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ABSTRACT

Background & objectives: Today, the world is facing with increase of population and shortage of
foods. Organic products are produced without the intervention of any chemicals or artificial
methods. In spite of general teaching to increase nutritional knowledge, there still is a deep gap
between recommendations and what is seen in nutritional performance, so choosing the right
teaching methods is very important. The present study was conducted to compare the effect of
teaching of organic foods consumption by both traditional and participatory methods on
nutritional knowledge and performance of ninth grade female high school students in Shahriyar.
Methods: In terms of purpose, this study was an applied study and in terms of data collection
method, a field trial with two experimental groups and a control group. The statistical population
was composed of ninth grade students of Fazilat High School located in Shahriyar, among who 90
students were selected by convenience sampling method and divided into groups by simple
random substitution. The control group received no teaching. An experimental group received
teaching by traditional method and another experimental group received teaching by participatory
method. The questionnaire in this study was a researcher-made questionnaire with 32 questions.
Questions 1 to 18 were related to nutritional knowledge variable and questions 19 to 32 were
related to nutritional performance variable. The reliability, content and construct validities of
questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha, opinion of experts and confirmatory factor
analysis, respectively.
Results: According to the results of analysis of covariance, at 95% confidence level, teaching of
consumption of organic foods by participatory method had no significant effect on students'
nutritional knowledge. The effect of teaching on students' nutritional knowledge by traditional
method was significant, since significance level (p=0.0001 and F=49.64) was less than 0.05 and
this effect was equal to 0.46. The effect of teaching on students' nutritional performance by
participatory method at significance level of p=0.0001 and F=42.21 was equal to 0.42 and by
traditional method at significance level of p=0.021 and F=5.64 was equal to 0.10.
Conclusion: Teaching the consumption of organic foods by traditional method compared to
participatory method, had a greater effect on nutritional knowledge of ninth grade high school
students. Also, teaching organic food consumption by participatory method had a greater effect on
nutritional performance of ninth grade high school students compared to traditional method.
Keywords: Organic Foods; Consumption; Training Program; Teaching Methods; Traditional;
Participatory; Nutrition; knowledge; Performance

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
2.

4.
48

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.12.4.488
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2492-en.html


489و همکاران مهدیه رضائی...تأثیر آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک

اي بر دانش و عملکرد تغذیهتأثیر آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک
دوره متوسطهآموزاندانش

1، افسانه وقایعی2و 1، سید محمد شبیري*1مهدیه رضائی

زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانگروه آموزش محیط. 1
زیست، تهران، ایرانکرسی یونسکو در آموزش محیط. 2

mdrezaee@pnu.acپست الکترونیک: 0864635042شماره فکس: 08646335103تلفن: * نویسنده مسئول. 

22/5/1399پذیرش:29/12/1398یافت:در

چکیده
جهان امروز با افزایش جمعیت و کمبود مـواد غـذایی روبـرو اسـت. محصـوالت ارگانیـک بـدون دخالـت         ف:زمینه و هد

منظـور افـزایش دانـش    هـاي عمـومی بـه   شوند. علیرغم آمـوزش هاي مصنوعی تولید میهرگونه ماده شیمیایی و روش
شـود، وجـود دارد، بنـابراین انتخـاب     اي مشاهده میه در عملکرد تغذیهها و آنچاي، هنوز فاصله عمیقی میان توصیهتغذیه

شیوه مناسب آموزش از اهمیت زیادي برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آمـوزش مصـرف غـذاهاي    
ار انجـام  آموزان پایه نهم متوسطه منطقـه شـهری  اي دانشارگانیک به دو شیوه سنتی و مشارکتی بر دانش و عملکرد تغذیه

شد.
ها، کارآزمایی میدانی با دو گروه آزمایش و این پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر شیوه گردآوري داده: کارروش

90فضیلت واقع در شهریار بودنـد کـه   مدرسهآموزان پایه نهم متوسطه یک گروه کنترل بوده است. جامعه آماري دانش
گـروه کنتـرل هـیچ    بنـدي شـدند.   ها تقسـیم و با جایگزینی تصادفی ساده در گروهنفر به شیوه نمونه در دسترس، انتخاب 

آموزشی ندیدند. یک گروه آزمایشـی بـه روش سـنتی و گـروه آزمایشـی دیگـر بـه روش مشـارکتی آمـوزش دیدنـد.           
19اي و سؤاالت مربوط به متغیر دانش تغذیه18تا 1سؤال بود که سؤاالت 32پرسشنامه این تحقیق از نوع محقق ساخته با 

اي بودند و پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ، روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و مربوط به متغیر عملکرد تغذیه32تا 
روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدي بررسی شد.

غـذاهاي ارگانیـک بـه    درصد، آموزش مصـرف 95بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، در سطح اطمینان ها:یافته
اي آموزان تأثیر معناداري نداشته است. میزان تأثیر این آموزش بر دانش تغذیـه اي دانشروش مشارکتی بر دانش تغذیه

دار تـر شـده اسـت، معنـی    کم05/0از )F=64/49و p=0001/0داري (سطح معنیآموزان به روش سنتی از آنجا کهدانش
با سطح آموزان به روش مشارکتی نیز اي دانشمیزان تأثیر آموزش بر عملکرد تغذیه،46/0بوده و میزان این تأثیر برابر

10/0برابـر  )F=64/5و p=021/0داري (سطح معنـی و به روش سنتی با 42/0برابر )F=21/42و p=0001/0داري (معنی
بوده است.

روش مشـارکتی، تـأثیر بیشـتري بـر دانـش      آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سنتی در مقایسه بـا گیري:نتیجه
آموزان پایه نهم متوسطه داشت. همچنین آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش مشارکتی در مقایسه اي دانشتغذیه

آموزان پایه نهم متوسطه داشت.اي دانشبا روش سنتی، تأثیر بیشتري بر عملکرد تغذیه
هاي تدریس، سنتی، مشارکتی، تغذیه، دانش، عملکرد، روشیامه آموزشمصرف، برن: غذاهاي ارگانیک،هاي کلیديواژه
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مقدمه
منظـور بـه هـاي گذشـته   کشورهاي جهـان طـی قـرن   

ــد محصــوالت کشــاورزي، خــود   ــزایش تولی ــأماف نیت
ي سـودآور آن بـا هـدف   تبعبهنیازهاي غذایی بشر و 

ودهـاي  به اسـتفاده از سـموم و ک  شیازپشیب،ترشیب
و بدون در نظر گرفتن سالمت اندشدهشیمیایی متکی 

زیسـت  ي به تخریب محیطاندهیفزاطوربهاکوسیستم،
ــی روي آورده ــابع طبیع ــد.و من ــونی دران ــرایط کن ش

خاك و آلـودگی منـابع   شیفرسازیست،نابودي محیط
از مواد شیمیایی به مساله ازحدشیباستفاده براثرآب 

شـده لیتبـد نظرانصاحباسان و اي مهم براي کارشن
بــه همــین علــت طــی چنــد ســال گذشــته،).1اســت (

زیست و غذاي آدمـی  از بابت سالمت محیطهاینگران
هـاي جدیـدي در   افزایش پیدا کرده اسـت و دیـدگاه  

رابطه با استفاده کردن از منـابع طبیعـی شـکل گرفتـه     
از کشاورزي ارگانیک و مصـرف غـذاهاي   هدفاست.

