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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ، 1، شماره23دوره 

 

: اسوجيشهر  ييابتدامعلمان  يه ايواد تغذسنجش س

 يک مطالعه مقطعي
 

 2يي، عباس رضا1، افسانه بهروزپور*1محسن شمس، 2ياکبرتبار طور يمهد ،1يمهناز همت

 

گروه 2، رانياسوج، اياسوج، ي يدانشگاه علوم پزشک مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،سالمت،  يآموزش بهداشت و ارتقاگروه 1

 رانيااسوج، ياسوج، ي يدانشگاه علوم پزشک، هيتغذ

 

 27/11/1396 تاريخ پذيرش:                18/8/1396تاريخ وصول: 

 

 :دهيچک

ه يه تغذنهه  يزممناسب در  يريگ ميتصم يبرا يا هياطالعات تغذ يابيدرک و ارزکسب،  يت افراد برايظرف يا هيسواد تغذ :نه و هدفيزم

 و اجرا شده است.  يطراحاسوج يشهر  ييمعلمان ابتدا يا هيسواد تغذسنجش ش با هدف ن پژوهيا .باشد مي

 

 ن شهده و يتهدو ه يه کشهور ترک در کهه   يا هيه سهنجش سهواد تغذ  ابهزار   يساز ميشامل دو بخش بومقطعي  ن مطالعهيا :يبررسروش 

افهت و اعمهال   يدربازترجمهه و  ه   ترجمهه روش بها  اسوج است. ابزار منتخهب  يشهر  ييدر معلمان ابتدا يا هيسنجش سواد تغذ چنين هم

اسهتااده در   يآن بهرا  ييايه نهان از پا يسپس اطمپرسشنامه و  يدرباره ساختار و محتوا يا هيتغذ ينظرات متخصصان حوزه رفتارها

 کهه بها روش   اسهوج يشههر   يياز معلمان ابتدا هنار 110 ک گروهيدر  يا هيواد تغذمرتبط با س يها شد. داده يساز ميبو يرانيجامعه ا

 يهها  آمهاره شد و سپس با کمهک   يآور اا جمعيخوداپرسشنامه ل يتکم قيشده بودند، از طر انتخاب يا چند مرحله يا طبقه يريگ نمونه

 ل قرار گرفت.يتحلتجزيه و ، مورد يليو تحل يايتوص

 

و  نيانگيه مبهه دسهت آمهد.     73/0اخ آن کرونبه  يب آلاها يه و ضريگو 35 يشده دارا يساز ميبو يا هيابزار سنجش سواد تغذ ها: افتهي

درصد از معلمان  7/22به دست آمد که نشان داد  14/27±2/3 يا هيسواد تغذکسب شده معلمان از ابزار سنجش از يامتار يانحراف مع

داشهتند.   يا هيه از سهواد تغذ  يشتر سطح بهاتتر يالت بيمعلمان با سابقه کار کمتر و تحصداشتند.  يناکاف يا هيسواد تغذمورد مطالعه 

 بود. ييغذا يها بانجام محاسبات و خواندن برچس، ييغذا ين واحدهاييبخش مهارت تع ح مربوط بهيصح يها پاسخدرصد ن يکمتر

 

 ين واحهدها يهي نقه  در سهه بخهش مههارت تع     يوله  ،برخوردار بودند يکاف يا هياکثر معلمان مورد مطالعه از سواد تغذ: يريگ جهينت

ه يه بهبهود تغذ  يهها  برنامهه  يو اجرا ين اجزا در طراحي، نشانگر لزوم توجه به اييغذا يها و خواندن برچسب، انجام محاسبات ييغذا

 است.

 

 سنجش، معلمان، يه ايسواد تغذ :يديکل هاي هواژ

 
 مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي،  محسن شمس، ياسوج، :نويسنده مسئول *

 Email: moshaisf@yahoo.com 
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 مقدمه

