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چکیده
ســابقه و هــدف :ســوءتغذیه یکــی از مهمتریــن معضــات بهداشــتی دنیــای امــروز اســت کــه میلیونهــا
کــودک را در سراســر جهــان تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر
برنامــه آموزشــی بــر رفتارهــای تغذی ـهای دانشآمــوزان دختــر  8تــا  10ســاله شــهر چابهــار انجــام شــد.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی از نــوع قبــل و بعــد بــود .جامعــه آمــاری
پژوهــش حاضــر را تمــام دانشآمــوز دختــر  8تــا  10ســاله شــهر چابهــار در ســال  1393تشــکیل
میدادنــد .بهمنظــور انجــام پژوهــش ،تعــداد  65نفــر از دانــش آمــوزان دختــر بــه شــیوه نمونهگیــری
تصادفــی ســاده انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند .ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل اطالعــات جمعیــت
شــناختی و پرسشــنامههای آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد بــود کــه قبــل از آمــوزش ،بالفاصلــه و دو مــاه بعــد
از آخریــن مداخلــه آموزشــی تکمیــل گردیــد .مداخلــه آموزشــی بــا اســتفاده از آمــوزش ترکیبــی (ســخنرانی،
چندرســانهای) در  3جلســه  30دقیق ـهای انجــام گردیــد .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون اندازهگیریهــای
تکــراری و کای دو بــا اســتفاده از بســته نرمافــزاری  SPSS-16اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمــره آگاهــی دانشآمــوزان قبــل از آمــوزش بــا بالفاصلــه
و دو مــاه بعــد اجــرای برنامــه مداخلـهای تفــاوت معنـیداری وجــود دارد ( .)P > 0/05ولیکــن بیــن میانگیــن
نمــرات نگــرش و عملکــرد قبــل و بعــد از آمــوزش تفــاوت معنـیداری مشــاهده نشــد (.)P < 0/05
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش ترکیبــی بــه علــت بــکار گرفتــه شــدن حــواس بیشــتر در
افزایــش آگاهــی مؤثــر اســت امــا درزمینــه تغییــر نگــرش و عملکــرد نیازمنــد بررس ـیهای بیشــتر و انجــام
مداخــات در مــدت زمــان طوالنیتــر میباشــد.

مقدمه
تغذیــه نقــش مهــم و مســتقیمی در ایجــاد و حفــظ و ارتقــاء ســامت
دارد ،چــرا کــه تغذیــه بــرای تمــام اعمــال حیاتی بــدن الزم اســت [.]1
تأمیــن ســامت تغذی ـهای در هــر جامع ـهای موجــب صرفهجویــی در
هزینههــای مختلــف خدمــات درمانــی ،بهــرهوری در ســرمایهگذاری
بخــش آموزشــی و باالخــره پــرورش نســل آینــده بهتــر و تضمیــن
کننــده اســتقالل سیاســی و اقتصــادی اســت [ .]2بــر اســاس
مســتندات موجــود ،هــم اکنــون کــودکان و نوجوانــان جامعه مــا دارای
عــادات غذایــی نامناســبی هســتند کــه عــاوه بــر تهدیــد ســامت این
گــروه ،جامعــه را در معــرض خطــر اپیدمــی بیماریهــای غیرواگیــر در
دو دهــه آینــده قــرار داده اســت [ .]3ارزیابــی وضــع تغذیــه کــودکان
دبســتانی در بعضــی مناطــق دنیــا و ایــران انجــام گردیــده کــه حاکــی
از مشــکل کوتاهــی قــد ،کــم وزنــی ،الغــری و یــا افزایــش وزن و چاقی
در ایــن مناطــق بــوده اســت .در شهرســتان چابهــار نیــز بــه دلیــل
محرومیــت نســبی اســتان سیســتان و بلوچســتان و شهرســتان چابهار
کــودکان دبســتانی از وضعیــت تغذیــه مناســبی برخــودار نیســتند