نیتـأم زیسـت همـراه بـا    از محـیط اظـت حفارگانیک،
ي ســالم و کشــاورزبشــر اســت.روزافــزونســالمت 
مهمـی  نقش،وخاكآببا حفظ منابع تواندیمارگانیک 

زیست ایفا کند و بـا  در ایجاد سالمت و پاکیزگی محیط
ی براي از بـین  مانعافزایش تنوع زیستی در اکوسیستم،

ي گیــاهی و جــانوري از هــاگونــهبرخــی از رفــتن
زیست شود.محیط

از سوي دیگر با افزایش بحران غذایی فـرآوري شـده   
ي اپیـدمی و  هـا يمـار یببیماري جنون گـاوي و  ازجمله

در هـا کـش آفـت از بـه کـار بـردن    هاینگرانافزایش 
بـه کـار بـردن    طـور نیهمـ کشاورزي غیر ارگانیـک و  

ــون ــاهورم ــو ه ــوتیبیآنت ــاکی ــه ه ــادامدر تغذی ،ه
اد خــود را بــه کیفیــت غــذایی کننــدگان اعتمــمصــرف

انـد  دادهازدسـت محصوالت مرسوم و فرآوري شـده  
افتـه یشیافزاتقاضا براي غذاهاي ارگانیک نی؛ بنابرا)2(

).3است (
کـاهش  از نـد عبارتحصوالت ارگانیکمفواید گوناگون 

حفـظ  ، يحفـظ سـالمت فـرد   ، هـا احتمال بروز بیمـاري 

تصـاد  تقویـت اق و حفظ سـالمت جامعـه  ، سالمت زمین
زیست هستند دار محیطمحصوالت دوستنای.محلی

این محصـوالت باعـث کـاهش آلـودگی،     و روش تهیه
شودآب و منابع دیگر میحفظفرسایش خاك، کاهش

هایی که به گیاهـان و حیوانـات   کشطرفی آفتاز. )4(
رسانند نیز در تولید این محصوالت میمختلف آسیب

ه دلیل اینکـه محصـوالت   بنیهمچنشوند. استفاده نمی
هـاي و بازارهـاي محلـی    در فروشـگاه معمـوالً طبیعی 

ونقـل  هـاي ناشـی از حمـل   یآلـودگ شـوند،  عرضه می
بنابراین، امروزه اهمیت پـرداختن  ؛کندکاهش پیدا می

ـ فوابه غذاهاي سالم و ارگانیک با توجه بـه   فـراوان  دی
بر دانشمندان، دولتمـردان  شیازپشیباین محصوالت 

است و ایـن مسـاله یـک    آشکارشدهکنندگان رفو مص
).5مساله جهانی است (

تغذیه سالم و متعادل و اسـتفاده از غـذاهاي طبیعـی و    
آموزان و افـزایش  ارگانیک از مبانی مهم سالمتی دانش

بــازدهی آموزشــی و همچنــین جلــوگیري از ابــتال بــه 
آمـوزش باشـد. ی میسالبزرگهاي مزمن در بیماري

هـاي افـزایش   ارگانیـک یکـی از روش  مصرف غذاهاي 
اي در و عملکـــرد صـــحیح تغذیـــهنگـــرشآگـــاهی،

ــش ــوزان اســت.دان ــاآم ــاهی ب ــش و آگ ــزایش دان اف
آموزان براي استفاده از و تمایل دانشزهیانگاي،تغذیه

آگاهی و هرچند).6یابد (غذاهاي ارگانیک افزایش می
یـک عامـل  توانـد یمی ولرفتار نیست،منزلهبهدانش 
ي ارتقــاي هــابرنامــه). 4کننــده باشــد (و تعیــینمــؤثر

سالمت در مورد مصـرف غـذاهاي ارگانیـک و تغذیـه     
سالم در صورتی موفق خواهند بـود کـه بـا توجـه بـه      

ـ ربرنامـه آگاهی، نگـرش و عملکـرد رایـج افـراد      ي زی
).7شوند (

دانش تغذیه به اطالعات عمومی افراد در مورد غذاها 
اجـات یاحت.شـود یمـ ان مربـوط  و آثار آن بر بدن انس

و حفاظـت  رشـد غذایی ضروري براي تولیـد انـرژي،  
هـاي بـدن از مطالـب    فرآیندها و واکنشمیتنظبدن،

اي یـا  ). دانش تغذیه8اي است (مربوط به دانش تغذیه
بـه یـک تغذیـه    دنیرسـ درهمان علم تغذیه افـراد را  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
2.

4.
48

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.12.4.488
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2492-en.html


491و همکاران مهدیه رضائی...تأثیر آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک

علم تغذیه،اصولی،درمانمیرژ.رساندیمصحیح یاري 
محصوالت غذایی و چگـونگی تغذیـه مناسـب از    ارزش

). منظور از عملکرد 9(استعوامل مهم در علم تغذیه 
اي در افـراد اسـت   اي، تغییر رفتار مطلوب تغذیهتغذیه

شــود و نتیجــه ایــن کــه در اثــر آمــوزش حاصــل مــی
).8ی به سالمت جسـم و روان اسـت (  ابیدستعملکرد،

تفـاوتی را از جویـدن   رفتارهاي متواندیماین اصطالح 
و هـا رسمساده غذا تا خریداري غذاي سالم و طبیعی،

ي هــااســتیسي در مــورد ریــگمیتصــمآداب غــذایی،
توانـد یمي غذایی رفتارهاباشد.برداشتهغذایی را در 

).10خیلی کلی یا جزئی باشند (
هــدف اصــلی امــر آمــوزش، ایجــاد یــادگیري در      

تـدریس رخ آموزان اسـت و ایـن مهـم بـا کـار     دانش
متقابلدهد. تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار می

دارهـدف معلم و شاگرد بر اسـاس طراحـی مـنظم و    
). 11(آمـوز دانـش معلم بـراي ایجـاد تغییـر در رفتـار     

کـردن ذهـن   بـراي ذخیـره  تـر شیبهاي کنونی روش
ي تکراري و تقویت حافظه تالش هامطلبفراگیران به 

ــدیمــ ــرکن ــدف تفک ــادهدورو از ه ــااســت.افت جینت
آموزان دارد زیادي بر مشارکت دانشدیتأکتحقیقات، 

تواند قوه تفکر و قدرت حـل مسـاله و   و این روش می
ایـــن روش درهــا را گســترش دهــد.   خالقیــت آن 

تـري دسـت پیـدا    آمـوزان بـه یـادگیري عمیـق    دانش
کننــد. آمــوزش مشــارکتی فرآینــدي اســت کــه  مــی