ثر در سالمت افراد و جوامع، ؤاز عوامل م يکي

 ييافهت مهواد غهذا   يدر يبه معناه مناسب است که يتغذ

مههم  ت دو اصهل  يه رعاو شامل  بدن يهاازيمرتبط با ن

ت يه رعا(. 1)اسهت  ييافت مواد غذايتعادل و تنوع در در

شهامل مصهرف مقهدار مناسهب     کامل  ييغذا يالگوک ي

غالت کامل،  ات کم چرب، حبوبات ويلبن، يسبزوه و يم

 يکههم چربههر يمقههاد يحههاو يغههذاهاو  يمههاهگوشههت 

ز يه نباعه  کهاهش سهطح کلسهترول خهون و      تواند  مي

طر خو به دنبال آن کاهش  بات فشارخوناز  يريشگيپ

بههرآورد (. 2)شههود قلههب يعروقهه يههها يمههاريروز ببهه

دسهتگاه   يهها  سرطاناز درصد 19ش از يبشود که  مي

درصههد 10و  يقلبهه يههها يمههاريدرصههد ب 13رش، گههوا

ژه يه ه نامناسب به ويتغذدر جهان، به  يمغز يها سکته

ارتبههاط دارد و در  يوه و سههبزيههم يناکههافمصههرف 

ون سال يليم 7/26ز ين ون مورد مرگ ويليم 7/2مجموع

 ين عامهل خطهر رفتهار   يه توان به ا ميرا  از دست رفته

 .(3)دانست منتسب

ان يههرانيه ايههنههه تغذياطالعههات موجههود در زم  

متاهاوت   ه با شدت و وسعتيوع سوء تغذياز ش يحاک

ران بها چهالش   يه کشهور اسهت. کشهور ا    يها در استان

به منظهور   يافت انرژي)در ميدر دو بعد ک ييغذا يناامن

 ير مههواد مغههذيافهت سهها ي)در ياههي( و کيرفهع گرسههنگ 

 يرانه ياناهر  ده . از هر (4)( روبرو استيعالوه بر انرژ

کنند،  ميافت يدر ياز انرژ ينار سطح مطلوب تنها چهار

چههار ناهر   و  يافت انرژيدو نار کمبود در که يدر حال

افهههت ي. از نظهههر دردارنهههد يافهههت انهههرژياضهههافه در

 يت الگهو يه ايشهگر ک ينما يکه به نهوع  زيها ن يزمغذير

فقهط دو ناهر    يرانياست، از هر ده نار ا ييمصرف غذا

دچهار کمبهود و   قرار دارند، پنج ناهر   يدر سطح مطلوب

 . (5)ها دارند يزمغذيافت ريز اضافه دريسه نار ن

ه يههثر در تغذؤن عوامههل مهه يتههر هههماز م يکههي

 (.6)سههالم اسههت يا هيههتغذ ينامناسههب، نبههود رفتارههها

نهه اصهال    يدر زم يپژوهشه  ههاي  هبهر مطالعه   يمرور

ه يه آمهوزش تغذ دههد کهه    مهي نشان  يا هيتغذ يرفتارها

و به دنبال  يا هيتغذدر اصال  عادات  ياساس يراهبرد

ن يه با ا (.7ر است)يرواگيغ يها يمارياز ب يريشگيآن پ

مهداخالت آمهوزش   از  ياريبسه رسهد   مهي حال به نظر 

در ست و يمتناسب با سطح درک گروه مخاطب نه يتغذ

ن مهداخالت  يه مورد نظهر طراحهان ا   يجه به اثربخشينت

يهن عدم تناسهب منجهر بهه ظههور     ا (.8)شود ميمنجر ن

دي بها نهام سواد سالمت شهد کهه آن را   موضوع جديه

ميههزان ظرفيههت فههرد بههراي  سههب، تاسهههير و در      

اطالعهههات و خهههدمات سهههالمت و اسهههتااده از ايههههن  

 (.9) ننهد مياطالعات و خدمات تعريف 

ر، اسهههتااده از واژه يهههان اخيسهههال يدر طههه

مرسهوم شههده اسهت کههه    يا هيههسهواد تغذ  ياختصاصه 

کسهب،   يت افراد بهرا يظرفاز  يا هارت و درجهشامل م

 يريه گ ميتصهم ا هدف ه بيپردازش و درک اطالعات تغذ

انجهام   ههاي  همطالعه (. 10)است هيتغذنه يزم مناسب در

، بهه سهنجش و اصهال     يا هيه نه سهواد تغذ يشده در زم

بهه منهابع اطالعهات     يمانند نحوه دسترسه  ييها مهارت

 يريه گ معتبر و قابل اعتماد، محاسهبه و انهدازه   يا هيتغذ

 يها برچسب يمحتوا يابي، درک و ارزييغذا ياحدهاو

ه، توجههه يههتغذ يا هيههبهها اطالعههات پا ييو آشههنا ييغههذا
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 يمختلاه  ير ابزارهها يه ان اخي(. در سهال 11و 12کند) مي