[ .]4همچنیــن از آنجایــی کــه تغذیــه ناســالم عامــل  35درصــد مــرگ
بــه علــت ســرطان اســت ،اصــاح الگوهــای غذایــی از دوران بچگــی
و اوایــل بزرگســالی و داشــتن رفتارهــای تغذی ـهای صحیــح موضــوع
مهمــی جهــت پیشــگیری از بیماریهاســت [ .]5اواســط دوران
کودکــی ( 7تــا  12ســالگی) ســالهایی اســت کــه بایــد مــواد غذایــی
بــرای رشــد ســریع دوران نوجوانــی در اختیــار کــودک قــرار گیــرد.
از ایــن رو اهمیــت توجــه بــه تغذیــه کــودک دو چنــدان میشــود
[ .]6عادتهــای غذایــی کــودکان بــه شــکل پایــداری تــا بزرگســالی
باقــی خواهــد مانــد و در آن مرحلــه بــه ســختی قابــل تغییــر خواهــد
بــود [ .]7ایــن دوره از زندگــی زمــان تغییــر نگرشهــا ،شــکلگیری
شــخصیت ،اســتقالل و پذیــرش در جامعــه اســت کــه تأثیــر احتمالــی
آن بــر وضــع تغذیــه دور از انتظــار نیســت .الگــوی نامنظــم غذایــی ،از
دســت دادن وعدههــای غذایــی بــه خصــوص صبحانــه ،مصــرف بیشــتر
میــان وعدههــای حــاوی مقادیــر بــاالی چربــی و تکــرر مصــرف غــذا
در خــارج از منــزل از جملــه رفتارهــای تغذیـهای کــودکان اســت کــه
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تحــت تأثیــر محیــط ،دوســتان و عوامــل اقتصادی-اجتماعــی قــرار
دارد [ .]6از طرفــی دختــران بــه دلیــل تغییــرات فیزیولوژیــک ســن
بلــوغ و قاعدگــی بیشــتر در معــرض ابتــا بــه کمخونــی فقرآهــن و
ســوء تغذیــه هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه دختــران امــروز مــادران
فــردا و تولیــد کننــده نســل بعــد هســتند نیــاز بیشــتری بــه آمــوزش
در زمینــه تغذیــه دارنــد .وقتــی بــه مفاهیمــی چــون بهداشــت بــرای
همــه و بهداشــت بــرای کــودکان ،یــا عبــارت کــودکان بــرای بهداشــت
برخــورد میکنیــم ،دریچ ـهای نویــن بــه رویمــان گشــوده میشــود،
چــرا کــه ایــن بــار ســخن از نیــروی عظیــم کــودکان اســت کــه بخــش
عمــدهای از تــاش دس ـتاندرکاران امــور بهداشــتی صــرف ســامتی
آنــان میگــردد [.]2
کــودکان و نوجوانــان تقریب ـاً نیمــی از اوقــات خــود را در مدرســه بــه
ســر میبرنــد و نیــز بــا توجــه بــه حضــور  13میلیــون دانشآمــوز
در مــدارس ایــران و موقعیــت خــاص مدرســه بــه عنــوان کانــون
تجمــع دانشآمــوزان و نقــش معلمــان و اولیــاء ،مــکان مناســبی بــرای
آمــوزش تغذیــه بــه شــمار م ـیرود [ .]8اجــرای آمــوزش تغذیــه در
مــدارس راهکارهــای مناســب بــرای افزایــش آگاهــی ،نگــرش و اصــاح
رفتارهــای غلــط تغذیــهای اســت [ .]9عیــب پــوش و همــکاران در
مطالعــه خــود دریافتنــد کــه باتوجــه بــه پاییــن بــودن ســطح آگاهــی
و عملکــرد تغذیــهای دختــران ،اســتفاده از برنامــه آموزشــی تغذیــه
بــرای بهبــود آگاهــی و اصــاح رفتارهــای تغذیــهای آنــان ضــروری
میباشــد [ .]10همچنیــن نتایــج مطالعــه اقوامــی و همــکاران نشــان
داد کــه نــه تنهــا آمــوزش در ارتقــاء کیفیــت زندگــی مؤثــر بــوده،
بلکــه نــوع آمــوزش در تغییــر آن نقــش بســزایی داشــته اســت [.]11
نتایــج مطالعــه اســفرجانی و همــکاران نیــز حاکــی از آن بــود کــه
بــا طراحــی یــک برنامــه جــذاب آموزشــی میتــوان آگاهیهــای
تغذیـهای دختــران نوجــوان را بــه میــزان قابــل توجهــی ارتقــاء داد .اگر
آموزشهــا بــا نیازهــای تغذی ـهای ایــن ســنین منطبــق و بــه شــکل
قابــل لمــس با اســتفاده از فــن آوری دیــداری و شــنیداری ارائــه گردد،
اثربخشــی نــه تنهــا در آگاهیهــای آنــان بلکــه در الگــوی رفتارهــای
تغذیـهای آنــان نیــز پدیــدار خواهــد شــد [ .]12زیــرا در جهــان امــروز،
فرهنــگ آمــوزش دانــش و فنــآوری همپــای دگرگونیهــای پرشــتاب
