
: آقای دکتر! ابتدا برایمان بگوید 
دانش آموزان،  چاقی  و  وزن  کنترل  برای 
پرورش  و  آموزش  در  برنامه هایی  چه 

وجود دارد؟
 در حال حاضر به دلیل شرایطی که ایجاد 
شده و زندگی آپارتمان نشینی، استفاده بچه ها 
شده  بیشتر  رایانه  و  تبلت  همراه،  تلفن  از 
است. از آن طرف، کم تحرکی و استفاده از 
فست فودها و تنقالت بی ارزشی مثل چیپس 
و پفک هم دست به دست هم داده تا اضافه 
وزن و چاقی در کل کشور و بین دانش آموزان 
هم باال برود. به همین دلیل و حاال که در 
زمان  دانش آموزان  و  هستیم  کرونا  شرایط 
ورزش  فضای  و  هستند  خانه  در  بیشتری 
از  پیشگیری  ضرورت  است،  کمتر  کردن 
چاقی دانش آموزان بیشتر احساس می شود. 
به همین دلیل، پروژه کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان با رویکرد ترویج شیوه زندگی 
سالم و فعال را در دستور کار خود قرار دادیم. 
به استناد سندهای تحولی خودمان که سند 
تحول و برنامه درس ملی است و براساس، 
تربیت  معاونت  بدنی  تربیت  سیاست های 
بدنی وزارت آموزش و پرورش، پروژه هایی 
کنار درس تربیت بدنی داریم. فعالیت هایی 
مثل المپیادهای ورزشی، کانون های ورزشی، 
ورزشی  انجمن  پویا،  مدرسه  پویا،  حیاط 
دانش آموزی، مدرسه قهرمان در حوزه تربیت 

هستند.  فعال  بدنی 
در حوزه سالمت هم طرح آهن یاری، سفیران 
مدارس کل  در  مکمل یاری هم  و  سالمت 
به  حاضر  حال  در  می شود.  اجرا  کشور 
زندگی  و  شده  ایجاد  که  شرایطی  دلیل 
تلفن  از  بچه ها  استفاده  آپارتمان نشینی، 

همراه، تبلت و رایانه بیشتر شده است. 
از  استفاده  و  کم تحرکی  طرف،  آن  از 
مثل  بی ارزشی  تنقالت  و  فست فودها 
هم  دست  به  دست  هم  پفک  و  چیپس 
داده تا اضافه وزن و چاقی در کل کشور 
و بین دانش آموزان هم باال برود. به همین 
هستیم  کرونا  شرایط  در  که  حاال  و  دلیل 
خانه  در  بیشتری  زمان  دانش آموزان  و 
هستند و فضای ورزش کردن کمتر است، 
دانش آموزان  چاقی  از  پیشگیری  ضرورت 
دلیل،  همین  به  می شود.  احساس  بیشتر 
پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با 
رویکرد ترویج شیوه زندگی سالم و فعال 

را در دستور کار خود قرار دادیم.

: اجرای این طرح قرار است در 
کل کشور باشد یا فعال به صورت پایلوت 

در برخی از شهرها اجرایی می شود؟
آموزش  وزیر  امضای  به  آن  دستورالعمل 
و پرورش رسیده و به همه استان ها ابالغ 

شده است. 

:لطفا در مورد اجرای طرح کوچ 
دهید.  توضیح 

ما برای اجرای این طرح، دوره های آموزشی 
را برگزار کردیم و در همه استان ها تقسیم کار 
انجام شده و از شروع هفته تربیت بدنی، اجرای 
آن آغاز شد. باید یادآور شوم این یک پروژه 
فرایندی است و گروه مورد ارزیابی مان تمام 
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است. 
هدف ما بهبود نگرش دانش آموزان و والدین 
برای مدیریت وزنشان است. روش کار ما از 
طریق گرفتن »بی ام ای« دانش آموزان است و به 
کمک افرادی که انتخاب شدند در مدارس انجام 
می شود. در مدارس ابتدایی توسط آموزگاران 
پایه و در مدارس متوسطه توسط یکی از معلمان 
به انتخاب مدیر و معلمان تربیت بدنی به عنوان 
مشاوران این پروژه هستند و معاونان اجرایی و 
معاون آموزشی هم در اجرای این پروژه کمک 
می کنند اما در این شرایط کرونایی استفاده از 

ظرفیت والدین هم مورد توجه است.

