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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

شـما تجربـه ای از سـوء تغذیـه در مناطقی کـه در آن ها 
فعالیـت آموزشـی کرده اید داریـد؟ به طور کلـی وضعیت 

تغذیه بچه ها در این مناطق چطور است؟
ــود  ــوء تغذیه وج ــا س ــی م ــق آموزش ــه در مناط ــاظ تغذی از لح
ــه کــم اســت.  ــع تغذی ــه اهــم مناب ــا دسترســی ب دارد. در مناطــق م
بــرای دانش آمــوزان کلســیم خیلــی الزم اســت. نــه تنهــا در روســتا 
ــالم  ــه س ــع تغذی ــه مناب ــوزان ب ــم دانش آم بلکــه در داخــل شــهر ه
نیــاز دارنــد، در حالــی کــه ایــن دسترســی وجــود نــدارد. بخشــی از 
مــردم می گوینــد ایــن بــه دلیــل عــادت اســت ولــی مــا می گوییــم 
دسترســی کمــی کــه بــه منابــع لبنــی دارنــد باعــث شــده اســت کــه 

بچه  هــا نتواننــد کلســیم موردنیــاز بــدن خــود را جــذب کننــد. واقعــا 
ــوء تغذیه را  ــا س ــتان مان م ــروم اس ــق مح ــتاها و مناط ــر روس در اکث
بــه عینــه دیده ایــم و تجــارب مــا نشــان می دهــد کــه گاهــا 
بچه هــا بدن شــان ضعــف پیــدا می کننــد و قــادر نیســتند درس 

بخوانند و در فعالیت های آموزشی شرکت کنند.
موضــوع شــیر خیلــی موضــوع مهمــی اســت و امیــدوارم توزیــع 
ــران کنــد  ــد کمبودهــا را جب مناســب آن در بیــن دانش آمــوزان بتوان

و وضعیت جسمانی و سالمتی دانش آموزان بهبود پیدا کند. 

ایـن سـوء تغذیـه چـه تاثیـری بـر رغبـت دانش آموزان 

محمدرضـا ولدبیگیـان، سـال ها اسـت که در مناطق مختلف روسـتایی، دوردسـت، عشـایری و شـهری اسـتان ایام 
تدریـس می  کنـد.  او در حـوزه مشـاوره در مـدارس فعالیـت می کنـد و بـه دلیـل نـوع درس اش ارتبـاط زیـادی بـا 
دانش آمـوزان دارد و از نزدیـک بـا دانش آمـوزان زیـادی صحبـت می کنـد. ولدبیگیان گایه هایـی از نوع توزیع شـیر 
و توزیـع نشـدن تغذیـه رایـگان در مـدارس دارد و شـیوع سـوء تغذیه در مناطـق مختلـف اسـتان ایام را یـادآوری 
می کنـد؛ اسـتدالل او بـر یک جمله کلیدی اسـتوار اسـت: شـکم گرسـنه به دنبـال یادگیری نیسـت. گفت وگو بـا او را 

به عنوان کسـی که تجربه حضور در مدارس مناطق کم تر برخوردار را دارد بخوانید: 

محمدرضا ولدبیگیان، معلم ایالمی:

شکم گرسنه به دنبال یادگیری نیست
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

آن هـا  یادگیـری  بـر  اثـری  چـه  دارد؟   مدرسـه  بـه 
می گذارد؟

ــی  ــی آمادگ ــای آموزش ــه فعالیت ه ــای ورود ب ــی از مبناه یک
ــوردار  ــد از آن برخ ــه بای ــت ک ــوز اس ــی دانش آم ــمانی و روان جس
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــم ارتب ــمانی ه ــی جس ــی از آمادگ ــند. بخش باش
ــری  ــال یادگی ــه دنب ــنه ب ــکم گرس ــوزان دارد. ش ــه دانش آم تغذی

نخواهد بود. تاثیر دارد و تاثیر آن را هم ما به عینه دیده ایم.
توزیـع شـیر یـا صبحانـه دادن چه اثـری بـر یادگیری 
دانش آمـوزان می گـذارد؟ آیـا بـه تمایـل دانش آمـوزان 

به حضور در مدرسه کمک می کند؟
در مقطعــی از زمــان مــا توزیــع شــیر در بیــن  دانش آمــوزان را 
ــوزان  ــن دانش آم ــم بی ــگان ه ــه رای ــی تغذی ــی زمان ــم. حت دیدی
ــا  ــتایی م ــق روس ــه در مناط ــع تغذی ــی توزی ــد. زمان ــع می ش توزی
خیلــی اهمیــت داشــت و بیــن آن هــا توزیــع می شــد و دانش آمــوز 
ــی  ــا جای ــفانه ت ــرد، متاس ــرکت می ک ــا ش ــی در کالس ه ــا آمادگ ب
ــود و  ــام نمی ش ــم انج ــن کار ه ــر ای ــالع دارم دیگ ــن اط ــه م ک