و توســعه حیــرتآور دانــش و فنــاوری ،توســعه و تحــول یافتــه و
موضــوع بهــرهوری و افزایــش کارآیــی در تمامــی زمینههــای زندگــی
بشــر بــه بحثــی جــدی تبدیــل شــده اســت .بهــرهوری در آمــوزش بــه
معنــای دســتیابی بــه یادگیــری بیشــتر ،پایدارتــر و عمیقتــر آمــوزش
گیرنــدگان در ازاء صــرف منابــع مالــی و انســانی معقــول اســت .در این
بیــن نقــش رســانههای آموزشــی بــه عنــوان عامــل تســهیل کننــده
آموزشــی بســیار قابــل توجــه و بنیــادی اســت .بــا توجــه بــه تأثیــر
شــگرف رســانههای آموزشــی بــر کل فرآینــد آمــوزش ،اعمــال دقــت
ویــژه در گزینــش رســانههای آموزشــی ضــروری بــه نظــر میرســد
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[ .]13بســتههای آموزشــی چنــد رســانهای بــه گســترش دانــش در
عصــر اطالعــات کمــک فراوانــی میکننــد و باعــث بــه کاربــردن
حــواس چندگانــه در یادگیــری و همچنیــن تســهیل مشــارکت بــرای
ارتبــاط بیــن مفاهیــم و تســهیل تکــرار درس بــرای کاربــرد مجــدد
میشــود و از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه اســت و در مقابــل نیاز
یــاد گیرنــدگان انعطــاف پذیــر اســت .همچنیــن اســتفاده از بســتههای
آموزشــی چندرســانهای در بــاال بــردن ســطح آگاهــی گروههــای ســنی
مختلــف خصوصـاً در مقطــع دبســتان ،تأثیــر مثبــت دارد کــه شایســته
اســت در جهــت تغییــر و اصــاح عــادات ناســالم غذایــی آنــان در کنــار
روش ســخنرانی بــه عنــوان وســیله کمــک آموزشــی بــرای تســهیل
آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هدف
تعییــن تأثیــر آمــوزش ترکیبــی بــر رفتارهــای تغذیـهای دانشآمــوزان
دختــر شــهر چابهــار انجــام شــد.
مواد و روشها
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمهتجربــی و از نــوع قبــل و بعــد
اســت کــه در بیــن دانشآمــوزان دختــر کالس چهــارم و پنجــم
مقطــع ابتدایــی شــهر چابهــار در ســال  1393انجــام شــده اســت.
نمونههــای مــورد مطالعــه در ایــن بررســی دانشآمــوزان دختــر
 8تــا  10ســاله مدرســه ابتدایــی فاطمــی بــود ،ایــن مدرســه کــه
در منطقــه فقرنشــین شــهر چابهــار واقــع شــده بــود بــه صــورت
نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب گردیــد .بــا اســتناد بــه
مطالعــه صفــاری و همــکاران [ ]14و بــا اســتفاده از فرمــول پــوکاک
تعــداد نمونــه مــورد نیــاز بــرای ایــن مطالعــه  65نفــر بــرآورد گردیــد
کــه بــا احتســاب درصــد ریــزش  70نفــر وارد مطالعــه شــدند کــه در
طــول بررســی  5نفــر از مطالعــه خــارج و در نهایــت اطالعــات 65
نفــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل
دانشآمــوزان دختــر  8تــا  10ســاله مدرســه ابتدایــی فاطمــی،
قابلیــت شــرکت در کالس ،آشــنایی کامــل بــه زبــان فارســی و قابلیت
پاســخگویی بــه ســؤاالت بــود .معیارهــای خــروج از مطالعــه نیــز
شــامل عــدم موافقــت دانــش آمــوز یــا والدیــن نســبت بــه شــرکت
در مطالعــه و وجــود هــر گونــه مشــکلی کــه احتمــال عــدم شــرکت
دانشآمــوز در مطالعــه را ســبب شــود بــود .بــه منظــور گــردآوری
دادههــای مربــوط بــه آگاهــی ،نگــرش و رفتــار از پرسشــنامه مطالعــه
شــاهمحمدی و همــکاران اســتفاده شــد [ .]15در مطالعــه مذکــور
بــرای بررســی روایــی علمــی پرسشــنامه از روش روایــی صــوری،
روایــی محتوایــی و پانــل خبــرگان اســتفاده شــده بــود و میانگیــن
نســبت روایــی محتــوی ( )CVRبــرای کل پرسشــنامه برابــر 0/87
و نیــز میانگیــن شــاخص روایــی محتــوی ( )CVIبرابــر بــا 0/85
گــزارش شــده بــود .همچنیــن در روایــی صــوری امتیــاز تأثیــر 2/87
بــرآورد شــده بــود .پایایــی علمــی پرسشــنامه نیــز بــا روش آزمــون-

