بسمه تعالی

گزارش تخصصی(اقدام پژوهی )

حل مشكل رفتاري و روانی يكی از دانش آموزان
بوسيله ورزش

تهيه کننده  :ابراهيم پاليزوان

سال تحصيلی 97-98

1

چكيده:
هدف از گزارش حاضر حل مشكل رفتاري و روانی يكی از دانش آموزان بوسيله ورزش است که براي جمع
آوري اطالعات وپی بردن به علت اين ناهنجاري و رفتار نامطلوب دانش آموز که باعث آزار ديگر دانش
اموزان و اختالل در ساعت زنگ ورزش شده بود از روش مصاحبه با خود دانش آموز و با کمك گرفتن از
مشاور مدرسه  ،خانواده دانش آموز  ،مطالعه ي کتاب هاي گوناگون و کتاب هاي پيوند و  ....تصميم به حل
مشكل گرفتم از ميان راه حل هاي متعدد موجود راهكارهايی که ارائه دادم مسابقات گروهی و بازيهاي متنوع
همراه با تشويق هايی که براي اين مسابقات و بازي در ها نظر می گرفتم بود که بسيار درامر پيشرفت دانش
آموز به من کمك کرد و در پايان با اجراي مراحل انجام شده شادابی و نشاط و آرامش را در دانش آموز
مشاهده کردم و همچنين راهكارها و پيشنهاد هايی به همكاران و مسئولين در رابطه با ساعت ورزش و برخورد با
اينگونه دانش آموزان ارائه شد.
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توصيف وضع موجود
در اوايل سال تحصيلی متوجه شدم که يك نفر از دانش آموزانم از لحاظ اخالقی مشكل دارد و پرخاشگري می
کند و حالت نشاط و شادي از را زنگ ورزش گرفته است و مرتب با کوچكترين حرکتی و جر بحث می کرد .
احساس کردم با اين روش دانش آموزان ديگر رنج می برند و نمی توانند به راحتی و شادابی ورزش کنند و بايد
فكري کنم با هر روش ممكن جلوي پرخاشگري اين دانش آموز گرفته شود تا فضاي کالس با نشاط و شاداب
گردد و دانش آموزان از زنگ ورزش لذت کافی ببرند به و فكر راهكارهايی افتادم
جمع آوري داده و ها گردآوري اطالعات
براي اين کار ترجيح دادم نخست با خود دانش آموز صحبت کنم تا نظر خود را بگويد از چهره دانش آموز
مشخص بود در که خانواده مشكل دارد و ارتباط بين پدر و مادرش خوب نيست که تأثير سوئی روي اخال ق
دانش آموز گذاشته است به  ،خاطر اينكه در خانه آرامش نداشت در مدرسه مدام به دانش آموزان پرخاشگري
می کرد .با توجه به اينكه خودم به تنهايی نمی توانستم مشكل دانش آموز را حل کنم چون فقط زنگ استراحت
و صبحگاه و مراسم ديگر با من سر و کار داشت بقيه ي اوقات با دبيران مربوطه در کالس بود .تصميم گرفتم
از همه کمك بگيرم.
با دبيران مربوطه دانش آموز صحبت هايی داشتم و سوال از پرخاشگري دانش آموز کردم  .دبيران مربوطه
اظهار داشتند که اين دانش آموز به بهانه هاي مختلف دوست دارد دانش آموزان ديگر را اذيت کرده و با
پرخاشگري نظم کالس به را هم بزند معلوم شد که در زنگ هاي کالسی پرخاشگري دانش آموز زيادتر ا ست
واما در زنگ ورزش کمتر است . .از دبيران سالهاي قبل در مورد وضعيت اخالقی اين دانش آموز سوال کردم
به اين نتيجه رسيدم که از همان سال قبل اخالق و رفتار به او همين منوال بوده است و در کالس خيلی اذيت می
کرده ولی زنگ هاي ورزش آرام تر بوده است .خالصه از هرکسی سواالتی در مورد وضعيت دانش آموز شد
که آنها هم از اخالق و پرخاشگري نامبرده راضی نبودند و می گفتند در تمام کالس ها بی نظمی به وجود می
آورد  .از دانش آموزان مدرسه در زنگ تفريح سواالتی در مورد دانش آموز شد عده ي زيادي شكايت داشتند
و  ،عده ي کمی تا حدودي راضی بودند .از دبير تربيت بدنی سال قبل پرسيدم در جواب پاسخ داد اين دانش
آموز هنگام بازي هاي گروهی آرام تر بوده ولی در کالس درس دوستان خود را اذيت و پرخاشگري می کرده
