثیرگذا
مستقیم بین سواد غهذا و خهوردن را بخهوبی نشهان     ارتباط غیر

 اند.   داده
با توجه به اهمیهت نقهش تغذیهه در زنهدگی و پهی ریهزی       
جامعه ای سالم، فعال و پویها و حفهع عهادات غهذایی سهالم از      

ههای درسهی    همان اوایل کودکی، الزم است به محتوای کتهاب 
در تهری   تهر و عمیهق   اعم از متن، پرسش و تصاویر با نگاه دقیق

برنامه درسی ملی توجه شود. همچنین، نظر  به تناسب حجهم  
های درسی الزم است  ها با ساعات آموزشی، فار  از کتاب کتاب
های آموزشی و یا  ی دیگر آموزش، مانند تشکیل کارگاه ها روش

جلسات مشترک با انجمن اولیا و مربیهان در ایهن حهوزه مهورد     
 کید قرار گیرد.أتوجه و ت

نتهایج پهژوهش حاضهر، بهرای نهادینهه کهردن       با توجه بهه  
 شود: آموزان، پیشنهاد می فرهنگ تغذیه مناسب در بین دانش

های درسی مدارس در راستای توجه بیشتر به ارتقای  برنامه •
 آموزان، مورد بازنگری قرار گیرد. ای دانش سواد غذا و تغذیه

تجارب موفق مدارس در سایر کشورها در زمینه ترویج سواد  •
 و تغذیه  پایدار مورد بررسی قرار گیرد.غذا 

ههای سهواد    اختصاص کتابی جداگانه و کم حجم به مههارت  •
غذا و تغذیه به صورت انجام کار عملی، یا به عنهوان بخشهی   

 ههای زنهدگی مهی    از کتاب حرفه و فن و یا در کتاب مهارت
طهرح موضهوع در    تواند مورد توجه قهرار گیهرد. همچنهین،   

ههای   ن و همهین طهور برگهزاری کارگهاه    انجمن اولیا و مربیا
ان، والههدین و آمههوز دانههشرت سههازی بههرای اآموزشههی و مههه

 شود. معلمان پیشنهاد می
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Background and Objectives: The aim of this study was to analyze contents of Grades 1–6 textbooks in Iran, regarding 

food and nutrition literacy domains and their components. 

 Materials & Methods: This study included content analysis of primary school textbooks (Grades 1–6) in 2019–2020 

academic year. Analysis included all pages of 41 books of primary schools (4878 pages). Data collection was carried 

out using checklists comprised of three principal domains of food and nutrition literacy, including cognitive, skill and 

value-attitude as well as their components. The research tool reliability was assessed based on the agreement rate 

between the two coders, using Holsti method. The reliability assessment was 85.29%. 

Results: Of all the food and nutrition literacy components in the books, 92% were related to the cognitive domain 

whereas 8% belonged to the skill domain of food and nutrition literacy. The value-attitude domain, including nutritional 

tendency, nutritional health values and cultural and social issues related to foods were mostly missing. Critical factors 

of food and nutrition literacy in primary school curriculum included media literacy, skills linked to food label analysis, 

and interactive and critical food and nutrition skills. 

Conclusion: In conclusion, revision of the textbook contents and curriculums is necessary to ensure that they provide 

acceptable levels of food and nutrition-linked skills, promoting positive attitudes of healthy eating. 

Keywords: Food and nutrition literacy, Content analysis, Textbooks, Primary school, Student 
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