خاکپور و همکاران
بازآزمــون (روش همبســتگی پیرســون) و همبســتگی درونــی (آلفــای
کرونبــاخ) بررســی و بــه ترتیــب  0/80و  0/82گــزارش شــده بــود.
پرسشــنامهای مشــتمل بــر  4بخــش حــاوی اطالعــات جمعیــت
شــناختی ،آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد بــود .آگاهــی دانــش آمــوزان
در خصــوص رفتارهــای تغذیـهای بــا  16ســؤال  3گزینـهای (صحیــح
=  ،3نمیدانــم =  2و غلــط =  )1انــدازه گیــری شــده بــود کــه
کســب نمــره باالتــر بــر آگاهــی بهتــر آزمودنیهــا داللــت داشــت.
پرسشــنامه نگــرش شــامل  12ســؤال بــا طیــف لیکــرت  5گزینـهای
(کامــ ً
ا موافقــم =  ،5موافقــم =  ،2نــه موافقــم نــه مخالفــم = ،3
مخالفــم =  ،2کامـ ً
ا مخالفــم =  )1مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه
نمــره باالتــر حاکــی از نگــرش مثبــت دانــش آمــوزان نســبت بــه
رفتارهــای صحیــح تغذی ـهای بــود .پرسشــنامه عملکــرد نیــز شــامل
 9ســؤال بــود کــه همــه ســؤاالت بجــز ســؤال  1و  2بــا طیــف  1تــا
 4نمرهگــذاری گردیــد ،کســب نمــره باالتــر بــر عملکــرد تغذی ـهای
بهتــر دانــش آمــوزان داللــت داشــت.
پــس از تصویــب طــرح پیشــنهادی مطالعــه توســط کمیتــه بازنگــری
تحقیقــات و کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــگاه تربیــت مــدرس
و انجــام هماهنگیهــای الزم بــا مســئولین آمــوزش و پــرورش،
مدرســه محــل مداخلــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب گردیــد .پــس
از انتخــاب نمونههــای مطالعــه و کســب رضایــت آگاهانــه و بیــان
اهــداف مطالعــه بــه دانــش آمــوزان ،پرسشــنامههای پیــش آزمــون
توزیــع و پــس از تکمیــل جمـعآوری شــد .پــس از تحلیــل دادههــای
مرحلــه اول مطالعــه و تعییــن نقــاط ضعــف و قــوت آموزشــی دانــش
آمــوزان ،تعــداد جلســات آموزشــی بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی
و منابــع تهیــه شــده و همچنیــن تأثیــر آمــوزش و جلوگیــری از
خســتگی دانــش آمــوزان در قالــب ســه جلســه  30دقیقــهای در
نظــر گرفتــه شــد .قابــل ذکــر اســت کلیــه آموزشهــای صــورت
گرفتــه توســط محقــق انجــام گردیــد .مداخلــه آموزشــی بــا اســتفاده
از  8تیــزر آموزشــی و مجموع ـاً  12دقیقــه بــا هــدف معرفــی هــرم
راهنمــای غذایــی ،گروههــای غذایــی ،مــواد غذایــی موجــود در هــر
گــروه ،خــواص مــواد غذایــی و نســبت اســتفاده از هــر گــروه مــواد
غذایــی در تغذیــه روزانــه انجــام گردیــد .همچنیــن نســبت مصــرف
و یــا خــواص هــر گــروه بــه صــورت یــک تیــزر مجــزا بــه تصویــر
کشــیده شــد .ایــن بســته آموزشــی بــه صــورت انیمیشــن و زبــان
ســاده (در حــد فهــم ســنین ابتدایــی) تهیــه شــده بــود .پرسشــنامه
در طــی ســه مرحلــه ،قبــل از مداخلــه آموزشــی ،بالفاصلــه بعــد از
مداخلــه آموزشــی و  2مــاه بعــد از آخریــن مداخلــه آموزشــی زیر نظر
پژوهشــگر تکمیــل شــدند .ســپس دادههــا در نســخه  16نرمافــزار
 SPSSو بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمــون انــدازه گیریهــای
تکــراری و کای دو تجزیــه و تحلیــل گردیــد .ســطح معن ـیداری در
همــه آزمــون کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.

