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کوچ از کوچ

نقد و نظر

 طرح کوچ
 طرح کنتــرل وزن و چاقــی )کوچ( 
بــا هــدف پیشــگیری از بیماری های 
زمینه ای در مدرســه های سراسر کشور 
اجرا شــده اســت. با توجه به افزایش 
روزافزون دانش آموزان چاق و تغییر در 
سبک زندگی و تغذیه ای آن ها، وضعیت 
به گونــه ای پیــش رفته که مســئوالن 
مربوطه را ناچار به پیاده کردن برنامه ای 
برای جلوگیری از پیشــروی بیشتر این 

وضع کرده است.
ایدة طرح کوچ بر آن است که در چند 
نوبــت، قد و وزن دانش آمــوزان گرفته 
شــود، شاخص تودة بدنی به دست آید، 
هــر دانش آموز دریکی از پنج گروه قرار 
گیرد. اطالعات وارد سامانة سناد شود، 
مربی برنامــة تغذیــه ای را در تکمیل 
برنامة ورزشی ارائه دهد، و دانش آموزان 

میثاق نامه ها را پر کنند.
 

 مزایای طرح کوچ
 مربیان و معلمــان از وضعیت های 
بدنی متفاوت دانش آموزان مطلع شدند. 

همین باعث می شود در تمریناتی که از 
این پس ارائــه می دهند، این موضوع را 

در نظر بگیرند.
 هر معلم از دانش آموز خود توقعاتی 
دارد، اما گاهــی این توقعات با وضعیت 
جســمی فرد هم خوانی ندارد. بنابراین، 
الزم اســت معلم به این نکته نیز توجه 

 کند.
 بعضی خانواده ها از وضعیت جسمی 
فرزند خــود آگاهی ندارنــد. این طرح 
باعث شــد خانواده ها کمی در فرهنگ 
تغذیــه ای خود تجدیدنظر کنند و دیگر 
نــه تنها وضعیت چاقی یا الغری فرزند، 
بلکه سایر اعضای خانواده نیز موردتوجه 

قرار گرفت.
 بعضی دانش آموزان حتی خودشان 
هم وضعیت خود را نمی دانستند. با این 
طرح، آنان متوجه شدند در کدام دسته 
جای دارند و برای رساندن خود به وزن 

طبیعی تالش کردند.
 طرح کوچ با بازی ها و تمرین هایی 
که معلم به دانش آموز می داد، باعث شد 
ورزش و بــازی به درون خانه و خانواده 

وارد شوند.
 نــکات تغذیه ای کــه در این مدت 
فراموش شــده بود، دوبــاره یادآوری و 

جدی گرفته شد.
 میثاق نامه هایی که دانش آمـوزان پر 
می  کردند، ایدة بســــــیار خوبـی بود. 
نصب میثاق نامه روی دیوار و در معرض 
دید هر روزة دانش آمــوزان قرارگرفتن 
آن، موجب یــادآوری مداوم و توجه به 
تغذیه و انجام حرکات ورزشی می شود. 
در ســال های آتــی، حتــی می تــوان 
میثاق نامه هــا را به صــورت خانوادگی 
طرح کــرد تا همة اعضــای خانواده به 

وضعیت جسمی خود توجه کنند.

 اشکاالت طرح کوچ
 بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و 
امکان  مدرســه ها،  غیرحضوری بــودن 
غربالگری دانش آموزان و نظارت شخص 
معلم بر اندازه گیری وجود نداشت. اینجا 
بود که پیشــنهاد مراجعة دانش آموزان 
به مراکز بهداشــت مطرح شد که خود 
آن، در شــرایط کرونایی، ممکن است 

در دوران کرونا وضعیت حرکتی دانش آموزان در چه حال اســت؟ این بی تحرکی چه عواقبی دارد؟ آموزش و پروش برای رفع چاقی 
دانش آموزان چه برنامه ای دارد؟ این برنامه چقدر کاربردی است؟