هـاي کوچـک بـا یکـدیگر     وهآموزان در قالب گردانش
شـود تـا از ایـن روش،   کننـد و سـعی مـی   همکاري می

ترین حالـت ممکـن   یادگیري خود و دیگران را بـه بیشـ  
ــانند ( ــه روش).12برس ــنتی البت ــاي س ــهه ــورکلب ی ط

منسوخ و کهنه نیستند و در بسیاري از مـوارد مفیـد و   
کارساز هستند. روش سنتی یـک راهبـرد مفیـد بـراي     

محور است و معلمروش،نیاعات است.ي اطالادآوری
شود کـه هـدف   در روش تدریس به فعالیتی گفته می

ـ آن ایجاد شرایط مطلوب یـادگیري اسـت.   ی کـه  عمل
آموزدانشتعامل و رفتار متقابل بین معلم و صورتبه

هاتیفعالو رفتار معلم در هایژگیوی عنی؛ جریان دارد

). 13بـالعکس ( و گذاردیمتأثیرآموزان و اعمال دانش
آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک، روش تعلیم مصرف 
غذاهاي سالم و ارگانیک است که از طریـق آن تـالش   

شود با تکیه بر دانش و ایجاد عالقه و انگیزه کـافی،  می
آموزان را نسـبت بـه مسـائل مربـوط بـه      ذهن دانش

و حفظ سالمتی آشنا نمود.نیتأم
اثربخشی روش نوان با عپژوهشی ،همکارانسلیمانی و 

زیسـت در یادگیري مباحث محـیط آموزش مشارکتی
. نتـایج  نـد دادانجـام ،در دوره تحصیلی ابتداییشهري

زیسـت  نشان داد که میزان آگـاهی از مباحـث محـیط   
ی که به روش مشـارکتی  آموزاندانششهري در میان 

ي بـاالتر از  معنـادار سـطح  درآموزش دیـده بودنـد،  
).14بود (به روش سنتی دهیدآموزشآموزان دانش

تـأثیر ي بـا عنـوان   امقالـه در همکارانو تبارمیرمحمد
زیسـت  یادگیري اجتماعی بر رفتارهاي مخـرب محـیط  

بـر نقـش آمـوزش در    دیتأکدر کشاورزي ارگانیک با 
ا کردنـد  دیپبه این نتایج دست کناردونیفرشهرستان 

زیسـت،  که آموزش و ترویج رفتارهاي حـامی محـیط  
زیست مناسبی بر انجام رفتارهاي دوستدار محیطیرتأث

سـعیدي گلـوچی و  نتـایج مطالعـه  همچنین ).15دارد (
بـا عنـوان بررسـی ارتبـاط سـواد سـالمت بـا        همکاران

ي شهر تهـران،  هارستانیدباي نوجوانان عملکرد تغذیه
ــه   ــرد تغذی ــر عملک ــالمت ب ــواد س ــش س ــانگر نق اي بی

افزایش سواد سالمت،نوجوانان بود. به این شکل که با 
.)16(اي نیز ارتقا یافتتغذیهعملکرد

ــوان همکــاران خــاکپور و  ــأثیردر تحقیقــی تحــت عن ت
اي آموزش ترکیبی بر ارتقاي دانش و رفتارهاي تغذیه

ایــن نتیجــه بــهآمــوزان دختــر شــهر همــدان،دانــش
کیبی (مشـارکتی و سـنتی) بـه    که آموزش ترنددیرس

در افـزایش  ترشـ یبکار گرفتـه شـدن حـواس   علت به
در زمینه تغییر ؛ امااستمؤثرترآگاهی و ایجاد انگیزه 

ــرد تغذیــه   ــرش و عملک ــناي،نگ ــه اســتفاده از  ازی ب
هاي نوین آموزشی بـا قابلیـت تعـاملی و تهیـه     فناوري

.)17باشد (بسته آموزشی می
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ي پردازهینظر، پژوهشی تحت عنوانهمکارانلوایی و 
مصــرف محصــوالت دهمحدودکننــدر زمینــه عوامــل 

اسـاس  بـر .نـد دادارگانیک در شهرستان کـرج انجـام   
ی مانند عدم آگاهی از مزایـا و  موانعي تحقیق،هاافتهی

اعتمــاد عــدمي محصــوالت ارگانیــک، هــایژگــیو
کننــدگان نســبت بــه محصــوالت ارگانیــک در مصــرف

ایـن محصـوالت نسـبت بـه     ازحـد شیبکشور و قیمت 
ترین فراوانـی را بـه   محصوالت رایج در مصـاحبه بیشـ  

).18ند (دادخود اختصاص 
برنامه تأثیربا عنوان همکارانعلیزاده و نتایج پژوهش

آمـوزان  اي دانشآموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه
ـ دریحتربـت مقطع ابتدایی شهرستان  نشـان داد کـه   هی

طراحی برنامه آموزشی در بهبود آگـاهی و عملکـرد   
). 19(ه اسـت شـد اقـع  ومـؤثر آموزان اي دانشتغذیه

در تحقیقــی بـا عنــوان مقایسـه روش تــدریس   بـدري 
ی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس مبتن

ســــنتی در یــــادگیري درس مطالعــــات اجتمــــاعی 
آموزان پسر در شهر تبریز به این نتیجـه رسـید   دانش

که روش تدریس مشارکتی در افزایش یادگیري کلـی، 
ـ آموزان و سطحی دانشقیعم زیـادي داشـته و   أثیرت

اسـت  بوده تراثربخشنسبت به روش سنتی تدریس،
بـر  رگـذار یتأثبه بررسی متغیرهـاي  نیز ایریانتو).20(

نگرش به خرید محصوالت ارگانیک و متعاقـب آن بـر   
نفـر شـهروند   200نیت خرید این محصوالت بر روي 

حاصل نشان داد که آگـاهی  جینتااندونزیایی پرداخت.
بـه  ي نگرش مثبـت  هامؤلفهی و سالمتی، طیمحستیز

. نتـایج پـژوهش   )21(خرید محصوالت ارگانیک هستند
ــا  ــارانو پاواتان ــادگیري رگــذاریتأثدر مــورد همک ي ی

ي اجتمـاعی و عملکـرد  هـا مهـارت مشارکتی بـر رشـد   
مثبـت یـادگیري   تأثیرتحصیلی درس ریاضیات، گویاي 

).22بود (موردنظرمشارکتی در هر دو حیطه 
وت پژوهش حاضـر بـا مطالعـات قبلـی در انتخـاب      تفا

و دانش و متغیرهاي آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک
اي است که محققان در بررسـی پیشـینه   عملکرد تغذیه

ایــن ریتــأثاي کــه مطالعــات انجــام شــده بــه مطالعــه

ــیوه  ــا ش ــوزش را ب ــر   آم ــارکتی ب ــنتی و مش ــاي س ه
ی اي بررسـ متغیرهاي مورد مطالعه به صورت مداخله

کرده باشد برخورد نکردند.
آمـوزان پایـه نهـم متوسـطه     در این پژوهش از دانش

و دلیـل انتخـاب   شـد اسـتفاده جامعه آمـاري  عنوانبه
که ایجاد بودجامعه آماري این عنوانبهآموزان دانش

ي مصــرف بــراانگیــزه و تمایــل در ایــن گــروه ســنی،
بـا تـوأم ي انـده یآغذاهاي سالم و ارگانیـک و داشـتن   

از افراد بزرگسال ترآسانمراتببهسالمتی و شادابی،
دادن آن یک کـار و ادامـه  شروعایجاد انگیزه،بااست.