یافتهها
میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان در پژوهــش  9/50 ± 0/5ســال
بــود .توزیــع فراوانــی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی آزمودنیهــای
مــورد مطالعــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه
بیــن ویژگیهــای جمعیــت شــناختی و متغیرهــای آگاهــی ،نگــرش
و عملکــرد ارتبــاط معن ـیداری مشــاهده نشــد.
جدول  :1فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در
متغیرهای مورد بررسی
تحصیالت پدر
بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
دانشگاهی

تحصیالت مادر
بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
دانشگاهی
شغل پدر
بیکار
کارگر
کارمند
شغل آزاد
شغل مادر
خانهدار
شاغل

رتبه تولد
یک
دو
سه
چهار و بیشتر

تعداد خواهر و برادر
صفر
یک
دو
سه
چهار و بیشتر
وضعیت سکونت
منزل شخصی
منزل اجارهای

مداخله آموزشی

تعداد

درصد

14
15
18
9
9

21/5
23/1
27/8
13/8
13/8

26
21
10
7
1

40
32/3
15/4
10/8
1/5

6
28
14
17

9/2
43/1
21/5
26/2

63
2

96/9
3/1

18
13
12
22

27/7
20
18/5
33/8

1
7
22
16
19

1/5
10/8
33/8
24/6
29/3

49
16

75/4
24/6
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جدول  :2مقایسه میانگین و انحرافمعیار متغیرهای آگاهی ،نگرش و رفتار قبل ،بالفاصله و دو ماه بعد ازمداخله
متغیرهای مورد مطالعه

