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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

علـم تغذیـه می گویـد سـال  هایی را کـه کـودکان در مدرسـه ی ابتدایـی پشـت سـر می گذارند دوره مهـم و تاثیرگذاری اسـت چون رشـد کـودک در 
ایـن سـن ادامـه دارد و در سـامت آن هـا نقـش بسـیار مهمـی ایفـا می کنـد. در ایـن بیـن بر وعـده صبحانـه کـودکان تاکید ویژه ای شـده اسـت و 
متخصصـان علـم تغذیـه معتقدنـد ایـن وعـده غذایـی نقش بسـیار موثـری در سـامت جسـمی و فکـری دانش آمـوزان دارد. سال هاسـت کـه نظام 
آموزشـی اکثـر کشـورهای دنیـا ایـن وعده غذایـی مهـم را در دوره ابتدایی جـای داده انـد و تا به امـروز آن را ادامـه داده انـد. در ایران بعـد از انقاب 
نیـز از اواسـط دهـه 80 نظـام تعلیـم و تربیـت بـا توزیـع شـیر در مـدارس ابتدایـی کل کشـور بـه ویـژه مناطـق کمتـر برخوردار سـعی داشـت تا از 
سـوءتغذیه دانش آمـوزان جلوگیـری و بـه رشـد جسـمی و فکـری آن هـا کمـک کنـد. دولـت و وزارت آمـوزش و پـرورش قصد دارنـد توزیع شـیر در 
مـدارس را پـس از 2 سـال کـه  بـه دلیـل مشـکات مالی متوقف شـده بـود، از سـرگیرند. رضوان حکیـم زاده، اسـتاد علوم تربیتـی دانشـگاه و معاون 
آمـوزش ابتدایـی وزیـر آمـوزش و پرورش از سـرگیری توزیع شـیر را بسـیار مثبت ارزیابی مـی کند و مـی گوید که ضمن آنکـه نگاه معاونـت ابتدایی 
بـه ایـن مسـاله کامـا تخصصـی و بر اسـاس علـوم تربیتی اسـت، توزیع شـیر و یـا تغذیه رایـگان در مـدارس مناطـق کم تر برخـوردار در راسـتای 
عدالـت آموزشـی نیـز محسـوب می شـود. عدالت آموزشـی که هم درسـند تحـول بنیادین بـه آن تاکید شـده و هـم در برنامه های وزیـر جدید آموزش 

و پـرورش نقش پررنگی دارد. گفت وگو با معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش را در ادامه می خوانید:

رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

تغذیه سالم در مدارس از مطالبات ما است
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

نظـر شـما به عنـوان متولـی دوره ابتدایـی در آموزش و 
پـرورش رسـمی کشـور درباره نقـش تغذیه مناسـب و 

تاثیر آن بر یادگیری چیست؟
در  مدرسـه،  اولیـه  سـال های  و  ابتدایـی  دوره  در  کـودکان 
شـرایط خاصی از نظر رشـد قرار دارند. این شـرایط خاص در رشـد 
آنهـا ایجـاب مـی کنـد کـه از نظـر تغذیه حساسـیت هـای الزم در 

مورد آنها در نظر گرفته شـود.
یکـی از عوامـل موثـر بر یادگیری در مدرسـه داشـتن شـرایط 
فیزیکی و جسـمانی مناسـب اسـت تا دانش آموزان امـکان یادگیری 
را بـه نحو احسـن داشـته باشـند. امـا اگر به ایـن مهم توجـه نکنیم 
و بحـث تغذیـه را جدی نگیریم بسـا کـودک با آمادگی هوشـی باال 
وارد مدرسـه شـود امـا چـون از نظـر تغذیـه ضعیـف اسـت، نتوانـد 
کارایـی الزم را داشـته باشـد. پژوهش هـای علمی متعـددی نیز این 

موضوع را تایید می کنند.

در حـوزه مدیریتی شـما چه مناطقی هسـتند کـه از این 
مشکل رنج می برند؟ و راه حل این مشکل چیست؟

بیشـتر در مناطـق کمتـر برخـوردار ایـن مشـکل وجـود دارد 
چـون ممکـن اسـت برخـی از خانواده هـا امکانـات ضعیفـی داشـته 
باشـند. بسـیاری از کـودکان در ایـن خانواده هـا در شـرایطی بـه 
مدرسـه می آینـد کـه امـکان دریافت تغذیه سـالم و مقـوی از طرف 
خانـواده وجـود ندارد. ایـن کودکان وقتی وارد مدرسـه می شـوند در 
یـک شـرایط نابرابـر با دیگـر دانش آمـوزان از جهـت آمادگی برای 

یادگیری در کالس قرار دارند.
در همـه جـای دنیـا بـرای حـل ایـن مشـکل، سیاسـت های 
حمایتـی بـرای مناطق کمتـر برخـوردار در نظر می گیرنـد که یکی 

از ایـن سیاسـت های حمایتـی ارائـه تغذیـه رایـگان و بـه خصوص 
شـیر اسـت. شـیر نقش بسـزایی در رشـد و تقویت جسـمی و ذهنی 

دانش آموزان دارد.

نابرابـر  شـرایط  بـه  خـود  صحبت هـای  در  شـما 
دانش آموزانـی که مشـکل تغذیـه دارند بـا دیگر دانش 
آمـوزان اشـاره کردیـد. ایـن موضـوع را تـا چـه میزان 

مرتبط با عدالت آموزشی می دانید؟
ایـن موضـوع ارتبـاط مسـتقیم بـا عدالـت آموزشـی دارد. اگـر 
عدالـت آموزشـی را از دسترسـی صـرف به آمـوزش فراتـر ببینیم و 
آن را بـه معنـای برخـورداری از کیفیـت الزم برای آمـوزش در نظر 
بگیریـم، آمادگـی جسـمانی کـودکان بـرای یادگیـری در مدرسـه 
یکـی از عوامـل موثـر در برابـری فرصـت هـای یادگیـری اسـت و 
ایـن یکی از شـاخه های عدالت آموزشـی اسـت که در سـند تحول 

بنیادین نیز به آن اشـاره شده است.

شـما در معاونـت آمـوزش ابتدایی تـا چیه میـزان برای 
رفع این مشکل تاش کرده اید؟

مسـئولیت ایـن کار بر عهـده همکارانم در معاونـت برنامه ریزی 
و توسـعه پشـتیبانی اسـت. نگاه ما به این موضـوع از منظر تخصصی 
اسـت و همیشـه آن را دنبـال و از ایـن منظـر دربـاره آن اظهـار نظـر 
می کنیـم. مـن مطمئنـم که ایـن موضوع مـورد اهتمـام همکارانم در 
معاونـت برنامه ریزی و توسـعه پشـتیبانی اسـت. ما مطالـب خود را از 
نظـر اهمیـت یادگیـری وایجـاد فرصت هـای برابـر بـرای یادگیـری 
بیـان می کنیـم. موضـوع تغذیـه سـالم در مـدارس یکـی از مطالبات 

ماست و امیدواریم در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد. 

اگر عدالت آموزشی را از 
دسترسی صرف به آموزش 

فراتر ببینیم و آن را به معنای 
برخورداری از کیفیت الزم 

برای آموزش در نظر بگیریم، 
آمادگی جسمانی کودکان برای 

یادگیری در مدرسه یکی از 
عوامل موثر در برابری 

فرصت های یادگیری است و 
این یکی از شاخه های عدالت 

آموزشی است که در سند 
تحول بنیادین نیز به آن اشاره 

شده است