ذهن فعـال و پویـا و   داشتن دیگر،لیدلشود.میسر می
آموزان است کـه آمـوزش را مثمـر    کنجکاو در دانش

طرفی دختران نوجوان مـادران آینـده   ازکند.ثمر می
هـا بـه   آنلهیوسـ بـه اي حیح تغذیههستند و مفاهیم ص

تیــنهادرشــود و همســر و فرزندانشــان منتقــل مــی
بنابراین، مساله اصلی در ؛ شودمینیتأمسالمت جامعه 

آموزش مصـرف غـذاهاي   تأثیرسهیمقااین پژوهش،
ارگانیک به دو شـیوه سـنتی و مشـارکتی بـر دانـش و      

ه آموزان دختر پایه نهم متوسطاي دانشعملکرد تغذیه
سؤالبه دنبال پاسخگویی به این و منطقه شهریار بوده

هاي آموزشی مورد مطالعـه، از شیوهکیکدامکه بود
ــرا ــه   بـ ــرد تغذیـ ــش و عملکـ ــاي دانـ اي در ي ارتقـ
استو کاراتر مؤثرترآموزان پایه نهم متوسطه،دانش

ي هاوهیشو اینکه آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به 
بـر دانـش و  تـأثیري یـک چـه  هـر سنتی و مشارکتی،

آمـوزان پایـه نهـم متوسـطه     اي دانـش عملکرد تغذیـه 
دارد؟

کارروش
شـیوه  نظـر ازهدف، کاربردي و نظرازتحقیق حاضر 

ـ مکارآزمـایی  ،هادادهگردآوري  ) بـا طـرح   23(یدانی
آزمـایش و یـک   با دو گروهآزمونپس-آزمونشیپ

140جامعه آماري در ایـن پـژوهش   .گروه کنترل بود
آموزان دختر پایه نهم متوسطه دبیرستان نفر از دانش

ال تحصـیلی  ــــ سدراریشـهر فضیلت واقع در منطقه 
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روش نمونـه  بـه ها نفر از آن90بودند که 99-1398
تصادفی در سه گروه صورتبهدر دسترس، انتخاب و 

گروه کنترل) و هـر گـروه بـه    1گروه آزمایشی و 2(
گذاري شدند.ایي و جبندمیتقسنفر 30تعداد 
هـا، دو روش اسـنادي و میـدانی    ي دادهآورجمعبراي 

ي تدوین بیان مساله برااسنادي،روششد.کاربردهبه
و ضرورت و اهمیت پژوهش و پیشینه داخلی و خارجی 
و تعاریف نظـري و عملیـاتی اسـتفاده شـد. در مـورد      
روش میدانی از پرسشنامه و بسته آموزشـی اسـتفاده   

از هر سه ها گروهمطالعه بر روي گونههرشد. قبل از 
به عمـل آمـد. گـروه کنتـرل هـیچ      آزمونشیپگروه 

گروه آزمایشی به روش سـنتی  کیآموزشی ندیدند.
آموزش دیدند و یک گروه آزمایشی دیگـر بـه روش   

آموزش به شـیوه سـنتی ارائـه مطالـب     درمشارکتی.
توســط معلــم (محقــق) انجــام گرفــت کــه ایــن ارائــه  

شینمـا وضیح مطالب بـه روش سـخنرانی،  تصورتبه
فـیلم  شینمـا اسالیدهاي مرتبط با موضـوع پـژوهش،  

از روش پرسـش و پاسـخ   اسـتفاده آموزشی مناسـب، 
ــدریس، ــام ت ــترهاي اســتفادههنگ ــا و پوس از نموداره

آمـوزش بـه شـیوه    دربود.رهیو غمناسب آموزشی 
آمــوزان اداره کــالس را بــر عهــده دانــشمشــارکتی،
علم نقش ناظر و تسـهیل گـر را بـر عهـده     گرفتند و م

5گـروه  6توسط معلـم بـه   آموزدانشنفر 30داشت.
آمـوز در زمـان   بندي شدند و هـر دانـش  نفره تقسیم

آمـاده کردنـد و پـس از    مطلب خود راشدهمشخص
ــت  ــان مهل ــه دوســتان  شــدهدادهپای ــم، ب توســط معل

نحـوه ی خود آن مطلب را آموزش دادنـد. گروههم
آموز انتخاب شـد کـه   لب، توسط خود دانشارائه مطا

سـخنرانی یـا اسـتفاده از سـایت     صورتبهتوانستیم
يدهایاسـال دبیرستان براي نمایش فـیلم آموزشـی یـا   

یـا  بروشـور دیواري،مرتبط با موضوع یا تهیه روزنامه
کتابچه آموزشی مـرتبط بـا موضـوع باشـد. همچنـین      

یل آمــوزان از فضــاي مجــازي و تشــکاســتفاده دانــش
هاي درسی براي تبـادل اطالعـات بـراي تقویـت     گروه

براي ساعات خارج از مدرسه هاآنآموزش مشارکتی 
ــت.  ــار رف ــه ک ــروه،  درب ــه گ ــر س ــان دوره از ه پای

به عمل آمد.آزمونپس
هـا در تحقیـق حاضـر،   ي دادهگـردآور ابزار نیترمهم

32محقق ساخته بود. این پرسشنامه شـامل  پرسشنامه
ي لیکـرت بـود. سـؤاالت ایـن     انهیگزف پنجدر طیسؤال

ــه  ــش تغذی ــر دان ــر اســاس دو متغی اي و پرسشــنامه ب
ــه ــد. ســؤاالت عملکــرد تغذی ــا 1اي تنظــیم گردی 18ت

32تـا  19اي و سـؤاالت  مربوط به متغیر دانش تغذیـه 
اي بودند.مربوط به متغیر عملکرد تغذیه

ـ اختکسب اعتبـار الزم، پرسشـنامه در   منظوربه 25اری
نفر از اساتید و متخصصان تغذیه و آموزش بهداشـت  
قــرار گرفــت و پــس از اعمــال اصــالحات الزم، روایــی 
محتوایی آن مورد تائید قرار گرفت و روایی سازه آن 

ي بررسی شد.دییتأبا تحلیل عاملی 
براي هر یک از عوامل پرسشنامه تحلیل عاملی تأییدي 

بارهـاي  اسـتاندارد مسـیر یـا    بیضراشده است.انجام
بار است.شدهارائه) tها (عاملی و آزمون معناداري آن