قبل از آموزش

بالفاصله بعد از آموزش

دو ماه بعد از آموزش

سطح
معنیداری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آگاهی

23/07

6/20

27/79

4/91

23/87

4/93

0/003

نگرش

42/12

8/16

47/44

6/16

45/40

7/33

0/588

عملکرد

17/53

3/53

21/5

3/67

22/5

4/1

0/411

بــه منظــور مقایســه نمــره آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد قبــل از
آمــوزش بــا بالفاصلــه و دو مــاه بعــد از اجــرای مداخلــه آموزشــی از
آزمــون آمــاری اندازهگیریهــای تکــراری اســتفاده شــد .یافتههــای
جــدول  2نشــان داد کــه میانگیــن نمــره آگاهــی دانشآمــوزان
قبــل از آمــوزش بــا بالفاصلــه و دومــاه بعــد از مداخلــه آموزشــی
تفــاوت آمــاری معنــیداری دارد ( ،)P > 0/05ولیکــن در میانگیــن
نمــره نگــرش و عملکــرد دانــش آمــوزان تفــاوت آمــاری معنـیداری
مشــاهده نشــد (.)P < 0/05
بحث
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه شــرکت کننــدگان مــورد
مطالعــه از آگاهــی تغذیـهای نســبتاً خوبــی برخــوردار بودنــد .نتایــج
برخــی پژوهشهــا در داخــل و خــارج از کشــور بیانگــر ایــن اســت
کــه دانشآمــوزان نوجــوان از آگاهــی تغذیــهای کافــی برخــوردار
نیســتند ،از آن جملــه مطالعــه  Parmenterو همــکاران [ ]16و
مطالعــه  O’Brienو همــکاران [ ]17اســت کــه از ایــن نظــر بــا
مطالعــه حاضــر مغایــرت دارد .بــا وجــود مطلــوب بــودن ســطح
آگاهــی دانــش آمــوزان ،نتایــج اندازهگیریهــای تکــراری نشــان داد
میانگیــن نمــره آگاهــی دانشآمــوزان قبــل ،بالفاصلــه و دو مــاه بعــد
از اجــرای مداخلــه آموزشــی از لحــاظ آمــاری بــه طــور معن ـیداری
افزایــش یافتــه اســت .امــا از نظــر متغیــر نگــرش و عملکــرد تفــاوت
آمــاری معنــیداری مشــاهده نشــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای
مطالعــات مشــابه همخوانــی دارد .آزادبخــت و همــکاران در مطالعــه
خــود کــه در  22مدرســه شــهر تهــران انجــام شــده بــود ،گــزارش
نمودنــد کــه بــا وجــود مطلــوب بــودن ســطح آگاهــی اکثــر نوجوانــان
در زمینــه تغذیــه ســالم ضریــب همبســتگی بیــن آگاهــی بــا نگــرش
و رفتــار بســیار ضعیــف بــوده و بیــن آگاهــی و رفتارتغذی ـهای آنــان
همبســتگی و رابطــه آمــاری معنــیدار وجــود نداشــت [ .]18در
مطالعــه رحیمــی و همــکاران [ ]19نیــز علیرغــم مطلــوب بــودن
ســطح آگاهــی و دانــش تغذیــهای ،اکثــر آزمودنیهــای تحــت
مطالعــه از رفتارهــای غذایــی نامتعادلــی برخــوردار بودنــد.
در پژوهــش حاضــر میانگیــن نمــره نگــرش و عملکــرد بعــد از اجــرای
مداخلــه آموزشــی افزایــش یافتــه بــود ،ولیکــن ایــن اختــاف از نظــر
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آمــاری معنـیدار نبــود .نتایــج ایــن پژوهــش بــا مطالعــات دیگــر تــا
حــدودی هماهنــگ اســت از جملــه میتــوان بــه مطالعــه  Ongو
همــکاران [ ]20و  Freemanو همــکاران [ ]21اشــاره کــرد .ایــن بــه
آن معناســت کــه برنامــه آمــوزش بهداشــت توانســته اســت تأثیــری
مثبــت بــر نگــرش و عملکــرد دانشآمــوزان در زمینــه اهمیــت تغذیــه
داشــته باشــد ،لــذا ایــن نتایــج را میتــوان ایــن گونــه تفســیر نمــود
کــه بــرای رســیدن بــه تغییــر رفتــار در خصــوص رفتارهــای صحیــح
مهمــی
تغذی ـهای نگــرش و باورهــا و اعتقــادات دانشآمــوزان نقــش ّ
دارنــد و صرفـاً بــا افزایــش آگاهــی نمیتــوان انتظــار تغییــر رفتــار را
داشــت زیــرا دانــش تغذیـهای تنهــا عاملــی نیســت کــه بتوانــد رفتــار
تغذیـهای افــراد را تحــت تأثیــر قراردهــد .بــه عبارتــی تغذیــه ناســالم
یــک مشــکل چنــد علیتــی اســت و ممکــن اســت عوامــل دیگــری در
ایجــاد آن نقــش داشــته باشــند ،بنابرایــن نــه فقــط بــا آگاهــی بلکــه
بــا ارتقــاء نگــرش میتــوان بــه ایــن تغییــر رفتــار دســت یافــت
و بــه عبارتــی نگــرش پیــش شــرط تغییــر رفتــار اســت .بــه نظــر
میرســد جذابیــت آمــوزش چندرســانهای و اســتفاده از حــواس
مختلــف در فرآینــد آمــوزش از عوامــل مؤثــر در بهبــود نگــرش و
عملکــرد آنهــا بــوده اســت کــه از ایــن نظــر بــا مطالعــه Wiksten
و همــکاران [ ]22مبنــی بــر اینکــه اســتفاده از روش چندرســانهای
باعــث تغییــر نگــرش در فراگیــران میشــود ،همســو اســت .امــا
یکــی از دالیلــی کــه ســبب شــده بــا وجــود افزایــش میانگیــن
نمــره نگــرش و عملکــرد ایــن افزایــش از لحــاظ آمــاری معنــیدار
نشــود ،ایــن اســت کــه تغییــر نگــرش تنهــا بــا تماشــای یــک بســته
آموزشــی در مــدت زمــان بســیار کوتــاه ،کــه تعاملــی هــم بیــن
کاربــر و بســته آموزشــی برقــرار نشــده ،تقریب ـاً امکانپذیــر نیســت.
دلیــل دیگــر اینکــه در ایــن مطالعــه در ســه نوبــت بســته آموزشــی
بــه نمایــش درآمــد ،ممکــن اســت بــا تکــرار بیشــتر آن عــاوه بــر
آگاهــی ،نگــرش و رفتــار دانشآمــوزان نیــز بــه نحــو چشــمگیری
اهمیــت تــداوم آمــوزش
ارتقــاء یابــد .ایــن نکتــه تأییــد و تأکیــدی بــر ّ
در مداخــات خصوص ـاً در گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان اســت.
از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه تعــداد کــم مــدارس
مــورد بررســی ،مؤنــث بــودن نمونههــای مطالعــه ،نداشــتن گــروه
شــاهد و همچنیــن ســنجش اطالعــات بصــورت خودگــزارش دهــی