 يدر کشههورها يا هيههسههنجش سههطح سههواد تغذ يبههرا

پرسشهنامه   کهه  ن و اسهتااده شهده اسهت   يمختلف تدو

ن آنهها  يتر ه بزرگساتن از مهميابزارسنجش سواد تغذ

و  سسههوربههه وسههيله ن ابههزار يههرود. ا مههيار مشههبههه 

شهده   يسهاز  ن و روايه تهدو يکشور ترک يهمکاران برا

 (.13)است

و مکتوب   ميرس يها در برنامهآن که  با وجود

وزارت بهداشهت، درمهان و   به وسهيله  که ه يبهبود تغذ

ش يافهزا بهه   اعالم شده اسهت، مکهررا    يآموزش پزشک

مختلهف و لهزوم    ههدف  يهها  گهروه در  يا هيه سواد تغذ

ش سهواد  يافزا يمداخالت مناسب برا يو اجرا يطراح

انجهام   يدر جستجوها ياشاره شده است، ول يا هيتغذ

 مهي علات ينشهر و  يداخله  ياطالعهات  يها شده در بانک

 يبهرا  هها  هاز مطالع ييها زبان، نمونه يفارس يپژوهش 

نهها  و اسهتااده از آ  يا هين ابزار سنجش سواد تغذيتدو

لههذا  ،افههت نشههد يمههداخالت اثههربخش   يطراحهه يبههرا

 EINLAابزار  يساز ميبا بو م گرفتنديتصمپژوهشگران 

ن معلمهان  يبه در را  يا هيه سواد تغذ، يرانيجامعه ا يبرا

رگههذار در يثأک گههروه مخاطههب تيههبههه عنههوان  ييابتههدا

کنند. با  يريگ اندازه يآموز سالمت جامعه دانش يارتقا

ن يبه عنوان اول ييدر معلمان ابتدا يا هين سواد تغذييتع

ک يه از  يا هيه سواد تغذ يمداخالت ارتقا يگام در طراح

بهههر  يرگهههذاريثأت آنهههها در تيهههز قابليهههطهههرف و ن

تهوان   مهي گهر،  ياز طهرف د  ييآموزان مقطع ابتهدا  دانش

 يو به دنبال آن رفتارها يا هيدوار بود که سواد تغذيام

اين پژوهش  اصال  شود. يآموز جامعه دانش يا هيتغذ

اي معلمهان ابتهدايي شههر     با هدف سنجش سواد تغذيه

 ياسوج طراحي و اجرا شده است.

 يبررسروش 

ن و يکه شامل دو بخش تدومقطعي  ن مطالعهيا

جامعهه   يبهرا  يا هيه ابزار سنجش سهواد تغذ  يرواساز

 ييمعلمههان ابتههدا يه ايههو سههنجش سههواد تغذ يرانههيا

 1395ل مههه دوم سههايدر نراحمههد بههود، يشهرسههتان بو

ه سهنجش  يه به چهارچوب اول  يابيدست يانجام شد. برا

 ياطالعهات  يها با جستجو در بانک، ابتدا يا هيسواد تغذ

پهنج  ، يسه يک بهه زبهان انگل  يه ات الکترونينشهر معتبر و 

 يبا بررسه شد.  ييشناسا يا هيسواد تغذابزار سنجش 

 يهها و زمهان تزم بهرا    هيه ن ابزارها از نظر تعداد گويا

سهنجش   يهها  اا بودن، وجود بخهش يدا، خوييپاسخگو

از اسهتااده   يوانادرک مطلب و محاسبه، فر يها مهارت

ابزارسهنجش   سهولت استااده،ز يو ن ها هآنها در مطالع

انتخاب شد تها پهس از    (EINLA)ه بزرگساتنيسواد تغذ

بازترجمهه در مطالعهه مهورد     ه  انجهام مراحهل ترجمهه   

و سسهور  بهه وسهيله   ن ابهزار  يه ارد. يه استااده قهرار گ 

شهده   ين و رواسهاز يه تهدو يه همکاران در کشهور ترک 

ن ياز تهدو  يافتيه در يسه يانگل  پرسشنامهابتدا (. 13بود)

