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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

اهمیت حمایت از دانش آموزان در مناطقی که کم برخورداند 
در چیست؟ چرا باید در این زمینه ها مداخله کرد؟

قطعا می دانیم که آموزش یکی از نکات بسیار مهمی است که در 
مناطق  چه  باشد.  کشوری  هر  توسعه  زمینه ساز  می تواند  پرورش  کنار 
کم برخوردار و چه مناطق برخوردار وقتی که آموزش و فرهنگ سازی در 
آن ها نباشد و اطالع رسانی الزم را متولیان امر برای خانواده ها نداشته 
دنبال  به  تغذیه  بحث  در  دانش آموزان  برای  را  قطعا مشکالتی  باشند، 
خواهد داشت. نه تنها در بحث تغذیه بلکه در حوزه های دیگر هم به 
همین شکل است. وضعیت تغذیه بچه ها در مناطق کم برخوردار به دلیل 
مشکالت اقتصادی خوب نیست، پدرها و مادرها به دلیل همین مشکالت 

و تحصیل  تغذیه  ابعاد مختلف  در  را  فرزندان خود  نمی تواند  به خوبی 
حمایت کنند.  اما در هر صورت دانش آموزان باید از ابتدای سن کودکی 

مورد توجه قرار بگیرند.

اگر سوءتغذیه وجود دارد چه تاثیری در رغبت دانش آموزان 
به مدرسه دارد و چه اثری بر یادگیری آن ها می گذارد؟

اگر این دانش آموزان سوء تغذیه داشته باشند قطعا نمی توانند آنچنان 
که باید و شاید رغبتی داشته باشند که از منزل تا مدرسه بیایند، به این 
خاطر که بدن آن ها ضعیف می شود و واقعا این توانایی را ندارند. آموزش 
و پرورش و متولیان این کار از دولت های گذشته فعالیت های متمرکزی 

محمدعلی یزدی
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و 

آموزگار تربیت بدنی استان البرز

مصرف شیر جهش استخوانی دانش آموزان را 
94 درصد افزایش داد

محمد علی یزدی که هم اکنون دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی است آموزگار درس تربیت بدنی در منطقه کیان مهر 
کرج بوده است. نظرات او البته صرفا مبتنی بر تدریس او در منطقه ای محروم نبوده است. یزدی به مدت سه سال یک 
طرح پژوهشی را دنبال کرده است تا تاثیر مصرف شیر در میان دانش آموزان سه پایه ابتدایی را بررسی کند و در پایان 
رشد 93 درصدی جهش استخوانی و افزایش 96درصدی ایمنی بدن در میان دانش آموزان مصرف کننده شیر را نتیجه 
گرفته است. او می گوید بدون تحقیق و مطالعه نباید به جلو رفت، درست است که استفاده شیر خیلی خوب است ولی 
اگر می خواهیم در کارمان موفق شویم باید بانک اطاعات و شناسنامه سامت دانش آموز را به خوبی مطالعه کنیم و بعد 

به او شیر بدهیم. 
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

را در حوزه تغذیه انجام داده اند تا از سوء تغذیه بچه ها جلوگیری کنند و 
استانداردهای موردنیاز آن ها را تامین کنند حال این فعالیت ها در توزیع 
شیر و انواع تغذیه باشد، چه اطالع رسانی باشد. معلم ورزش در این زمینه 
نقش کلیدی ایفا می کند. وظیفه معلم ورزش صرفا نباید این باشد که 
فقط یک توپ به بچه ها بدهد و بگوید بازی کنید بلکه با ابتکاری که در 
درس تربیت بدنی دارد وقتی شروع به فعالیت می کند باید شناسایی کند 
که هر دانش آموز یا کدام دانش آموز دارای فقر حرکتی است، کدام بچه 
سواد حرکتی کاملی ندارد. نقش معلم ورزش و مراقبان سالمت در این 

زمینه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. 

