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سونامی چاقی

گفت وگو

تربیت بدنی از جمله معاونت های موفق آموزش وپرورش اســت که در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین 
عملکرد خوبی داشته است. همچنین در شرایط تعطیلی مدرســه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، توانسته است با 
طرح ریزی برنامه های تئوری و عملی مانع آسیب جدی دانش آموزان در این بخش شود. از جملة این برنامه ها می توان 
به »طرح کوچ« اشاره کرد که کنترل وزن دانش آموزان را در دستور کار دارد. این در حالی است که خانه نشین شدن 
دانش آموزان بر اثر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدرسه ها سبب اضافه وزن و چاقی 30/1 درصد بچه ها شده است. از 
طرف دیگر، شش درصد دانش آموزان ما الغر و خیلی الغر هستند. به گفتة دکتر حمیدی، اگر شرایط کنترل و اصالح 
نشود، 36 درصد کودکان و نوجوانان ما شانسی برای عضویت در تیم های ورزشی ندارند و افتخارات ورزشی کشور 

ما به شدت سقوط خواهد کرد.

گفت وگو با دکتر مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش
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 با توجه به وضعیت کنونی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدرسه ها 
از حیث رفت و آمد، طبیعتًا شــما نیز با 
چالش مضاعفی مواجه شده اید. حضور و 
تحرک بچه ها در مدرسـه مالک عمــل 
فعالیت هــای تربیت بدنی بود. در مدت 
همه گیری کرونا، چــه کردید و چگونه 

برنامه ها را دنبال کردید؟
کرونا ما را به زیست بوم جدیدی پرتاب 
کرد. پیش بینی شــده اســت که تا چند 
ســال شــرایط به همین ترتیب باشد. 
بنابراین باید فکر می کردیم که در شرایط 
تغییریافتــه و متحــول جدیــد چگونه 
می توانیم به اهداف سازمانی دست یابیم. 
چگونه می توانیــم تغییراتی در روش ها، 
محتوا و پروژه هــا انجام دهیم. بالفاصله 
جلسات بارش فکری با معلمان، مدیران 
و همکاران به صورت حضوری و مجازی 
شکل گرفت و چارچوبی را برای شرایط 
جدید در نظــر گرفتیم که خوش بختانه 

زود هم اجرا شد.
بعد از تعطیلی مدرسه ها در بهمن ماه 
ســال 98، اولین کار ما ارتباط با صدا و 
سیما بود. تربیت بدنی در سالن ورزشی 
و حیاط مدرسه اتفاق می افتد که این ها 
تعطیل شــده بودند. ورزش صبحگاهی، 
ورزش هــوازی و برنامه های متفاوتی را 
تولید کردیم و کارشناســان مختلفی را 
به صدا و سیما معرفی کردیم. این گونه 
آموزش های ماندگاری توســط معلمان 
تربیت بدنی در صدا و ســیما داده شــد 
و اثرات خوبی هم گذاشــت. برای تولید 
محتواهای تربیت بدنی، استودیو درست 
کردیــم و هفت اســتان را قطب تهیة 
محتــوای تربیت بدنی قــرار دادیم. دو 
استان هم قطب تهیة محتوای بهداشت 
و سالمت شدند. به این ترتیب 9 استان 
درگیر کار شــدند که انصافًا محتواهای 

فاخری برای ما تهیه کردند.
در همان اسفند سال 98 یک میلیون 
و 500 هزار دانش آموز ســفیر سالمت 
به عرصة تربیت بدنی معرفی کردیم. در 
این راســتا، 40 ساعت درس با موضوع 
»پیشــگیری از بیمــاری«، هــم برای 

»آنفوالنــزا« و هم بــرای »کووید 19« 
در سراســر کشور گذاشــته شد. حدود 
500 هزار معلم در این کالس ها شرکت 
کردند و گواهــی آموزش ضمن خدمت 
گرفتند که آن هــم کمکی به آموزش 
عمومی برای رعایت مســائل بهداشت و 

سالمت بود.
در »شــبکة شــاد«، در صفحة اصلی 
تربیت بدنی و ســالمت، چنــد جایگاه 
وجود دارد: در جایــگاه اصلی محتوای 
درس تربیت بدنی قرار دارد که مخصوص 
دوره های ابتدایی و متوسطه است. روی 
هر کــدام کلیک کنیــد، روی محتوای 
درس می رود. در صفحة اصلی شــبکة 
شــاد کانالی وجود دارد که موضوع آن 
کانون های ورزشی است. در آنجا هشت 
رشــتة آموزشــگاهی قابل اجرا داریم. 
مثاًل مهارت های والیبــال از ابتدایی تا 
پیشرفته آموزش داده شده اند. از این ها 
گذشته، ما فدراســیون  دانش آموزی را 
داریــم که کانال های خــودش را دارد. 
ایــن فدراســیون تاکنون چنــد دوره 
مسابقات مجازی برگزار کرده و از جمله 
مسابقات مجازی شــطرنج را در سطح 
کشور داشته است. همچنین برنامه های 
متعدد دیگری که در این فرصت کوتاه 
مجال پرداختن به آن ها نیست. اما یکی 
دیگر از این برنامه ها برنامة کوچ اســت 
که به کنترل وزن و چاقی دانش آموزان 

اختصاص دارد.