دهنده میزان اشتراك گویه با عامل است. عاملی نشان
ی که بار عاملی یـک  زمانبر اساس یک اصل قراردادي،

؛ استموردقبولباشد 3/0یا 4/0گویه بیش از مقدار 
توان یمهر چه مقدار این ضریب بیشتر باشد،نیبنابرا
ه گرفت که ارتبـاط بـین عامـل و گویـه مربوطـه      نتیج

نتــایج مربــوط بــه 1قالــب شــکل درشــدیدتر اســت.
است.شدهگزارشبارهاي عاملی متغیرهاي پرسشنامه 
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. مدل تحلیل عاملی تائیدي پرسشنامه1شکل 

آزمـون شـود، مشاهده مـی 1که در شکل طورهمان
و تمـامی  96/1ها بـاالتر از  براي همه گویهtي معنادار

هستند که این امر بیـانگر  3/0از ترشیببارهاي عاملی 
؛ استشدهانتخاببارهاي عاملی مناسب در مسیرهاي 

گـر یدعبـارت بـه از مدل حذف نشد. کدامچیهنیبنابرا
هاي پرسشنامه داراي روایی سازه بودند.تمامی گویه

از شـده يآورجمـع هـاي  تعیـین پایـایی داده  منظوربه
آمــوز از آزمــون دانــش30سشــنامه بــراي طریــق پر

اسـت کـه مقـدار    شدهاستفادهضریب آلفاي کرونباخ 
قبـول قابلاست و حداقل مقدار 1تا 0این ضریب بین 

اسـت. نتـایج حاصـل از    7/0مقـدار براي تائید پایـایی، 
ارائه شده 1محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در جدول 

نتیجـه  انتـو یمـ شـده محاسبهاساس مقادیر براست.
بـه پایـایی مطلـوب   ازلحـاظ گرفت متغیرهاي تحقیـق  

.روندیمشمار 

ي پایاییهاشاخص. 1جدول 
آلفاي کرونباخسؤاالتتعداد متغیر

18988/0ايدانش تغذیه
14992/0ايعملکرد تغذیه

32994/0کل پرسشنامه

نتی،ـبسته آموزشی: براي آموزش گروه آزمایشی سـ 
هـاي  موضوعي در نظر گرفته شد.اقهیقد45جلسه 4

ــا مشــورت اســاتید و کارشناســان تغذیــه، آموزشــی ب
آموزش بهداشـت و صـنایع غـذایی و نیـز بـر اسـاس       
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گرفتن نیازهاي ) و در نظرآزمونشی(پییابتداارزیابی 
مطالـب  نیعنـاو آمـوزان انتخـاب شـده اسـت.     دانش
زیر است:قراربهشدهارائه

محصـوالت  تفـاوت ارگانیـک، جلسه اول: تعریف غـذاي 
ــر ارگانیــک، کشــاورزي تفــاوتغــذایی ارگانیــک و غی

غیر ارگانیک بـا اسـتفاده از روش   ارگانیک با کشاورزي
؛سخنرانی

جلسه دوم: سـخنرانی یـک متخصـص علـم تغذیـه در      
مورد تفاوت محصوالت ارگانیک با تراریخته و معایب و 

؛مضرات محصوالت تراریخته
اید مصـرف محصـوالت غـذایی    جلسه سوم: توضیح فو

ــی    ــی و معرف ــیلم آموزش ــتفاده از ف ــا اس ــک ب ؛ارگانی
هاي اینترنتی معتبر براي خرید این محصوالتفروشگاه

جلسه چهارم: موانع مصرف محصوالت غذایی ارگانیـک  
.با استفاده از روش پرسش و پاسخ و سخنرانی
جلسـه  4براي آموزش گروه آزمایشی مشارکتی نیـز  

بنـدي  در نظر گرفته شد که بعد از گروهاي دقیقه45
الزم مطـابق بــا سرفصــل  مطالــبو تعیـین ســرگروه، 

گــروه آزمایشــی ســنتی بــا راهنمــایی معلــم و توســط 
قـبالً تهیه شد و به روشـی کـه   سرگروهآموزان دانش

توضیح داده شد، آموزش به شیوه مشـارکتی صـورت   
گرفت.

ضـمن رعایـت اصـل رضـایتمندي     حاضـر تحقیـق در
رازدارياصـل کـه اسـت شدهسعیکنندگان، تشرک

کنندگان در موردشرکتبهکهيطوربه. شودرعایت
. شـد دادهاطمینـان ایشـان شخصـی اطالعـات حفـظ 

کنندگانشرکته،داوطلبانشرکتاصلطبقهمچنین
وشـدند مـی گذاشتهکنارتحقیقازتمایلصورتدر

فـاش پرسشـنامه درراخـود هویـت کهبودندآزاد
ازکهشدآنها یادآوريبهنیزپژوهشپایاندر. کنندن

اي بـه جـز موضـوع    اسـتفاده آمـده دسـت بهاطالعات
کننـدگان شرکتکلیههمچنین.شدنخواهدپژوهش 

دوبهوروددرمساويسهمدارايعدالتاصلطبق
.اندبودهآزمایشوگواهگروه

ــق و   ــام تحقی ــراي انج ــهب ــورب ــردن،  منظ ــه ک خالص
ی، اسـتخراج، توصـیف و   دهـ سازمانکردن، يبندطبقه
ـ تکناز هادادهلیوتحلهیتجز ي آمـار توصـیفی و   هـا کی

ــانس   ــالیز کوواریـ ــون آنـ ــتفادهآزمـ ــداسـ . در شـ
SPSS-23يآمـار افـزار نـرم آماري از لیوتحلهیتجز

.استفاده گردید

هایافته
دهد،نشان می2که نتایج مندرج در جدول طورهمان

اي یـانگین عملکـرد و دانـش تغذیـه    از آموزش، مپس
بت بـه قبـل از   آمـوزان در گـروه آزمـایش نسـ    دانش

.آموزش افزایش داشت

آزمون آزمون و پساي در مراحل پیشاي و عملکرد تغذیههاي توصیفی نمرات پرسشنامه دانش تغذیه. شاخص2جدول 
هاي آزمایش و کنترلبه تفکیک گروه

گروهمتغیر
نآزموپسآزمونپیش

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

ايدانش تغذیه
90/383/094/397/0کنترل

05/484/008/491/0مشارکتی-آزمایش
83/395/031/470/0سنتی-آزمایش

ايعملکرد تغذیه
06/306/135/316/0کنترل

34/309/144/305/1مشارکتی-آزمایش
33/303/152/39/0سنتی-آزمایش

براي بررسی تأثیر آموزش مصرف غـذاهاي ارگانیـک   
به دو روش سـنتی و مشـارکتی بـر دانـش و عملکـرد      

متغیره تکانسیکووارآموزان از تحلیل اي دانشتغذیه
،اســـتفاده شـــد. قبـــل از بررســـی فرضـــیه تحقیـــق
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بـه شـرح   انسیکوواري استفاده از تحلیل هافرضشیپ
زیر بررسی شد:

لیــانجــام تحليبــرارگرســیون:خــطبیشــمگنــی ه-
ـ ونیرگرسـ خطبیشدیباانسیکووار متغیرهـاي  نیب

درآزمـون) وابسـته (پـس  وآزمـون) پراش (پـیش هم
ـ مختلـف سطوح هـاي کنتـرل و  مسـتقل (گـروه  رمتغی

ــایش ــد. کســانی) آزم ــطح  باش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
) از <05/0pآزمـون ( ي اثر متقابل گروه پیشداریمعن
ـ ح سط ـ لـذا شـد، ترشـ یب05/0ي داریمعن فـرض شیپ

رگرســیون در تحلیــل آنــالیز   خــطبیشــهمگنــی 
کوواریانس برقرار بوده است.