توزیع شیر یا خوراکی بین دانش آموزان را تجربه کرده اید؟ 
یادگیری  بر  اثری  چه  دادن  صبحانه  یا  شیر  توزیع 
دانش آموزان می گذارد؟ توزیع شیر را چطور باید مدیریت 

کرد؟
من وقتی معلم ورزش بودم با هماهنگی مدیر مدرسه کالس های 
توجیهی برای والدین برگزار می کردیم تا اولیا به وظایف خود آگاه شوند 
برای  موفقی  تحصیلی  سال  تا  گیرند  قرار  مدرسه  عوامل  کنار  در  و 

دانش آموزان رقم بخورد.
شیر و خرما در وضعیت تغذیه دانش آموز بسیار اهمیت دارد. ما 
براساس نظام قوانین و مقررات و حمایتی که ستاد ملی شیر انجام داد 
که در سطح استان ها شیر را پخش کردند، از این طریق دانش آموزان 
یک روز در میان یا هر روز یک شیر مصرف می کردند. شیر باید در 
بسته بندی های شکیل توزیع شود. اگر در یک ظرف بسیار شکیل باشد 
بچه  را عالقه مند می کند و خیلی بهتر است. براساس منطقه جغرافیایی 
مدارس  شود.  داده  اهمیت  آن ها  به  باید  هستند  آن  در  بچه ها  که 
کم برخوردار باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در منطقه کیان مهر شبکه 
بهداشت و درمان به ما کمک کرد و آن ها هم پای کار آمدند و در طرح 

توزیع شیر با آموزش و پرورش همکاری کردند. 

تاثیـری از توزیـع شـیر در میـان بچه هـا هم مشـاهده 
کرده اید؟ اثری می گذاشت؟

ما یک طرح پژوهشی انجام دادیم که دانش آموزانی که شیر و 
خرما در پایه های دوم، سوم و چهارم برای مدت سه سال مصرف کردند 
و دانش آموزانی که این کار را انجام نداند، نتایج بسیار خوبی به دست 
آمد و نشان داد که استفاده مکملی شیر و خرما خیلی می تواند سالمت 

دانش آموزان را بهبود ببخشد.
بدون تحقیق و مطالعه نباید به جلو رفت، بله، استفاده از شیر خیلی 
بانک  باید  شویم  موفق  کارمان  در  می خواهیم  اگر  ولی  است  خوب 
اطالعات و شناسنامه سالمت دانش آموز را به خوبی مطالعه کنیم و بعد 
به او شیر بدهیم. شاید اگر دانش آموزی شیر بخورد آنزیم های بدنش آن 

را نپذیرد و حالش بد شود. 
دانش آموزان  وقتی  مدارس  در  است،  مهم  خیلی  شیر  بحث 
باشد.  داشته  آمادگی  باید  بایستند  صبح گاه  مراسم  در  می خواهند 
دانش آموز باید هر روز شیر مصرف کند. چون این دانش آموز در سن 
رشد است، رشد جهشی و استخوانی این بچه خیلی مهم است. توزیع 
شیر خیلی خوب است اما به تنهایی کفایت نمی کند و حتما باید مکمل 
در کنار آن باشد. مکمل را خانواده ها حداقل می توانند تامین کنند؛ حاال 
در حد چند خرما. حتما باید این میان وعده ها در نظر گرفته شود. چیپس، 
پفک و مشتقاتی که با اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع استفاده می شود 
باید در مدارس ممنوع شود. ساندویج هایی مانند سوسیس و کالباس باید 

از تغذیه دانش آموزان حذف شود. 

دانش آموز از شیر یا هر نوع خوراکی در مدرسه استقبال 
می کند؟ اگر نه، چه دالیلی باعث می شود استقبال نکنند؟

نحوه توزیع شیر و زمان توزیع آن برای دانش آموزان بسیار مهم 
است. اگر در نوبت بعدازظهر و بعد از نهار به دانش آموز داده شود ممکن 
است بدن او آن را نپذیرد. این شیر حتما باید طی فرآیندی که غذای 
قبلی هضم شده باشد به بچه ها داده شود. چون بچه ها تحرکشان زیاد 
است خیلی باید در توزیع و زمان دادن شیر به آن ها دقت کرد. اگر به 

این موارد دقت نشود ممکن است دانش آموزان از شیر زده شوند. 
شیر باید طعم دار باشد و طعم خوبی داشته باشد. شیر اگر آبکی 
باشد یا مزه بدی داشته باشد، یا اگر تاریخ مصرف آن گذشته باشد بچه ها 
آن را پس می زنند و دفعه بعد هم آن را نمی خواهند. ولی شیری که به 
روز باشد، خوش طعم باشد، شاید اگر طعمی هم اگر به شیر اضافه شود 
استقبال  بیشتر  بچه ها  خیلی  نشود  گرفته  آن  اثرات  که  صورتی  در 
می کنند. شیرکاکائو، شیرنارگیل، شیرموز، شیرطالبی و ... را بچه ها خیلی 
دوست دارند و این ها اگر مکمل شوند به نظر من خیلی می تواند مفیدتر 

واقع شود و بچه ها استقبال بیشتری از آن ها خواهند داشت.