: در حال حاضر بیشتر فعالیت های 
آموزشی در خانه و آنالین برگزار می شود 
و همه دانش آموزان به مدرسه نمی روند. 
دانش آموزان  بی ام ای  است  قرار  چگونه 

اندازه گیری شود؟

همه مدارس تعطیل نیستند، برخی از مدارس 
از کرونا، وضعیت  که ستاد ملی پیشگیری 
باز  کرده،  اعالم  زرد  یا  سفید  را  شهرشان 
هستند. در مدارسی که وضعیت کرونا در 
شهرهای آنها قرمز است، با هماهنگی مراقب 
سالمت و معلم تربیت بدنی و آموزگار و 
مدیر، والدین کمک می کنند اندازگیری قد 
اندازه گیری  بی ام ای  و  شود  انجام  وزن  و 
وارد  دانش آموزی  سناد  سامانه  در  و  شده 
 5 دانش آموزان،  بی ام ای  براساس  می شود. 
وضعیت را در نظر گرفتیم، طبیعی، اضافه 
وزن، چاق، الغر و الغری شدید. بچه هایی که 
در وضعیت الغری شدید و چاقی قرار دارند 
به مراکز جامع سالمت ارجاع داده می شوند. 
با توجه به هماهنگی که با وزارت بهداشت 
معاون  رئیسی،  دکتر  که  نامه ای  و  داشتیم 
معاونان  تمام  به  بهداشت،  وزیر  بهداشتی 
مراکز  در  کرده،  ابالغ  کشور  کل  بهداشتی 
جامع سالمت به دانش آموزان خدماتی که 
نیاز دارند، ارائه می شود تا وزنشان را کنترل 
کنند. بچه هایی که دارای اضافه وزن هستند 
از 15 آبان آمارشان مشخص می شود. کار 
دو  در  مشاوره  و  حمایت  مداخله  ما  مهم 
دیگری  و  بدنی  فعالیت  یکی  است؛  بحث 
تغذیه ای. ما محتواهای متفاوتی را در قالب 

موشن  اینفوگرافی،  انیمیشن،  کلیپ،  فیلم، 
هم  و  والدین  برای  هم  وبروشور  گرافی 
پرتال  روی  و  کردیم  آماده  دانش آموزان 
اگر  گذاشتیم.  پرورش  و  آموزش  وزارت 
وارد سایت وزارت آموزش و پرورش، دفتر 
تربیت بدنی شوید، تمام محتواها هست. در 
کانال شاد و در کانال تربیت بدنی بخشی 
که  کوچ  کانال  عنوان  تحت  گذاشتیم،  را 
محتواها را در دسترس عموم و فرهنگیان 
قرار دادیم. بعد از بحث مداخله و مشاوره، 
انجام  ماه  اسفند  اواخر  تا  ثانویه  سنجش 
می دهیم و در روز نیکوکاری و درختکاری 
افرادی موفق شدند وزنشان  اینکه  به یمن 
را پایین بیاورند، یک نهال می کاریم و در 
از  است  فروردین  اواخر  که  هفته سالمت 
را  وزنشان  توانسته اند  که  دانش آموزانی 
آنها  به  و  می شود  تجلیل  کنند،  مدیریت 

مدال داده خواهدشد.

: وزارت آموزش و پرورش هفته 
کشور  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  با  گذشته 
چاقی  کاهش  جهت  در  تفاهم نامه  یک 
کرد.  تنظیم  دانش آموزان  وزن  اضافه  و 
انستیتو تحقیقات تغذیه در این زمینه چه 

اقداماتی قرار است انجام دهد؟

زمینه  این  در  که  ظرفیت هایی  تمام  از  ما 
می توانند کمک کنند استفاده کردیم، وزارت 
کشور ورزش و جوانان، وزارت بهداشت 
هم  االن  سیما.  صداو  و  وزارت صمت  و 
قضیه  این  با  که  مردم نهادی  سازمان های 
انستیتو  آمده اند.  کار  پای  هستند،  مرتبط 
تحقیقات تغذیه هم با توجه به ظرفیت هایی 
که برای اطالع رسانی و آموزش تغذیه سالم 
دارد، می تواند در این زمینه به ما کمک کند.

در شرایط  که  در حال حاضر   :
کرونایی هستیم، بسیاری از دانش آموزان 
که قبال چاق هم نبودند به دلیل کم تحرکی 
دچار  یا  یا چاق شده   ماندن  خانه  در  و 
با  و  زمینه  این  در  شده اند.  وزن  اضافه 
برنامه هایی  آیا  جدید،  شرایط  به  توجه 

برای ورزش بچه ها در خانه دارید؟ 
بله، در سامانه شاد یک کانال به نام محتوای 
رسمی است که پایه ابتدایی و متوسطه اول و 
دوم در آن مشخص شده است. روی هر کدام 
از پایه ها، فعالیت تربیت بدنی بارگذاری شده 
و دانش آموزان می توانند فیلم ها و کلیپ ها را 
بردارند و با توجه به شرایطشان استفاده کنند. 
عالوه بر این، در کانال شاد یک کانال تربیت 
بدنی است که یک قسمت اطالع رسانی دارد 

و یک کانالی دارد، تحت عنوان کانون های 
ورزشی در 4 رشته توپی و 2 رشته راکتی و 
قامتی هر  ناهنجاری های  رشته طناب زنی و 
کدام کانون  های جداگانه دارند. ما برای هر 
کدام فیلم هایی را برای شرایط در منزل آماده 
کردیم. این فیلم ها در 3 سطح مبتدی، پیشرفته 
و نیمه پیشرفته است و فعالیت های ورزشی در 
آنها بارگذاری می شود که بچه ها استفاده کنند. 
غیر از این یک کار دیگر در کانال تربیت بدنی، 
کانال بدنسازی و آمادگی جسمانی گذاشتیم و 
تمام فعالیت هایی که در منزل می توان انجام 
داد، در آن وجود دارد. این فعالیت ها در قالب 
فیلم های 3، 4 و 5 دقیقه ای است و در حال 
حاضر این کانال، نزدیک به 500 هزار نفر عضو 
دارد. یک کار دیگر هم در شبکه آموزش انجام 
شده و همچنین با رادیو ورزش تفاهم نامه ای 
از ساعت   را امضا کردیم که هر روز صبح 
8:30 تا 9 از رادیو ورزش فعالیت ورزشی و 

نرمش صبحگاهی پخش شود.