براي انجام تحلیـل  همگنی (برابري) واریانس خطاها:-
خطاهاي مدل برابـر باشـند.  کوواریانس باید واریانس

با توجـه بـه   استفاده شد.1ي این کار از آزمون لونبرا
ي آزمــون لــون کــه در مــورد همــه دارینــمعســطح 

برابـري  فـرض اسـت، شـده ترشیب05/0متغیرها از
واریانس خطاهاي مدل پذیرفته شد.

ي دیگر هافرضشیپیکی از نرمال بودن خطاي مدل:-
کـه  اسـت نرمال بودن خطاي مدل انسیکووارتحلیل 

بـا دهـد. نرمال بودن متغیر وابسته را نیـز نتیجـه مـی   
-مــوگروفداري آزمــون کولمعنــیتوجــه بــه ســطح

05/0ازاسمیرنوف که در مورد توزیع همـه متغیرهـا  

1 Leven's Test

نرمال بودن خطاهاي مدل پذیرفته فرضبیشتر شده،
شده است.

ـ کووارخطی بودن رگرسیون: تحلیل آنالیز - بـر  انسی
خطـی بـودن نــوع رابطـه بـین متغیـر وابســته      اسـاس 

شود.آزمون) انجام میآزمون) و همپراش (پس(پیش
داري اثـر عامـل کوریـت    با توجه به اینکه سطح معنـی 

) از ســطح p=0001/0آزمــون (یعنــی همــان پــیش  
فـرض  گفت پـیش توانیمشد،ترکم05/0داري معنی
بودن رگرسـیون در تحلیـل آنـالیز کوواریـانس     خطی

برقرار بوده است.
هاي پژوهشآزمون فرضیه

ـ پس از بررسی  ـ کوواري تحلیـل  هـا فـرض شیپ ،انسی
بررســی تفــاوت میــانگین گــروه کنتــرل و منظــوربــه

آزمــون و کنتــرل نمــرات   مراحــل پــس آزمــایش
تک متغیـره انسیکووارآزمون تحلیل ازآزمون،پیش

که در ادامه نتایج این بررسی ارائـه شـده   شداستفاده
است.

آمـوزش مصـرف غـذاهاي ارگانیـک بـه      فرضیه اول: 
آمـوزان پایـه   اي دانشدانش تغذیهروش مشارکتی بر

دارد.تأثیرنهم 
ــر اســاس ــایج منــدرج در جــدول ب چــون ســطح 3نت

هاي آزمـایش و کنتـرل)   داري عامل گروه (گروهمعنی
)48/0=p 49/0و=F(ترشـ یب05/0داري از سطح معنی

آمـوزش مصـرف غـذاهاي ارگانیـک     لـذا شده است،
آمـوزان  اي دانـش روش مشارکتی بر دانـش تغذیـه  به

نداشته است.معناداري تأثیر

آموزان پس از تعدیل اي دانشنتایج بررسی تحلیل آنالیز کوواریانس آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش مشارکتی بر دانش تغذیه.3جدول 
آزموننمرات پیش

اندازه تأثیر داريسطح معنی F میانگین مربعات آزاديدرجه مجموع مربعات منبع تغییرات
97/0 0001/0 01/1014 32/25 2 65/50 شدهاصالحمدل 
20/0 0001/0 78/14 36/0 1 36/0 مقدار ثابت
97/0 0001/0 43/2016 36/50 1 36/50 آزمونپیش

009/0 48/0 49/0 01/0 1 01/0 گروه
02/0 57 42/1 خطا

60 86/1017 کل
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آمـوزش مصـرف غـذاهاي ارگانیـک بـه      فرضیه دوم: 
آموزان پایه نهـم  اي دانشهدانش تغذیروش سنتی بر

دارد.تأثیر
داري عامـل  چون سطح معنـی 4نتایج جدول بر اساس

و p=0001/0هـاي آزمـایش و کنتـرل) (   گروه (گـروه 
64/49=F(شده است،ترکم05/0داري از سطح معنی

گفت آموزش مصـرف غـذاهاي ارگانیـک بـه     توانیم
ـ اي دانشروش سنتی بر دانش تغذیه م آموزان پایه نه

شـده لیتعدآزمون میانگین نمرات پسلذاتأثیر دارد.
طــوربـه ) 31/4اي در گـروه آزمــایش ( دانـش تغذیــه 

در گــروه کنتــرل شــدهلیتعــدداري از نمــرات معنــی
46/0است. همچنین مقـدار انـدازه اثـر    ترشیب) 94/3(

درصـد تغییـرات   46این است که حـدود  دهندهنشان
ناشی از اثر آمـوزش  آموزان اي در دانشدانش تغذیه

باشد.مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سنتی می

آموزان پس از تعدیل نمرات اي دانشآموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سنتی بر دانش تغذیهانسیکووارنتایج بررسی تحلیل آنالیز .4جدول 
آزمونپیش

اندازه تأثیر داريسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادي موع مربعاتمج منبع تغییرات
92/0 0001/0 85/363 59/20 2 88/41 شدهاصالحمدل 
23/0 0001/0 81/17 008/1 1 008/1 مقدار ثابت
92/0 0001/0 34/691 13/39 1 13/39 آزمونپیش
46/0 0001/0 64/49 81/2 1 81/2 گروه

05/0 57 22/3 خطا
60 72/1066 کل

مصـرف غـذاهاي ارگانیـک بـه     آموزشفرضیه سوم: 
آموزان پایه اي دانشروش مشارکتی بر عملکرد تغذیه

نهم تأثیر دارد.
داري عامـل  ، چون سطح معنی5نتایج جدول بر اساس

و p=0001/0هـاي آزمـایش و کنتـرل) (   گروه (گـروه 
21/42=F(کمتر شده اسـت  05/0داري از سطح معنی
ــ  گتـوان یمـ  ک فــت آمـوزش مصــرف غـذاهاي ارگانی
آمـوزان  اي دانـش روش مشارکتی بر عملکرد تغذیهبه

آزمـون  پایه نهم تأثیر دارد. لـذا میـانگین نمـرات پـس    

ــهشــدهلیتعــد اي در گــروه آزمــایش عملکــرد تغذی
در شـده لیتعـد داري از نمـرات  معنـی طوربه) 44/3(