مداخله تغذیه ای باعث تغییر فرهنگ غذایی دانش آموز یا 
اهالی خانه اش می شود؟ شیر را در میان غذاهای معمول 

خود قرار می دهند؟
قطعا اگر ما می خواهیم جامعه سالمی داشته باشیم، هرکاری که 
و  باشد  دنیا  روز  استانداردهای  براساس  باید  دهیم  انجام  می خواهیم 
پایه  از سنین  باید  این  برویم  پیش  توسعه یافتگی  به سمت  بخواهیم 
شروع شود. دانش آموز دبیرستانی دیگر شکل گرفته است اما دانش آموز 
ابتدایی اگر از همان ابتدا استانداردهای آموزشی، پرورشی و ... به درستی 
برای او تفهیم شود، بر روی خانواده او هم تاثیر می گذارد و آن ها هم 

همراه می شوند.

مشکل کمبود مصرف لبنیات و شیر در میان مناطقی که در 
چه  داشته  وجود  اگر  داشته؟  وجود  دارید  فعالیت  آن ها 
دالیلی باعث شده است؟ مشکات اقتصادی یا دسترسی 

نداشتن به لبنیات یا دالیل دیگر؟
بحـث اقتصـادی، فرهنگ سـازی و عدم تـوان خانواده هـا از دالیل 
عمـده ای بـوده و هسـت کـه باعث می شـود مصرف شـیر و لبنیـات به 
درسـتی انجام نشـود. بچه ها گناهی ندارند، اگر بیشـتر بـه آن ها پرداخته 
شـود و اعتبـارات مناسـب تغذیـه ای بـرای آن هـا در نظـر گرفتـه شـود 
مطمئـن باشـید در 10 سـال آینـده بیمـه می شـویم و بچه هـای خوبـی 

تربیت می شوند. 
طبـق مطالعاتی که انجـام دادیم و در قالب یک طرح پژوهشـی به 
سـرانجام رسـید و بـرای پایه هـای سـوم، چهـارم و پنجـم انجام شـد با 
خانوده هـا هماهنـگ کردیم که دانش آمـوزان 6 صبـح، 2بعدازظهر و 10 
شـب یـک لیوان شـیر و خرمـا مصرف کننـد. بچه هـا اسـتفاده کردند و 
همـراه بـا آن هـا از دانش آموزانی که اسـتفاده نکردند هم تسـت گرفتیم. 
قبـل از آزمـون، حیـن آزمون و بعـد از آزمون. آزمایش هایـی در زمینه قد، 
وزن و ... انجـام شـد. یافته هـا حاکی از این بود که بچه هایی که اسـتفاده 
کـرده بودنـد در بخـش رشـد جهـش اسـتخوانی 93.8 درصـد افزایـش 
داشـتند و ایمنـی بـدن بچه هـا بـر اثـر مصـرف شـیر و خرمـا 96 درصد 
افزایـش پیـدا کرد. این طرح برای سـه سـال و در 9 مـاه تحصیلی انجام 
شـد. بچه ها شـاداب تر بودند، از قـدرت الزمی برخوردار بودند و سـرحالی 

و انرژی خیلی خوبی داشتند. 

شیر باید طعم دار باشد و طعم 
خوبی داشته باشد. شیر اگر 

آبکی باشد یا مزه بدی داشته 
باشد، یا اگر تاریخ مصرف آن 
گذشته باشد بچه ها آن را پس 
می زنند و دفعه بعد هم آن را 
نمی خواهند. ولی شیری که به 
روز باشد، خوش طعم باشد، 

شاید اگر طعمی هم اگر به شیر 
اضافه شود در صورتی که اثرات 

آن گرفته نشود خیلی بچه ها 
بیشتر استقبال می کنند