مسهلط بهه زبهان     يشخص به وسيله يکننده ابزار اصل

سهپس نسهخه ترجمهه    . شهد ترجمه  يبه فارس يسيانگل

از زبان گر قرار گرفت تا يدمترجم  کيار يدر اختشده، 

تا  )ترجمه معکوس(دانده شودبرگر يسيانگل به يفارس

نههان حاصههل ياطم پرسشهنامه ه يههاولاز صهحت ترجمههه  

و  يکه به هر دو زبهان فارسه    ميفرد سوگردد. سپس 

پرسشهنامه  ا دوم را به بود، پرسشنامه  مسلط يسيانگل

نسهخه  سهه کهرد و پهس از رفهع اشهکاتت،      يمقا ياصهل 

شد. در مرحله بعد پرسشهنامه   آماده پرسشنامه يينها

ه ارسهال شهد تها    يه ناهر از متخصصهان تغذ  چنهد   يبرا

 ه کننهد يآن ارا يرامون شکل و محتواينظرات خود را پ



 سنجش سواد تغذيه اي معلمان ابتدايي شهر ياسوج: يک مطالعه مقطعي

 (126)شماره پي در پي1397شت ه فروردين و ارديبه1ه شماره 23مجله ارمغان دانش ه دوره 
127 

مناسب شود. پهس از   يرانياستااده در جامعه ا يتا برا

سهنجش  نظهران،   اعمال نظرات متخصصان و صهاحب 

از  يثبهات درونه   محاسهبه  روش بها  پرسشنامه ييايپا

 يلاها آانجام شد. مقهدار  کرونباخ  ياسبه آلااق محيطر

کهه نشهان    ست آمدبه د 73/0رسشنامهپ يونباخ براکر

حاصهل دو بخهش   پرسشهنامه  ابهزار داشهت.    يياياز پا

زان يهه، جههنس، مسههن وزن، قههد،)کيههسههواتت دموگراف

 ياصهل  بخهش س( و يه تهدر يسابقه کار و پا الت،يتحص

طالعهات  ه در پنج بخش ايگو 35ر يداشت که قسمت اخ

 اندن و درک مطلهب خو يي، تواناه(يگو ده)هيتغذ  ميعمو

ه(، يگو )دهييغذا يها روهن گييه(، تعيگو شش) يا هيتغذ

 محاسههباته(، يههگو سههه)ييغههذا يواحههدهامحاسههبه 

ه( ي)شش گوييبرچسب غذا و درک واندنو خ يا هيتغد

ک سهوم و دو  يه ن ابزار براساس ينقطه برش در ا. بود

سهاده و بهدون    ياز است  که البتهه روشه  يسوم کل امت

ت اسهتدتل انتخهاب   يه تقو ياسهت. بهرا   ياستدتل منطق

ماننههد اسههتااده از دو  يگههريد يههها نقطهه بههرش، روش 

ا انتخاب دو ياز قابل کسب و يسوم و پنج ششم کل امت

ز قابهل  يه ن، نيانگيه تهر از م  نييار باتتر و پايانحراف مع

م افراد بهه  ين پژوهش قصد ما تقسياستااده است. در ا

بههود، از  ياکهاف و ن يکههاف يا هيه دو گهروه بها سههواد تغذ  

که  شداز به عنوان نقطه برش استااده يدوسوم کل امت

استااده  سنجش سواد سالمت هاي هاز مطالع يخدر بر

به دست آمده  24ن عدد پس از گردکردن يشده است. ا

 24از يو امت يناکاف يا هيسواد تغذ 24است که کمتر از 

 . ه شددرنظر گرفت يکاف يا هيباتتر سواد تغذ و

نبهود مطالعهه مشهابه و مشهخ       ه بهه با توج

ک يهه، ابتههدا يرانههيدر جامعههه ا يا هيههنبههودن سههواد تغذ

 يشهده بهرا   ييپرسشنامه نهها  ليکمبا ت لوتيمطالعه پا

 يج آن بههرايو از نتههاشههد انجههام معلمههان ناههر از  15

و انحراف ن يانگيمد. يگردمحاسبه حجم نمونه استااده 

                        بههههه دسههههت آمههههده در مطالعههههه  از يههههار امتيههههمع

 يريههگ نمونهههبههه ه بههود، و بهها توجهه 27± 17/3 لوتيپهها

 10، در نظههر گههرفتن  ييدر مههدارس ابتههدا  يخوشههه ا

حجم نمونهه برابهر بها    مقدار اثر طر ، زش و يدرصد ر

 هها،  مشهخ  کهردن نمونهه    يبهرا  به دسهت آمهد.   100

 ه شد.يته اسوجيشهر  يياز تمام مدارس ابتدا يفهرست

و بها  ک و دو يه اسهوج بهه دو منطقهه    يم شههر  يبا تقسه 

ت مشهابه  يبها وضهع   يمدارسه  ،يت فاصهله مکهان  يرعا

 و بهر  يريه گ نمونهه  يانتخاب و سپس در هر منطقه برا

ه ، به يين تعداد معلمهان در مهدارس ابتهدا   يانگياساس م

 ميتمها  مدرسهه انتخهاب شهدند.    يتعداد يصادفطور ت