است .از مستخدم مدرسه در مورد وضعيت دانش آموز سوال کردم راضی نبود و می گفت حتی اين دانش آموز
حاضر نيست آشغال خود را در سطل بريزد و اگر تذکر داده شود عصبانی می شود و پرخاشگري می کند در
جلسه ي شوراي دبيران مشكل دانش آموز مطرح شد روي هم رفته دبيران راضی نبودند .يك روز که از کنار
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پدر دانش آموز رد می شدم بچه هايی را ديدم که بازي می کردند مكث کرده و در مورد فرد مورد نظر
سواالتی پرسيدم معلوم بود زمانی که با بچه ها هم بازي می کند باز هم پرخاشگري می کند .يك روز با مادر
دانش آموز صحبت کردم معلوم شد که مادرش هم رضايت از کارش ندارد و و گله شكايت می کرد و می
گفت هر زمان که به خانه اقوام و خويشان هم می رويم با بچه هاي آنها هم سازش ندارد به و بهانه هاي مختلف
پرخاشگري می کند .باز با خود دانش آموز مصاحبه کردم و از او سئواالتی پرسيدم از جمله :آيا از نظر
اقتصادي وضع خوبی داريد ؟ رابطه پدر و مادرت با شما چگونه است ؟ ارتباط پدر و مادرت با هم چگونه است
؟ رفتارت با بقيه ي افر اد خانواده چطور است آيا ورزش و تفريح را دوست داري آيا اوقات فراغت به تفريح و
گردش می رويد ؟ چند تا فرزند هستيد ؟ سطح سواد پدر و مادرت چقدر است؟ و  ......از تمام حرفهاي دانش
آموز نتيجه گرفتم که از نظر اقتصادي وضع خوبی دارند و پدر و مادرش هم باسواد هستند و پدر به خاطر
کارهاي سنگين و مشغله شغلی پرخاشگر است و با بقيه ي افراد خانواده هم بد خالقی می کند و رفتار او در
فرزندشان تأثير گذاشته و کاري به تفريح و گردش و ورزش ندارند و از نظر اخالقی به تربيت فرزندان توجهی
نداشته و از لحاظ امنيتی اين دانش آموز در خانه احساس آرامش خوبی ندارد .با توجه به اين مشكل با همكاري
بقيه ي همكاران و با کمك گرفتن از مشاورمدرسه  ،خانواده دانش آموز  ،مطالعه ي کتاب هاي گوناگون و
کتاب هاي پيوند و  ....تصميم به حل مشكل گرفتم.
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ارائه ي راه حل هاي مناسب
کمك گرفتن از اولياء دانش آموز  :جلسات متعددي با همكاري مدير مدرسه براي اولياء دانش آموز گذاشته و
در زمينه مشكل فرزندشان صحبت شد چون آموزشهاي مفيد بدون حمايت والدين غير ممكن است .همكاري
خود دانش آموز :در جلسات متعدد با دانش آموز مشكل دار مصاحبه به عمل آمد از طريق برخورد خوب او را
راهنمايی کردم که از چه روشهايی براي اصالح کارش استفاده کند .کمك گرفتن از همكاران :از دبير مربوطه
و بقيه ي همكاران خواستم که حرکات و رفتار دانش آموز را زير نظر داشته باشند و در جهت رفع مشكل به او
کمك کنند .دعوت از مشاور :در يك جلسه با همكاري مدير مدرسه از مشاور دعوت کرده و در حضور دانش
آموز با او صحبت هايی داشت .کمك گرفتن از معاون پرورشی :از معاون پرورشی خواسته شد که در تمام
مراسمی که گذاشته می شود دانش آموز شرکت فعال داشته باشد و مورد تقدير و تشكر قرار گيرد .تشويق هاي
متنوع  :تأکيد فراوان روان شناسان بر تشويق به جهت تأثير معجره آساي آن است اگر تشويق به موقع انجام شود،
در رفتار شاگرد دگرگونی جدي ايجاد می کند و مسير زندگی او را تغيير می دهد  .روايت است که رسول
خدا (ص) عمامه ي خود را براي تشويق حضرت علی (ع)بر سر وي قرار دادند ( بحار االنوار  ،موسسه الوفاء
جلد ) 1ويليام جيمز  « :عميق ترين انگيزه در نهاد آدمی  ،عطش مورد تحسين قرار گرفتن است » ( بی آزار
شيرازي  ،مصطفی  ،قرآن و تبليغ) معرفی دانش آموز به کانونهاي ورزشی مخصوصاً شنا  ،ورزشهاي گروهی