گفت وگوی  اصلــی  موضوع   
لطفًا در  نیز طرح کوچ اســت.  ما 

این باره توضیح بدهید.
حــدس ما این بود کــه بچه ها به طور 
متوســط روزانه هفت هــزار قدم کمتر 
از ســال گذشــته راه می رونــد. حال 
میزان کالــری مصرفی آن را حســاب 
کنید. از طــرف دیگر نشســته اند و از 
طریــق گوشــی تلفن همــراه در حال 
آموزش دیدن هستند. این روزی هفت 
تربیت بدنی  تعطیلــی درس  قدم،  هزار 
تعطیلی  میدانــی،  و  عملــی  به صورت 
فعالیت هــای محلــی دانش آمــوزان و 

افزایش ریزه خواری کــه در خانه انجام 
می دهند، همگی بر این موضوع داللت 
داشتند که دانش آموزان به سرعت چاق 
می شــوند. امروز میزان چاقی و اضافه 
وزن دانش آموزانمان نســبت به ســال 
گذشته ســه درصد افزایش یافته است 
)بهمن ســال گذشــته تا مهر امسال(. 
بر اســاس »وضعیت ترکیــب بدنی«1 
گذشــته 27  در  دانش آموزان   ،)BMI(
با  امســال  اضافه وزن داشــتند.  درصد 
اجرای طرح کوچ بــرای 13 میلیون و 
290 هزار دانش آموز معلوم شد، 30/1 
درصــد از دانش آموزان در ترکیب بدنی 

)نسبت قد و وزن( اضافه وزن دارند.

استخراج شــده  گـــزارش   
نشان دهندة چه موضوعی است؟

گزارش استخراج شــده یک هشدار در 
سطح کشــور بود. هشدار اول این است 
که ما در آینده با ســونامی بیماری های 
غیرواگیر یعنی چاقی و اضافه وزن مواجه 
خواهیم بود کــه هر قدر پول در بخش 
درمــان بریزید، پاســخ گو نخواهد بود. 
هشدار دوم این اســت که وقتی 30/1 
درصد بچه های ما اضافــه وزن و چاقی 
دارند و شش درصد دانش آموزان ما الغر 
و خیلی الغر هســتند. یعنی 36 درصد 
کــودکان و نوجوانان ما شانســی برای 
عضویت در تیم های ورزشــی ما ندارند 
و افتخارات ورزشــی کشور ما به شدت 
سقوط می کند. 36 درصد دانش آموزان 
ما اگر هم بخواهند نمی توانند عضویت 
فعالی در حوزة دفاعی کشــور داشــته 

باشند.
یک پیام دیگر هــم اینجا وجود دارد. 
دختران مــا در داشــتن وزن طبیعی، 
هشت درصد از پسران ما جلوتر هستند. 
چــون می دانیــم کــه میــزان تحرک 
دختــران ما کمتر اســت، بنابراین این 
ســؤال برای ما مطرح می شود که چرا 
خودشان  حتمًا  متناسب ترند؟!  دختران 
و خانواده هایشان کنترل و خودمراقبتی 
می کننــد که اگــر این باشــد، خیلی 
خوب است. اما اگر دختران ما به دلیل 
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»خوردن هراســی« وزنشان را متناسب 
نگــه دارند، در حــال از بین بردن بنیة 
خودشان هستند. با توجه به این موضوع   
و در شــرایطی که داریم سیاست های 
افزایــش جمعیت را دنبــال می کنیم، 
دختــران ما در آینده چند بار می توانند 
وضع حمــل کنند و در واقع بدنشــان 

چقدر اجازة این کار را می دهد؟

 مهرماه سال 99، رئیس جمهور 
نیز  را  آینده  اعالم کردند که سال 
اینکه  به  توجه  با  ببینید.  کرونایی 
درس تربیت بدنی یک درس نظری 
و عملی است، آیا برای بخش عملی 

برنامه ای دارید؟
در اجرای طرح هایی که معرفی کردم، 
مدیران مدرسه ها نقش زیادی داشتند. 
از مدیران مدرســه های سراســر کشور 
تشــکر می کنم که راهبــری و هدایت 
آن ها بســیار مهم بود. پیش بینی ما این 
اســت که در وضعیت بازگشایی مدرسه 
که اگــر اختیاری هم باشــد، ما درس 
تربیت بدنی را از حالــت مهارتی خارج 
کنیم و به صورت آمادگی جســمانی در 
حیاط مدرسه برگزار کنیم. ما به شدت 
نیاز داریم که در بخش آمادگی جسمانی 
و ورزش های هــوازی کار کنیم. امروزه 
ورزش های همگانی فراموش شــده اند. 
برای لیگ فوتبال مجــوز می دهند، اما 

برای ورزش همگانی برنامه ای نداریم. 
آمادگی  شــاخص  باالتریــن  امــروز 
جســمانی شــاخص هــوازی اســت. 
می گویند اگر کســی قلــب و عروقش 
هماهنگ باشــد و آمادگــی هوازی اش 
باال باشــد، بهترین نوع آمادگی را دارد. 
هم کنترل وزن می شــود، هم عضالت 
درگیرش تقویت می شوند و هم وضعیت 
اتفاق نمی افتد.  انباشت چربی در خون 
برنامة ما برای ســال تحصیلی جدید به 
میدان آوردن دانش آموزان در شــرایطی 
اســت که بتوانند به صورت گروهی در 
حیاط مدرسه آمادگی های هوازی خود 

را تقویت کنند.