پهژوهش وارد   يهها  ن مدارس به عنوان نمونهيمعلمان ا 

پس از مشخ  شدن افراد شرکت کننده طالعه شدند. م

، ورود بههه مطالعههه يارهههايمع يدر مطالعههه و بررسهه

نه اهداف و يدرزمق يم تحقيت يحات کامل از سويتوض

ه و بهه  يه طر  به اعضاء شرکت کننهده ارا  يوه اجرايش

نههان داده شههد کههه اطالعههات  يمشههارکت کننههدگان اطم

د اسهتااده  مهور  يقهات يصرفا جهت اهداف تحق يافتيدر

پهس از   مانهد.  مهي  يرد و کامال  محرمانه بهاق يگ ميقرار 

ل يه و تکمجلب موافقت آنها  جههت شهرکت در مطالعهه    

 يا هيه سهواد تغذ پرسشنامه سهنجش  نامه،  تيفرم رضا

 يهها  داده ل شد.يها تکم تمام نمونه به وسيلهاستاندارد 

و  يمرکهز  يهها  حاصل از پرسشنامه با کمک شاخ 

ز گهزارش  يه ميانگين، انحراف معيار و نمانند  يپراکندگ

و با کمک و نسبت در قالب جداول و نمودارها  يفراوان

هاي آماري توصهياي و   و به کمک تست SPSS افزار نرم

 تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
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 ها افتهي

ن مطالعهه را زنهان،   يه اکثر شرکت کنندگان در ا

ش يقه کار به و ساب يالت دانشگاهيهل با تحصأافراد مت

 يههها يژگههيع ويههتوزدادنههد.  مههيل ياز ده سههال تشههک

 1در جهدول  شهرکت کننهدگان در مطالعهه     کيدموگراف

 آمده است. 

شهرکت کننهدگان    يا هيسواد تغذاز ين امتيانگيم

به )محدوده نمره قابل کسب  بود 3/27±2/3 در مطالعه

در  تين وضهع يا .است( 35تا  0پاسخ دهندگان  وسيله

 معلمهههههان زنو در   81/27±13/3 علمهههههان مهههههردم

 يرهههها يارتبهههاط متغ  يبررسههه . بهههود 21/3±89/26

نشههان داد کههه  يا هيههسههواد تغذک بهها سههطح يههدموگراف

مهورد مطالعهه   در گروه  يا هيسواد تغذن نمرات يانگيم

س يه تهدر يه و پا يه توده بدنيهل، نماأت، تياز نظر جنس

بها  ن شهاخ  در گهروه   يه ا. نداشهت  يدار يتااوت معن

زان يههبههه م ،يليکمتههر و مههدرک تحصهه  ابقه کههار سهه

شهتر و  ياز معلمهان بها سهابقه کهار ب    بهاتتر   يدار يمعن

 (.2)جدول ن تر بودييالت پايتحص

رصهد( سهواد   د 3/77اکثر افراد شرکت کننده)  

درصهد( سهواد    7/22ه)يه و بق ا مناسهب ي يکاف يا هيتغذ

 داشتند.   يناکاف يا هيتغذ

، يا هيه ل دهنده سهواد تغذ يتشک ياز نظر اجزا  

ه نهه محاسهب  ياز کسب شده معلمان در زميت امتيوضع

و محاسهبه   ييخواندن برچسه  غهذا   ،يه توده بدنينما

ر يتهر از سها   نييپها  ييغذا يها بدر برچس مواد مندرج

هها را در جهدول    ن تاهاوت يه ات اييه هها بهود. جز   مهارت

 توان مشاهده کرد. مي 3شماره 
 

 کت کننده در مطالعهوضعيت متغيرهاي دموگرافيک افراد شر :1جدول 

 

 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني متغير 
48/39 100 110 سن متغيرهاي کمي  91/6  

82/26 100 110 نمايه توده بدني  38/4  
2/28 31 مرد جنس متغيرهاي کياي    

8/71 79 زن    

   20 22 اول پايه تدريس
2/18 20 دوم    
5/15 17 سوم    
3/17 19 چهارم    
4/16 18 پنجم    
7/12 14 ششم    

8/11 13 مجرد وضعيت تاهل    
3/87 96 متاهل    

9/0 1 بيوه يا جدا شده    
2/8 9 ديپلم مدرک    

5/35 39 فوق ديپلم    
9/50 56 ليسانس    

5/5 6 فوق ليسانس    
سال5تا1 سابقه کار  6 5/5    

سال10تا6  21 1/19    
سال15ات11  21 1/19    
سال20تا16  16 5/14    

سال20بيشتر از   46 8/41    
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در افراد مورد مطالعههاي دموگرافيک  نمرات سواد تغذيه اي به تاکيک ويژگي  :2جدول    