تغذیه رایگان هم بین دانش آموزان توزیع نمی شود.
زمانــی کــه تغذیــه رایــگان بیــن  دانش آمــوزان توزیــع 
می شــد، واقعــا بــا رغبــت زیــادی اســتقبال می کردنــد و از آمادگــی 
ــمانی  ــی جس ــر آمادگ ــه ب ــد. تغذی ــده بودن ــوردار ش ــی برخ خوب
دانش آمــوزان و حتــی آمادگــی آن هــا بــرای ورود بــه فعالیت هــای 
ــود  ــع می ش ــه توزی ــن تغذی ــی ای ــی دارد. وقت ــر مثبت ــی تاثی آموزش
ــود.  ــه می ش ــور در مدرس ــرای حض ــوز ب ــت دانش آم ــث رغب باع
ابتــدای صبــح وقتــی آدم از خــواب بیــدار می شــود حتــی بالــغ هــم 
باشــد میــل بــه خــوردن حتــی در منــزل هــم وجــود نــدارد امــا بعــد 
ــه  ــم ک ــا می دیدی ــت آموزشــی م ــاعت از فعالی ــک س از گذشــت ی
دانش آمــوزان بــا میــل زیــادی از خــوردن صبحانــه و همــان 

تغذیه ای که توزیع می شد، استقبال می کردند.

دربـاه شـکل توزیـع نظـری داریـد؟ شـیر درسـت بین 
بچه ها توزیع می شد؟ به موقع می رسید؟ 

نــوع توزیــع هــم گاهــی اوقــات مشــکالتی را در نــوع تغذیــه 
و ایــن شــیر رایــگان ایجــاد می کــرد. گاهــی شــیر بــه روز توزیــع 
ــه  ــت. در هفت ــرار نمی گرف ــوز ق ــز دانش آم ــر روی می ــد و ب نمی ش
ممکــن بــود آخــر هفتــه شــیر بــه مدرســه برســد، بــه همیــن خاطــر 
ســهم هــر دانش آمــوز هــر چقــدر هــم بــود دو بســته شــیر یــا ســه 
ــد.  ــه منــزل می بردن ــد و ب بســته شــیر تحویــل دانش آمــوز می دادن
ــوز  ــه دانش آم ــود ک ــر ب ــورد نظ ــه م ــی ک ــدف و عملیات ــی ه یعن
ــر  ــاعت موردنظ ــان س ــت در هم ــل می گرف ــه تحوی ــه ای ک تغذی
مصــرف می کــرد و دانش آمــوز بــا رغبــت مصــرف می کــرد 

عملی نمی شد. 
توزیــع شــیر در اســتان، ارســال توســط اســتان بــه شهرســتان ها 
و مناطــق و بــه همیــن ترتیــب توزیــع در مــدارس روســتایی و انــواع 
مــدارس مــدت زمــان زیــادی طــول می کشــید. یعنــی ممکــن بــود 
تغذیــه هفتــه اول مهرمــاه، در هفتــه اول آبــان بــه مدرســه می رســید 
و مــدارس هــم بــه صــورت جمعــی و کلــی ســهم دانش آمــوز را جــدا 
ــا  ــه، یقین ــا ن ــم گاه ــوز ه ــد. دانش آم ــل می دادن ــد و تحوی می کردن
ــد  ــم نمی کردن ــرف ه ــد و مص ــزل می بردن ــه من ــا را ب ــن تغذیه ه ای
ــوز  ــه دانش آم ــرای تغذی ــه ب ــت گذاری ک ــن سیاس ــی ای ــه نوع و ب
ــن  ــرد و ای ــی نمی ک ــود را ط ــی خ ــیر اصل ــود مس ــه ب ــام گرفت انج

پروسه به نتیجه نمی رسید.

خـود دانش آموزهـا از شـیر یـا هـر نـوع خوراکـی در 
مدرسـه اسـتقبال می کردنـد؟ تجربـه ای داشـته اید که 