و  فیلم ها  این  تمام  مورد  در   :
کلیپ ها و کانال ها، اطالع رسانی گسترده ای 
انجام نگرفته و همه دانش آموزان از این 

نیستند! مطلع  برنامه ها 
البته بیشتر این برنامه ها در سامانه شاد هست 
و دانش آموزان می توانند به آنها مراجعه کنند. 
فیلم کوتاهی هم در حال آماده شدن است که 
در شبکه های مجازی پخش شود و برنامه ها را 
بیشتر معرفی کند تا همه از آن مطلع شوند. 
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s a l a m a t

پای صحبت های دکتر محمد جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش درباره:

شناسایی دانش آموزان چاق با برنامه کوچ
جدیدترین بررسی هایی که وزارت بهداشت در مورد عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر انجام داده نشان می دهد، بیش از نیمی از 
از  درصد   ۷۳/۵۸ دارند،  وزن  اضافه  یا  چاقند  کشور  جمعیت 
جامعه افراد کم تحرک و ۲۵/۴۶ درصد دارای کلسترول باال هستند 
و۴۰/۲۶ درصد فشارخون باال دارند. از آن طرف، طی ۲دهه گذشته چاقی بین 
کودکان هم رشد ۲برابری داشته و این یعنی نسلی خواهیم داشت که عوامل خطر 
اصلی بیماری های قلبی- عروقی، دیابت و برخی سرطان ها را دارند. البته باید 
بپذیریم تغییر شیوه زندگی در چاقی و بی تحرکی کودکان تاثیر زیادی دارد. در 

حال حاضر، فعالیت بدنی کودکان کم شده و بیشتر تمایل به بازی های کامپیوتری 
دارند و از آن طرف، نوع تغذیه آنها نتیجه ای جز چاقی و اضافه وزن نخواهد 
داشت. این در حالی است که بررسی های وزارت بهداشت در مورد دانش آموزان 
نشان می دهد ۲1درصد دانش آموزان و 1۴ درصد نوآموزان هم چاق هستند. تمام 
این آمارهای نگران کننده از چاقی کودکان، حاال با طوالنی شدن دوران کرونا، 
وضعیتی بدتر از قبل را ترسیم می کند زیرا هم اکنون، بیشتر اوقات دانش آموزان 
در خانه می گذرد و از ورزش و تحرک فیزیکی هم خبری نیست. عالوه بر این، 
تا  است  علت  بر  مزید  بی ارزش  تنقالت  و  شیرین  پرچرب،  غذاهای  مصرف 

سالمت کودکان و نوجوانان را به خطر بیندازد. در این بین، جمعیت 1۴ میلیونی 
دانش آموزان و دسترسی آسان تر به خانواده های آنها، فرصتی است که می توان از 
آن برای اصالح شیوه تغذیه ای و کنترل چاقی و اضافه وزن کودکان، از آن بهره 
برد. وزارت آموزش و پرورش در همین راستا در هفته تربیت بدنی، طرحی را 
شروع کرده تحت عنوان »کوچ« که با اجرای آن قرار است چاقی دانش آموزان ۳ 
درصد کمتر شود. در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته در مورد اجرای این طرح 
و برای کسب اطالعات بیشتر درباره آن با دکتر محمد جعفری، مدیر کل دفتر 

تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش گفت وگو کردم.

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادویک  ده آبان نودونه8

کار مهم ما مداخله، 
حمایت و مشاوره در 
دو بحث است؛ یکی 

فعالیت بدنی و دیگری 
تغذیه ای. ما محتواهای متفاوتی را 

در قالب فیلم، کلیپ، انیمیشن، 
اینفوگرافی، موشن گرافی و بروشور 
هم برای والدین و هم دانش آموزان 

آماده کردیم و روی پرتال وزارت 
آموزش و پرورش گذاشتیم. اگر وارد 
سایت وزارت آموزش و پرورش، دفتر 

تربیت بدنی شوید، تمام محتواها 
هست. در کانال شاد و در کانال تربیت 
بدنی بخشی را گذاشتیم، تحت عنوان 
کانال کوچ که محتواها را در دسترس 
عموم و فرهنگیان قرار دادیم. بعد از 

بحث مداخله و مشاوره، سنجش ثانویه 
تا اواخر اسفند ماه انجام می شود و 

در روز نیکوکاری و درختکاری به یمن 
اینکه افرادی موفق شدند وزنشان را 

پایین بیاورند، یک نهال می کاریم