 آناليز واريانس  تي  آزمون انحراف معيار ميانگين نمرات سواد تغذيه اي تعداد متغير

81/27 31 مرد جنس  13/3  T= 36/1  

P= 18/0  

 

89/26 79 زن  21/3   

 وضعيت

 ازدواج

08/28 13 مجرد  09/3   F= 431/1  

( 2و 109 ) 

P= 244/0  

06/27 96 متاهل  20/3   

00/23 1 بيوه  0  

مدرک 

 تحصيلي

22/25 9 ديپلم  99/1   F= 274/2  

(3,106) 

P= 084/0  

64/26 39 فوق ديپلم  12/3   

68/27 56 ليسانس  37/3   

33/28 6 فوق ليسانس  25/2   

1-5 سابقه کار  6 83/30  48/2  p< 05/0  F= 107/3  

(1,109) 

*P= 018/0  

10-6  21 14/27  90/3  

15-11  21 76/27  90/2  

20-16  16 94/25  59/2  

20بيشتر از   46 80/26  96/2  

15/25 22 1 پايه تدريس  34/3   F= 427/1  

(5,109) 

P= 221/0  

2 20 15/28  37/3   

3 17 35/26  06/3   

4 19 26/27  49/3   

5 18 72/27  69/3   

6 14 64/27  79/3   

شاخ  توده 

 بدن

BMI 

5/18کمتراز   2 00/27  82/2   F= 967/0  

(3,109) 

P= 397/0  

25-5/18  37 70/27  43/3   

30-25  50 14/27  29/3   

30بيشتر مساوي   21 19/26  50/2   

 

 

 

 در افراد شرکت کننده در مطالعه اي : ميانگين نمرات اجزاي تشکيل دهنده سواد تغذيه3جدول 