خاکپور و همکاران
مناســب بــا کاربــر در تهیــه بســتههای آموزشــی میتوانــد بــا تأمیــن
بازخــورد مناســب و درگیــر کــردن فراگیــر در فرآینــد آموزشــی
.موجــب افزایــش کارآیــی آمــوزش گــردد

 بنابرایــن تعمیــم نتایــج بــه کل افــراد جامعــه ممکــن.اشــاره کــرد
نبــوده و توجــه بــه ایــن محدودیتهــا در مطالعــات آتــی پیشــنهاد
.میشــود

تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه حاصــل بخشــی از پایاننامــه دانشــجویی مصــوب شــورای
پژوهشــی دانشــکدهٔ پزشــکی دانشــگاه تربیــت مــدرس جهــت کســب
درجــه کارشناســی ارشــد در رشــته آمــوزش بهداشــت و ارتقــای
 آمــوزش و، بدیــن وســیله از مســئولین دانشــگاه.ســامت میباشــد
پــرورش چابهــار و کلیـهٔ دانشآموزانــی کــه در ایــن مطالعــه شــرکت
.قدردانــی و تشــکر بــه عمــل میآیــد

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه تأثیــر آمــوزش چندرســانهای در ارتقــاء آگاهــی و کــم
،هزینهتــر بــودن و امــکان تکثیــر زیــاد ایــن گونــه آموزشهــا
گســترش ایــن روش آموزشــی بــه عنــوان یکــی از اولویتهــای
برنامهریــزی بهداشــت مــدارس اســتان سیســتان و بلوچســتان
 چــرا کــه فرصتهــای بیشــماری.ضــروری بــه نظــر میرســد
معلمــان قــرار دارد کــه بــا حداقل
ّ درطــول ســال تحصیلــی در اختیــار

 یــا برنامهریــزی گســترده میتــوان از آنهــا، تــدارکات،بودجــه
اســتفاده بهینــه نمــود و بــا بــه کارگیــری روش آموزش چندرســانهای
.در راســتای تحقــق اهــداف آموزشــی گامهــای مؤثــری برداشــت
همچنیــن پیشــنهاد میگــردد تهیــه و تدویــن نــرم افزارهــای چنــد
رســانهای در زمینــه مســائل بهداشــتی بــا مشــاوره کارشناســان
آمــوزش ســامت انجــام شــده و بــه دفعــات در برنامههــای آموزشــی
دانشآمــوزان و ســایر گروههــای مداخلــه اجــرا شــود تــا تأثیــر آن
 توجــه بــه تکنولوژیهــای نویــن بــا قابلیــت تعاملــی.ماندگارتــر باشــد
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Abstract
Background and Objectives: Malnutrition is one of the most common health problems
around the world, which effects millions of people. This study aimed at determining the
effect of an educational program on nutritional behavior of female students (8- to 10-yearolds) in Chabahar, Iran.
Materials and Methods: This was a semi-experimental study with before and after method.
The statistical population included all 8- to 10-year-old female students of Chabahar,
during year 2014. In order to perform the study, 65 female students were selected through
simple sampling method and enrolled in the study. Data were collected by a questionnaire
consisting of 4 parts, including demographic information and questions concerning
nutrition knowledge, attitude and behavior, which was completed before the intervention,
immediately, and 2 months after the last intervention. The intervention program was
conducted through lectures and using multimedia equipment in three 30-minute sessions.
Repeated measures and chi-square tests were applied via the SPSS-16 software to analyze
the data.
Results: Results showed that the mean score of students' knowledge before, immediately,
and 2 months after the intervention was statistically different (P < 0.05). However, attitude
and behavior of the students were not significantly different (P > 0.05).
Conclusions: The results showed that the educational program could increase knowledge
of the students after 2 months. Further research is required to show the effects of the
program on attitudes and behaviors.