استقبال نکنند؟ اگر بوده چه دلیلی داشته؟
شــما از هــر کارشناســی بپرســید می گوینــد توزیــع شــیر بیــن  
دانش آمــوزان اهمیــت زیــادی دارد. اگــر هــم مــا بنــا داریــم کــه بــا 
ایــن نیــت و اهمیــت، شــیر توزیــع کنیــم، متاســفانه گاهــی توزیــع 
ــن پروســه  ــع را دارد. ای ــن ســطح توزی ــن و نازل تری شــیر پایین تری
دقــت عملــی نــدارد. االن کارشناســان تغذیــه را در مناطــق تعطیــل 
ــت  ــب اس ــدارد. جال ــود ن ــه وج ــن زمین ــوولی در ای ــم ومس کرده ای
ــوول  ــودم و مس ــوزی ب ــازمان دانش آم ــع در س ــک مقط ــن در ی م
توزیــع شــیر مــدارس را تــا میــز دانش آمــوز را بــا ســازمان 
دانش آمــوزی قــرار داده بودنــد. جالــب بــود در ایــام تابســتان بــود 
کــه مــدارس تعطیــل بــود کامیــون شــیر فرســتاده بودنــد و گفتــه 
می کردیــم  نــگاه  اســت.  دانش آمــوزان  بــرای  ایــن  بودنــد 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــال تحصیل ــرای س ــا ب ــا این ه ــم قطع می گفتی
ــه  ــن فاصل ــا ای ــه ب ــگ شــده اســت ک ــک جــای کار لن ــا ی مطمئن
ــن  ــدارد ای ــرادی ن ــد حــاال ای ــی ارســال شــده اســت. می گفتن زمان

شیرها را به مجتمع های تابستانی تان تحویل دهید. 
شــکی نیســت کــه تغذیــه دانش آمــوز اهمیــت دارد، در 
آمــوزش او تاثیــر مثبــت دارد و کســی هــم ایــن را قبــول نــدارد کــه 
ــه  ــا شــکم گشــنه در فعالیــت آموزشــی شــرکت کنــد و ب کســی ب
ــوه  ــد. نح ــت کن ــب را دریاف ــد مطل ــد در ص ــی ص ــورت کیف ص
ــت  ــن موضــوع بســیار اهمی ــت ای ــت و مدیری ــع، نحــوه دریاف توزی

دارد.

توزیـع شـیر یـا خوراکی باعـث تغییـر فرهنـگ غذایی 
دانش آمـوز یـا اهالـی خانـه اش می شـد و آن ها شـیر را 

در میان غذاهای خود قرار دهند؟
ــه و  ــوع تغذی ــی و ن ــائل لبن ــه مس ــبت ب ــا نس ــا واقع بعضی ه
مصــرف شــیر در برنامــه غذایــی خــود غافــل هســتند. پیــش آمــده 
ــه  ــع ک ــح توزی ــا آن روش ناصحی ــوز ب ــال دانش آم ــه اص ــت ک اس
ــرده اســت،  ــزل ب ــه من ــد و او ب ــل داده ان ــه او تحوی ــادی ب شــیر زی
اهــل منــزل هــم راغــب شــده اند و مصــرف کرده انــد. ایــن 
ــع باشــد  ــه موق ــر ب ــع اگ ــن توزی ــر مناســب باشــد و ای ــه اگ مداخل
قطعــا بعدهــا در خــارج از محیــط آموزشــی بــر روی برنامــه غذایــی 

آن ها اثر دارد و تغییر هم ایجاد می کند.

مشـکل کمبود چـه دالیلی داشـته؟ مشـکات اقتصادی 
یا دسترسی نداشتن به لبنیات یا دالیل دیگر؟

بعضــی روســتاها هســت کــه بــا مســائل دام داری آشــنا 
هســتند و شــاید مصــرف داشــته باشــد امــا وقعیــت ایــن اســت کــه 
ــزان  ــرآورده گری ــن ف مناطــق شــهری و مراکــز شــهرها هــم از ای
ــد و  ــه کنن ــات تهی ــد کــه لبنی ــدرت اقتصــادی ندارن ــا ق هســتند، ی
دالیــل متعــدد دیگــری هــم کــه باعــث شــده اســت اســتفاده آن هــا 
بســیار کــم باشــد. کمبــود مصــرف شــیر و لبنیــات غیــر از دالیــل 
ــدم آگاهــی و  ــم ناشــی از ع ــا فکــر می کن اقتصــادی در اســتان  م
عــدم دسترســی یــا دسترســی ســخت باشــد. گاهــی اوقــات مــواد 
لبنــی ای کــه مهــر اســتاندارد خــورده باشــد وجــود نــدارد و مــردم 
اطمینــان کافــی ندارنــد و در ایــن زمینــه بــرای مصــرف مــواد لبنــی 
ــه ایــن طریــق نیــاز  از فرآورده هــای محلــی اســتفاده می کننــد و ب

خود را فراهم می کنند. 

بعضی ها واقعا نسبت به مسائل 
لبنی و نوع تغذیه و مصرف 
شیر در برنامه غذایی خود 

غافل هستند. پیش آمده است 
که اصا دانش آموز با آن روش 
ناصحیح توزیع که شیر زیادی 

به او تحویل داده اند و او به 
منزل برده است، اهل منزل هم 

راغب شده اند و مصرف 
کرده اند. این مداخله اگر 

مناسب باشد و این توزیع اگر 
به موقع باشد قطعا بعدها در 
خارج از محیط آموزشی بر 
روی برنامه غذایی آن ها اثر 
دارد و تغییر هم ایجاد می کند