 ميانگين و انحراف معيار نمرات سواد تغذيه اي متغير

 14/27±2/3 سواد تغذيه اي

 8±25/1 دانش تغذيه اي

 23/5±87/0 درک مطلب

 88/8±77/1 گروههاي غذايي

 49/1±78/0 واحدهاي غذايي

تيسواد محاسبا  99/0±02/1 

 58/2±05/1 برچسب غذايي
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  بح 

مطالعههه حاضههر نشههان داد کههه سههطح سههواد    

بهر   يشده مبتنه   ميشده با ابزار بو يريگ اندازه يا هيتغذ

در  (EINLA)ه بزرگسههاتنيههسههنجش سههواد تغذ  ابههزار

قهرار دارد.   ياسوج در سطح کهاف يشهر  ييمعلمان ابتدا

 يهها  ر بانهک انجهام شهده د   يز آنجا که در جسهتجوها ا

عه نمونه مشابه مطال يک داخليو منابع الکترون ياطالعات

ن يه ا يها افتهيسه ين امکان مقايافت نشد، بنابرايحاضر 

ن يه وجود ندارد. با ا يمشابه داخل هاي همطالعه با مطالع

انجهام   ههاي  هها را با مطالع افتهياز  يتوان برخ ميحال، 

ر يا سها يه   مينه سنجش سواد سالمت عمهو يشده در زم

 سه کرد. يمقا يسالمت اختصاص يسوادها

درصد افراد شرکت کننهده   3/77ن مطالعه يدر ا

سهندگان  يداشتند. نو يکاف يا هين مطالعه سواد تغذيدر ا

ن باورنههد کههه قههرار داشههتن معلمههان در سههطح   يههبههر ا

الت يمتوسهط و بهات، سهطح تحصه     ياجتمهاع  يقتصادا

و  يدسترسه باتتر آنان نسبت به عموم جامعهه، امکهان   

ضهمن خهدمت    يآموزشه  يها حضور معلمان در برنامه

شهتر از  يه و اسهتااده ب ينه سالمت و تغذيژه در زميبه و

، يا هيه افهت اطالعهات تغذ  يدر يمنابع متعدد و متنوع برا

بات بودن سهطح سهواد    يل احتماليتوانند از جمله دت مي

مقهاتت   يل در برخه يه ن دتيدر معلمان باشد. ا يا هيتغذ

(. 14 هه 16ز ذکهر شهده اسهت)   يط با سواد سالمت نمرتب

با سابقه کهار   يا هياز سواد تغذين امتيارتباط معکوس ب

ن مطالعهه بهود.   يه مههم در ا  يها افتهياز  يکيز يمعلمان ن

ر دولهت در  يه اخ يهها  اسهت يافته بها س ين يممکن است ا

قابهل   يليمهدارک بهاتتر تحصه    ياستخدام معلمهان دارا 

دارنهد،   يد کهه سهابقه کمتهر   يه ه باشد. معلمهان جد يتوج

د يخواهند داشت و شها  يباتتر يليمدارک تحص معموت 

 يا هيه از سواد تغذين مساله باع  تااوت آنان در امتيهم

 تر شود. با گروه معلمان باسابقه

در  يا هيه از سهواد تغذ يه ن امتيانگيه سهه م يبا مقا

ن يههت مطلههوب ايو وضههع حاضههرگههروه هههدف مطالعههه 

بهها دو اسههوج يشهههر  ييشههاخ  در معلمههان ابتههدا  

 سههنجش سههواد سههالمت در کشههور يملهه هههاي هطالعههم

بهاتتر از سهطح    يا هيه سهواد تغذ شهود کهه    ميمشخ  

ران اسهت. در مطالعهه حاضهر    يه در ا يسواد سالمت کل

درصهد(  3/77اکثر افراد شهرکت کننهده)  مشخ  شد که 

درصهد(  7/22ه)يه ا مناسهب، و بق يه  يکاف يه ايسواد تغذ

در است کهه   ين در حاليشتند. ادا يناکاف يا هيسواد تغذ

 28 بهها يتقر و همکههاران  ميهاشهه يبنهه يطهرانهه مطالعههه

 يدرصههد از افههراد مههورد مطالعههه سههواد سههالمت کههاف 

 يبههرا همکههاران و ينتظههر. در مطالعههه م(17داشههتند)

 رانيا يشهرها ساکن بزرگساتن سالمت سواد سنجش

 سهالمت  سهواد  مطالعهه  مورد جمعيت درصد 44 در زين

 حاضههر مطالعههه در (.18بههود) شههده ارشگههز محههدود

 در يا هيتغذ سواد ازيامت نيانگيم در يدار يمعن اختالف

 ههر  در کهه  يحهال  در ،امدين دست به مردان و زنان نيب

 سالمت سواد يمنتظر و  ميهاش يبن يطهران مطالعه دو

  بود. مردان از شتريب يدار يمعن زانيم به زنان

ن يانگيه ر مد يدار يمعنه ن پژوهش ارتبهاط  يدر ا

و سههطح بهها سههابقه کههار کمتههر  يا هيههاز سههواد تغذيههامت

که بها   يطوره مشاهده شد ب الت شرکت کنندگانيتحص

ش يافهزا  يکهاف  يا هيه الت سواد تغذيش سطح تحصيافزا
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الت باتتر با سطح يم سطح تحصي. ارتباط مستقافتي مي

سهنجش سهواد    ههاي  همطالعه  يها افتهيسواد سالمت با 

 .(19و  20رد)دا يخوان سالمت هم

ن بهودن مههارت   يي، پها ن مطالعهيج ايتاگر نياز د

ن يهي عت يهها  ن مطالعهه در مههارت  يه کنندگان دراشرکت 

درک و  و يا هيه انجهام محاسهبات تغذ   ،ييغهذا  يواحدها

افتهه مههم نشهان    ين ي. ابود ييغذا يها برچسب يابيارز

ش يافزا يبرا ياختصاص مداخالت يطراحدهد که با  مي

ه، يه تغذ  ميعمهو  يهها  آمهوزش  يه جها هها به   ن مهارتيا

از کسهب شهده بهاتتر ههم     يه امتدوار بود که يتوان ام مي

 انبهاتنس و همکهار   مطالعهه در  يريگ جهين نتيبرود. چن

 .(21)ز مورد توجه قرار گرفته استين

و کنتهرل   يريشهگ يه در پيه با توجه به نقش تغذ

 يتوانمندسازدر  يا هيسواد تغذگاه يز جاينها و  يماريب

ز از يه سهالم و پره  يا هيتغذ يانجام رفتارها يبرام مرد

رسهد توجهه بهه سهنجش      مي، به نظر يا هيعادات بد تغذ

بههه عنههوان گههام اول در  يا هيههسههواد تغذق يههو دق  مههيعل

ه در يبهبود تغذ يمداخالت اثربخش و اختصاص يطراح

ن مطالعه عهالوه بهر   يکشور ضرورت داشته باشد. در ا

سهنجش سهواد    يبزار بهرا ک اي يساز ميند بويفرآ يط

ک يه ن شهاخ  در  يسنجش ا ي، آزمون آن برايا هيتغذ

ن يگروه مخاطب مشخ  مورد توجه قهرار گرفهت. چنه   

 يا هيه سنجش سواد تغذ يبرا ييتواند الگو مي يا مطالعه

 يههها در برنامههه يازسههنجياز مراحههل ن يکههيبههه عنههوان 

محسهههوب شهههود و در  يا هيهههتغذ ياصهههال  رفتارهههها

 ياتيه لهف و جوامهع گونهاگون عمل   ههدف مخت  يها گروه

 شود. 