تـر اسـت. همچنـین مقـدار     ) بـیش 35/3گروه کنترل (
42اسـت کـه حـدود    ایندهندهنشان42/0اندازه اثر 

آمـوزان  اي در دانـش درصد تغییرات عملکـرد تغذیـه  
روش اهاي ارگانیک بهناشی از اثر آموزش مصرف غذ

باشد.مشارکتی می

آموزان پس از تعدیل اي دانشنتایج بررسی تحلیل آنالیز کوواریانس آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش مشارکتی بر عملکرد تغذیه.5جدول 
آزمونپیشنمرات

اندازه تأثیر داريسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
97/0 0001/0 94/01138 15/35 2 31/70 شدهاصالحمدل 

023/0 24/0 36/1 04/0 1 042/0 مقدار ثابت
97/0 0001/0 90/02273 19/70 1 19/70 آزمونپیش
42/0 0001/0 21/42 30/1 1 30/1 گروه

03/0 57 76/1 خطا
60 7/764 کل
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آموزش مصرف غـذاهاي ارگانیـک بـه    فرضیه چهارم:
آموزان پایه نهم اي دانشروش سنتی بر عملکرد تغذیه

تأثیر دارد.
، چــون ســطح 6نتــایج منــدرج در جــدول بــر اســاس

هاي آزمـایش و کنتـرل)   داري عامل گروه (گروهمعنی
)021/0=p 64/5و=F(کمتر 05/0داري از سطح معنی

توان نتیجه گرفت که آموزش مصـرف  یمشده است،
اي غذاهاي ارگانیک به روش سنتی بر عملکـرد تغذیـه  

آموزان پایه نهم تأثیر دارد زیرا میانگین نمـرات  دانش

اي در گـروه  عملکـرد تغذیـه  شـده لیتعدآزمون پس
داري از نمـــرات معنـــیطـــوربـــه) 52/3آزمـــایش (

تر بوده اسـت.  ) بیش35/3در گروه کنترل (شدهلیتعد
این اسـت  دهندهنشان10/0همچنین مقدار اندازه اثر 

اي در درصـد تغییـرات عملکـرد تغذیـه    10که حـدود  
آموزان ناشی از اثر آمـوزش مصـرف غـذاهاي    دانش

باشد.ارگانیک به روش سنتی می

آموزان پس از تعدیل نمرات اي دانشمصرف غذاهاي ارگانیک به روش سنتی بر عملکرد تغذیهنتایج بررسی تحلیل آنالیز کوواریانس آموزش .6جدول 
آزمونپیش

اندازه تأثیر داريسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
97/0 0001/0 32/115 53/33 2 06/67 شدهاصالحمدل 
11/0 019/0 85/5 17/0 1 17/0 ابتمقدار ث
97/0 0001/0 06/2291 61/66 1 61/66 آزمونپیش
10/0 021/0 64/5 16/0 1 16/0 گروه

029/0 57 65/1 خطا
60 44/778 کل

بحث
ــروزه ــوع   امـ ــت، موضـ ــزایش جمعیـ ــل افـ ــه دلیـ بـ

است بشرهاي مهم آوردن غذا یکی از دغدغهدستبه
و کشاورزي ارگانیـک داراي نقـش اساسـی در توسـعه     

گیري و توسـعه آن، تقاضـاي   ایدار و عامل اصلی شکلپ
ــرف ــی الزم،  مص ــوزش داراي اثربخش ــدگان و آم کنن

. )24باشــد (کننــده و جهــت دهنــده تقاضــا مــیتعیــین
افزایش دانـش  منظوربههاي عمومی علیرغم آموزش

شــکاف عمیقــی میــان آنچــه دربــاره هنــوزاي،تغذیــه
ر عمل و و آنچه دشودیمي غذایی توصیه هاافتیدر

دارد.وجـود ،شـود یمـ اي مشـاهده  رفتارهاي تغذیـه 
ي ارتقاي سالمت در مورد مصـرف غـذاهاي   هابرنامه

ارگانیک و تغذیه سالم در صورتی موفق خواهنـد بـود   
هـاي مخاطـب،   که با مطالعه کامل و متناسب با ویژگی

آمـوزان  درست دانشعملکرد).7شوند (ي زیربرنامه
دانـش ایـن   بـه صول تغذیه سالم،نوجوان در ارتباط با ا

آگـاهی و دانـش   هرچندافراد در این موردنیاز دارد.

و مـؤثر یک عامـل تواندیمی ولرفتار نیست،منزلهبه
).4کننده باشد (تعیین

آمـوزش مصـرف   ریتـأث هدف این پـژوهش مقایسـه   
غذاهاي ارگانیک بـه دو شـیوه سـنتی و مشـارکتی بـر      

ـ تغذدانش و عملکـرد   آمـوزان پایـه نهـم    ي دانـش  اهی
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول نشـان متوسطه بود. 

داد که آموزش مصـرف غـذاهاي ارگانیـک بـه روش     
آمـوزان پایـه نهـم    اي دانـش مشارکتی بر دانش تغذیه
). بـا توجـه بـه    3جدول است (متوسطه تأثیري نداشته 

نتایج آزمون فرضیه اول، آموزش غذاهاي ارگانیک به 
آمـوزان پایـه   اي دانشدانش تغذیهروش مشارکتی بر

این نتایج با داري نداشته است،نهم متوسطه تأثیر معنی
کـه میـزان   همکـاران  ي سـلیمانی و  هـا پـژوهش نتایج 

ــیط  ــث مح ــاهی از مباح ــان  آگ ــهري در می ــت ش زیس
ی که به روش مشارکتی آمـوزش دیـده   آموزاندانش

آمـوزان  ي بـاالتر از دانـش  معنـادار سطح دربودند را
نـد،  بودبه روش سنتی گـزارش کـرده   دهیدوزشآم
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) ولی با نتایج پژوهش خـاکپور و  14نداشت (همخوانی 
که آموزش ترکیبی (مشـارکتی و  همکاران مبنی بر این

ـ سنتی) به علت به کار گرفته شدن حواس  در تـر شیب
؛ )17بـود ( راسـتا هـم اسـت،  مـؤثرتر افزایش آگـاهی  

ایش دانـش  شـود کـه جهـت افـز    مـی شنهادیپبنابراین 
ی طـ یمحسـت یزي هـا یآگـاه آمـوزان،  اي دانشتغذیه

تر با فوایـد محصـوالت ارگانیـک و    یی بیشآشنا،هاآن
ها، افـزایش یابـد.   آموزشزمانمدتها و مصرف آن

و نصـب  بروشورهاهاي آموزشی،همچنین پخش فیلم
آمـوزان در  بنرها و تهیه روزنامه دیواري توسط دانش

بـر  هـا آنارگانیـک و آثـار   مدرسه در مورد غذاهاي
اي توانــد در افــزایش دانــش تغذیــهیمــبــدن انســان،

باشد.مؤثرآموزان دانش
دهـد کـه   حاصل از بررسی فرضیه دوم نشان میجینتا

آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سـنتی بـر   
آموزان پایه نهم متوسـطه تـأثیر   اي دانشدانش تغذیه
شـده کـه   46/0ابـر  انـدازه اثـر بر  مقدارداشته است.