 تا چه میـزان امکان استـفاده 
از میدان های ورزشی در شهرها و 
مأموریت  آیا  دارد؟  روستاها وجود 
تربیت بدنی  معلمان  برای  جدیدی 
به  بتوانند  تــا  می شــود  تعریف 
یا  و  به جنگل  دانش آموزان  همراه 

کوه نوردی و غیره بروند؟
در ایــن زمینه نیز اقدامــات مؤثری 
انجام شــده اند. وزارت ورزش و جوانان 
در تمام کشــور مقرر کرده اســت که 
سالن های ورزشی اش تا ظهر در اختیار 
دانش آموزان قرار گیرد. در روستاها نیز 
چهار هزار ســالن ورزشی وزارت ورزش 
به شــورایاری های روستایی واگذار شد. 
مقرر شد که دانش آموزان مدرسه ها به 
این ســالن ها بروند و آمادگی جسمانی 
خــود را تقویــت کنند. ایــن یکی از 
اقدامات انجام شــده اســت. چهار هزار 
ســالن آموزش وپــرورش نیــز همگی 
مدیر و مســئول دارنــد و آماده اند که 
دانش آموزان و مربیانشان را بپذیرند. اما 
برگــزاری اردو و رفتن به جنگل و غیره 
مسائل حقوقی دارد که سبب شده است 

با تأمل بیشتری به آن ها بپردازیم. 

کاذبی  ترس  دیگر  مســئلة   
اســت که در خانواده ها نسبت به 
کرونا وجود دارد. برای فرونشاندن 
و  دارید  برنامه هایی  چه  ترس  این 
چه انتظاری از ستاد مبارزه با کرونا 
دارید؟ امروزه شاهد آن هستیم که 
تمام بخش های شــغلی و حرفه ای 
مدرســه هاتعطیل  تنها  و  فعال اند 

هســتند. در حالی که در بسیاری 
از کشــورهای دنیا، با وجود اینکه 
اما  ماســت،  از  بدتر  وضعشــان 

مدرسه هایشان باز است.
بازگشایی  در این خصوص جلسه های 
پلکانــی مدرســه ها با میزبانــی ما و با 
حضــور معاونت هــای متفــاوت وزارت 
آموزش وپرورش برگزار می شود. مطالعة 
تطبیقی وضعیت مدرســه ها که در سال 
2011 صــورت گرفتــه، مطالعة خوبی 
اســت که توســط »مرکز پژوهش ها و 
اســت.  انجام شــده  بین الملل«  روابط 
در ایــن خصوص تعریــف معاونت ها از 
بازگشــایی پلکانی گردآوری شده است 
و به دنبال آن هســتیم کــه در همین 
مدرسه ها  بازگشــایی  تحصیلی  ســال 
صورت گیرد. مخالفت وزارت بهداشــت 
با بازگشــایی مدرسه ها ســبب شد که 
)اســفندماه( مدرسه ها  پایان ســال  تا 
باز نشــوند. اما برای ســال آینده، طرح 
بازگشــایی پلکانی مدارس آماده شــده 
است و اجرایی خواهد شد. من به عنوان 
دبیر کمیتة آموزش وپرورش در ســتاد 
ملی کرونا مسئولیت دارم که این موضوع 

را با وزارت بهداشت هماهنگ کنم.

بیشترین  امروز  در شــرایط   
چیـزی که مدرســه ها به آن نیـاز 
دارند، اختیار اســـت. مدرسـه ها 

چقدر اختیار خواهند داشت؟
در جلسة اخیر شورای معاونان، حدود 
12 نفر از مدیران کل اســتان ها همگی 
به اتفاق یک حرف مشــترک داشتند و 
آن داشــتن اختیار در شــرایط و نحوة 
بود. در جمع بندی  بازگشایی مدرسه ها 
نیز نظر آقای وزیــر همین موضوع بود. 
ما در چارچوب پروتکل های بهداشــتی 
که از وزارت بهداشــت می گیریم عمل 
می کنیــم، اما نحــوة اجــرای آن ها با 
هماهنگی مدیر مدرسه صورت می گیرد.

پی نوشت
1. body Math Index

ما در آینده با سونامی 
بیماری های غیرواگیر 

یعنی چاقی و اضافه وزن 
مواجه خواهیم بود که 
هر قدر پول در بخش 
درمان بریزید، پاسخ گو 

نخواهد بود
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