بی تحرکی یا کم تحرکی مشکالت عدیده ای را از قبیل دردهای عضالنی، کمر درد، پا درد، ضعیف  شدن استخوان ها، دیابت، بیماری های 
قلبی، افسردگی، عدم تمرکز و چاقی، به دنبال دارد.
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خطرناک و بیماری ســاز برای فرد یا خانواده اش باشــد. همین طور، از 
آنجا که روی اندازه گیری قد و وزن دانش آموزان نظارتی وجود نداشت، 
مشــخص نبود اطالعاتی کــه دانش آموزان ارائه می دهنــد، تا چه حد 
صحیح و موثق اســت. گاهی دانش آمــوزان قد و وزن »رؤیایی« خود را 
می فرســتادند یا برای اینکه در روزهای آتی درگیر تمرینات نشــوند و 

معلم با آن ها کار نداشته باشد، عددهای ناصحیح ارائه می کردند.
 در بخش هایی، معلم تسلط و تمرکز کافی روی دانش آموزان نداشت. 
گاهی که معلم باید به دانش آمــوزان تمرین می داد، هیچ نظارتی روی 
اعمال بچه ها نداشت. از طرف دیگر، در بخش نامه ها توصیه می کردند از 
دانش آموزان فیلم دریافت نشــود. این گونه بود که معلم نمی دانست آیا 

دانش آموز واقعًا تمرینات را انجام می دهد یا خیر؟
و همین طور تمرکز بر طرح کوچ شامل دانش آموزان باال و پایین دامنه 

می شود و حواس بچه هایی که وضعیت متعادلی دارند، پرت می شود.
 مســئلة بعدی حاشــیه های زیاد و کاغذبازی های فراوان این طرح 
اســت. بخش نامه های لحظه ای فرصــت کار عملی را از معلم می گیرند 
و قصه وقتی تلخ می شــود که هر معلم بــرای امتیازگرفتن یا به صرف 

پاسخگو بودن، برگه ها را »سیاه« می کند.
 ســؤالی که مطرح می شود این است که چرا از معلم توقع داریم در 
حد یک متخصص تغذیه عمل کند؟ همان طور که از نام طرح مشــخص 
اســت، بیشــتر بر دانش آموزان چاق تمرکز شــده و بیشتر پوسترهای 
طراحی شده نیز برای کاهش وزن تدارک دیده شده اند. در ضمن، حتی 
اگر معلم قصد دادن برنامة افزایش وزن به دانش آموزی را داشــته باشد، 
این فرایند بســیار زمانبر اســت )اضافه کردن هر یک کیلو عضله، ماه ها 
زمان و تمرین می طلبد( و تفاوت های فردی نیز نادیده گرفته شــده اند. 
به بیــان دیگر، نمی توان به همة دانش آموزان یک گروه برنامة تغذیه ای 
یکســان داد. باید به علت های چاقی، سابقة ژنتیکی و ... نیز توجه کرد و 

این از عهدة معلم خارج است.
 در آخر اینکه، شــاخص تــودة بدنی (BMI) معیار درســتی برای 
ســنجش کودکان ابتدایی نیست. به کودک هشت ساله نمی توان گفت 
»نخور تا الغر شــوی« یا »وزنت اصاًل مناسب نیست«، زیرا این برخورد 
هم در روحیه و اعتمادبه نفس او تأثیر نامطلوب دارد و هم اصاًل ســنش 

مناسب توجه و تمرکز بر چنین موضوعی نیست!

 پیشنهادها
 بهتر اســت همان طور که برای دبیران و مربیان جلســاتی گذاشته 
می شود، برای والدین هم جلساتی در این خصوص برگزار شود تا مشکل 

چاقی را ریشه ای و از طریق سبک تغذیه ای خانواده حل کنند.
 بهتر اســت شبکة بهداشت، به جز غربالگری، مسئولیت ارائة برنامة 
تغذیــه ای را هــم بر عهده گیــرد و رژیم غذایی هر فــرد را با توجه به 

شرایطش در نظر داشته باشد.
 بهتر اســت برای هر چند مدرسه یک پزشک در نظر گرفته شود تا 
به دانش آموزان توضیحاتی بدهــد و یا درحداقل ترین حالت ممکن، در 
مناطق محروم )همچون حضور راهبر( یک پزشــک هم برایشان در نظر 

گرفته شود.
 بهتر اســت بخش نامه را زودتر ابالغ کنند تا زمانی که دانش آموزان 
برای ثبت نام اولیه به مدرســه می روند، یا همان جا اندازه گیری شوند یا 
تاریخی برای حضور مجدد در مدرسه به آن ها داده شود یا والدین آن ها 

توجیه شوند.
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