درصـد تغییـرات   46این است که حـدود  دهندهنشان
آموزان ناشی از اثر آمـوزش  اي در دانشدانش تغذیه

اسـت  مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سـنتی بـوده   
هـاي تحقیـق   هاي این تحقیـق بـا یافتـه   افتهی.)4جدول (

دارد مطابقت و همکاران و علیزاده و همکارانخاکپور 
توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم مبتنی بر با).17،19(

تأثیر آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سنتی 
آمـوزان پایـه نهـم پیشـنهاد     اي دانـش بر دانش تغذیـه 

ـ تأتوجـه بـه   شـود کـه بـا   می ایـن روش در  ریتـأث دیی
آمـوزان، بـا آمـوزش    اي دانـش افزایش دانش تغذیـه 

جهت توسط معلمان و دعوت از متخصصان علم تغذیه
هاي مرتبط در مدرسـه، سخنرانی و برگزاري همایش

ي استفاده از محصوالت ارگانیـک بـازگو شـود تـا     ایمزا
دانش کافی بـراي مصـرف   افراد جامعه از سنین پایین،

محصوالت ارگانیک داشته باشند.
دهد که آموزش نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان می

ــر    ــارکتی ب ــه روش مش ــک ب ــذاهاي ارگانی ــرف غ مص
آموزان پایه نهم متوسطه تأثیر اي دانشملکرد تغذیهع

دهنـده نشان42/0اندازه اثر برابر مقدارداشته است.
درصــد تغییــرات عملکــرد 42ایــن اســت کــه حــدود 

ــه ــشتغذی ــوزش  اي در دان ــر آم ــی از اث ــوزان ناش آم
مصرف غـذاهاي ارگانیـک بـه روش مشـارکتی بـوده      

هـاي  یافتـه هـاي ایـن تحقیـق بـا    افتهی).5جدول است (
علیـزاده و  ،گر، سعیدي گلوچیسلیمانی و نوحهتحقیق 

ــاران، ــدري همک ــاران و ب ــا و همک ــارانپاواتان و همک
بــا توجــه بــه نتــایج .)14،16،19،20،22(دارد مطابقــت 

آزمون فرضیه سوم مبتنی بر تأثیر آمـوزش مصـرف   
ــرد    ــر عملک ــارکتی ب ــه روش مش ــک ب غــذاهاي ارگانی

شود که بـا  یه نهم پیشنهاد میآموزان پااي دانشتغذیه
آموزش به روش مشارکتی براي تغییر عادت مصرفی 

آمـوزان بـه سـمت مصـرف غـذاهاي ارگانیـک،      دانش
ي شود.سازفرهنگ

دهــد کــه نتــایج حاصــل از فرضــیه چهــارم نشــان مــی
آموزش مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سـنتی بـر   

یر آموزان پایه نهم متوسطه تأثاي دانشعملکرد تغذیه
دهنـده نشان10/0اندازه اثر برابر مقدارداشته است.

تغییــرات عملکــرد درصــد10ایــن اســت کــه حــدود 
ــه ــشتغذی ــوزش  اي در دان ــر آم ــی از اث ــوزان ناش آم

اسـت  بـوده  مصرف غذاهاي ارگانیک به روش سـنتی 
هـاي تحقیـق   هاي این تحقیـق بـا یافتـه   افتهی).6جدول (

ــوچی  ــعیدي گل ــارانس ــزاده و همک ــارانو علی و همک
با توجه به نتایج آزمون فرضیه ).16،19دارد (مطابقت 

ــأثیر آمــوزش مصــرف غــذاهاي   چهــارم مبتنــی بــر ت
اي ارگانیــک بــه روش ســنتی بــر عملکــرد تغذیــه     

شود کـه رفتارهـاي   آموزان پایه نهم پیشنهاد میدانش
ــا خریــداري غــذاي   مصــرف غــذا از جویــدن ســاده ت

کمـک تهیـه بنـر و    و آداب غـذایی بـه   ارگانیک و سالم
الزم بــه آمــوزشبروشــور و غیــره توســط معلمــان،

آموزان داده شود.دانش
ي بیشـتر  رگـذار یتأثعـالوه بـر   نتـایج ایـن پـژوهش را   

اي آمــوزش بــه روش مشــارکتی بــر عملکــرد تغذیــه
ي ایشــان، اهیــتغذآمــوزان و ســنتی بــر دانــش دانــش

خطـی نبـودن رابطـه    دکننـده ییتأدرمجمـوع توانیم
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اي و وجـود متغیرهـاي متعـدد    عملکرد تغذیهدانش با
هـاي  روشریتـأث در عملکرد دانست که مطالعه مؤثر

بر هر یک از این متغیرهـا ماننـد   موردمطالعهتدریس 
هاي آتـی پیشـنهاد   نگرش، انگیزش و غیره در پژوهش

.گرددیم

گیرينتیجه
ـ با توجه به نتایج این پژوهش به نظـر   ریتـأث رسـد یم

ي شناختی یـادگیري هنـوز   هاطهیحی بر هاي سنتشیوه
است و اثربخشی بیشتر روش مشـارکتی  توجهقابلهم 

آمـوزان  اي دانـش در حیطه عملکرد تغذیـه توانیمرا 
بـودن  این نتیجه را بـه فراتر توانیممشاهده کرد که 

آمـوزش بــه روش مشـارکتی بـر یــادگیري در    ریتـأث 
ـ     دد حوزه شناختی و اثرگـذاري آن بـر متغیرهـاي متع

مسـتقل  صـورت بـه در عملکرد که مطالعه آنهـا  مؤثر
جزو اهداف این پژوهش نبوده است، مرتبط دانست و 

مسـتقل در  صورتبهمطالعه هر یک از این متغیرها را 
دستور کار قرار داد.

الزم به ذکر است انجام این پژوهش محدود به یکی از 
آمـوزان دختـر   مدارس منطقه شهریار تهران و دانش

و در تعمیم نتایج باید با احتیـاط  نهم متوسطه بودهپایه
عمل شود. انجام این پـژوهش در مـدارس پسـرانه و    

هاي مختلف اقتصادي و اجتمـاعی در  مناطق با وضعیت
هاي آتـی محققـان نویسـنده ایـن     دستور کار پژوهش

مقاله قرار داشته و به سایر پژوهشگران این حوزه نیز 
شود.پیشنهاد می

دردانیتشکر و ق
ـ پااین مقالـه مسـتخرج از    کارشناسـی ارشـد   نامـه انی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با شماره تصـویب  
زم . محققـان بـر خـود ال   باشدیم1398در سال 8270

کننـده و مسـئوالن   آموزان شـرکت می دانند از دانش
مدرسه فضیلت در شهریار بـراي همکـاري در اجـراي    

.نی نماینداین پژوهش، تشکر و قدردا
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