ران يههه در معلمههان و دبيه اصهال  و بهبههود تغذ   

از جامعهه   يآموزش و پرورش به عنهوان بخهش بزرگه   

ز يههن يکههه گههروه مرجههع جامعههه دانههش آمههوز  يرانههيا

مهداخالت   يو اجهرا  يازمند طراحه يشود، ن ميمحسوب 

 يا هيه اثربخش است که بدون اطالع از سهطح سهواد تغذ  

توانهد قهدم    مين مطالعه ينخواهد بود. ا ياصآنان اختص

 يسهنجش و ارتقها   يبهرا  يمل هاي هاول در انجام مطالع

خانواده بزرگ آموزش و پرورش کشور  يا هيسواد تغذ

 يافتهه هها  ينظهر از   باشد. صرف يرانيآموزان ا و دانش

ران آمهوزش و  يمهد  ين مطالعه، کهم تهوجه  يحاصل از ا

بهه   يهرسهتان و ش ي، اسهتان يپرورش در سطو  کشور

سالمت معلمهان   يمرتبط با ارتقا يکاربرد يها پژوهش

ر در اخهذ  يدسهت و پهاگ   يآمهوزان، بوروکراسه   و دانش

به اطالعهات و   يتيسالمت و نگاه امن يها مجوز پژوهش

کهه   در مطالعهه حاضهر بهود    يآمار موجود موانع اصهل 

چندبرابر خواهد شد  يدر سطح مل ها هانجام مطالع يبرا

 ع خواهد داشت. يوس يت طلبيااز به حميو ن

 

 ر و تشکريتقد

 يان نامهه کارشناسه  ين پژوهش برگرفته از پايا

سالمت دانشکده  يو ارتقاآموزش بهداشت رشته ارشد 

محصول طر  اسوج و ي يدانشگاه علوم پزشکبهداشت 

ن يهها يقههات و فنههاوريمصههوب معاونههت تحق يقههاتيتحق

 اسهههت.  ir.yums.RES.1395.184دانشهههگاه بهههه شهههماره 

ران سهازمان آمهوزش   يدانند از مد ميپژوهشگران تزم 

راحمهد، اداره آمهوزش   يه و بويلويو پرورش استان کهگ

مدارس مورد مطالعه و ، راحمديو پرورش شهرستان بو

 ين پژوهش سپاسهگزار يه معلمان شرکت کننده در ايکل

 ند.  ينما
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Abstract 
 

Background & Aim: Nutritional literacy is the capacity of people to gain, understand and evaluate 
nutritional information for proper nutrition decision making. This research has been designed and 
implemented to measure the nutritional literacy of primary school teachers in Yasuj 
 

Methods: This cross-sectional study was performed on two parts of the nationalization of the Nutrition 

Literacy Instrument developed in Turkey, as well as nutritional literacy assessment in elementary school 
teachers in Yasuj. The selected instrument was localized using translate translation method and receiving and 
applying opinions of nutritionists specialist on the structure and content of the questionnaire, and then 
ensuring its reliability for use in Iranian society. Nutritional literacy data were collected from a group of 110 
elementary teachers in Yasouj who were selected by multi-stage cluster sampling through a self-administered 
questionnaire and then analyzed by descriptive and analytical statistics. 
 
Results: The localized nutritional literacy tool had 35 items and the Cronbach's alpha coefficient 
was 0.73. Mean and standard deviation of teacher's score from the nutritional literacy tool was 
27.14 ± 3.2, which indicated that 22.7% of teachers had inadequate nutritional literacy. Teachers 
with fewer years of work and higher education had a higher level of nutritional literacy. The lowest 
percentages of responses were related to the skill of determining food units, doing calculations and 
reading food labels. 

 
Conclusions: Majority of the teachers studied had sufficient nutritional literacy, but defect in three 
parts of the skill of determining food units, doing calculations and reading food labels indicates the 
need to pay attention to these components in the design and implementation of nutrition 
improvement programs. 
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