مثل واليبال و فوتسال و  ...برگزاري مسابقات گروهی  :براي اينكه در دانش آموز هيجان و نشاط بوجود آيد در
مسابقات گروهی شرکت داده شود .بازي هاي متنوع  :دکتر مظلومی  « :بازي هاي بچه ها در ابتدا آشنايی با
محيط  ،سپس تجربه براي به کار گيري کاربردها و سپس فرهنگ سازي و باالخره هم تعليم و تربيت است « .
کارل گروس  « :بازي وسيله اي براي آمادگی فرد جهت زندگی در بزرگسالی است «گذاشتن وقت  :توجه
مربی به روند کار هر دانش آموز بسيار حائز اهميت است بنابراين بايد روند کار هر دانش آموز را به دقت
بررسی کنيم نقاط قوت دانش آموز را بشناسيم توانائی هايش را به او بگوئيم تا روي آن بيشتر متمرکز شود .
آموزش و باال بردن سطح آگاهيهاي مردم در زمينه فوايد و اهميت ورزش از طريق وسايل ارتباط جمعی
آموزش ورزش و فعاليت هاي ورزشی براساس اصول صحيح با توجه به ويژگيهاي جسمانی و روانی دانش
آموزان ،آموزش ضمن خدمت مربيان ورزش  ،بهداشت به عنوان عوامل تقويت کنندة رفتار دانش آموزان
.،نصب و تعبيه امكانات ورزشی در پارکها و محال ت نظير حلقه هاي بسكتبال  ،ميزهاي پينگ پنگ جهت
استفاده خانواده هاي کم درآمد
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چگونگی اجراي راه حل هاي جديد و پيشنهادي
کمك گرفتن از اولياء با :صحبت کردن با اولياء چند راه به حل آنها پيشنهاد دادم با:
-1آرامش با فرزند خود رفتار کنند
 -2درحضور فرزند با هم بحث و جدل نداشته باشند
 -3فرزند خود را به تفريح و گردش ببرند
-4درورزشهاي متنوع مخصوصاً واليبال  ،فوتسال  ،شنا با خاطر آرامش و نشاط فرزندشان را شرکت دهند
 -5به محيط هاي آرام و دور از جنجال بيشتر بروند نه به جاهايی که باعث پرخاشگري بيشتر می شود
-6مقابل رفتارهاي خوشايند او را تشويق کنند و جايزه تعيين کنند
 -7از طريق داستانهاي شيرين و آموزنده او را تشويق کنند
 -8از دوستانش بخواهند که با او صميمی رفتار کنند .
همكاري خود دانش آموز :ازدانش آموز خواستم که مثل بقيه ي دوستانش آرامش داشته باشد و اگر نداشته
باشد چه عواقبی در آينده به دنبال دارد  .هميشه او را تشويق می کردم و از همكاران هم خواستم که او را تشويق
کنند .از او خواستم در کالسهاي ورزشی شرکت کند مخصوصاًدر تابستان.خواستم کالس شنا برود که قبول
کرد  .کتاب هايی در اختيارش گذاشتم که مطالعه می کرد و تأثير مثبتی روي او داشت .
کمك گرفتن از همكاران :در يك جلسه از همكاران خواستم که نظر خود رادرمورد دانش آموز بيان کنند که
هر کدام نظر خاصی داشتند و از آنها خواستم که براي حل مشكل دانش آموز همكاري الزم راداشته باشند .
دانش آموز را تشويق کنند .ازراه هاي گوناگونی تشويقش کنند و او را به عنوان سر گروه بعضی اوقات انتخاب
کنند و به او مسئوليت بدهند .در مقابل پرخاشگري دانش آموز او را سرزنش نكنند بلكه نصيحت کرده و
کارهاي مثبت او را بيشتر در نظر داشته باشند .ازدوستانش بخواهند با او ارتباط دوستی صميمانه داشته باشند.
.دعوت از مشاور :درچند مرحله از مشاور دعوت به عمل آمد و به صورت خصوصی با دانش آموز صحبت می
کرد از .خانواده  ،دوستان  ،همساالن و وضع خانوادگی آنها پرسيد و دانش آموز را در جلسات متعدد راهنمايی
و مشاوره کرد.
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کمك گرفتن از معاون پرورشی :ازمعاون پرورشی مدرسه خواهش شد زمانی که مراسم صبحگاه برگزار می
شود به عنوان هاي مختلف از دانش آموز کمك گرفته شود و در صورت بهبود وضع او در حضور دانش
آموزان مورد تشويق قرار گيرد .زمانی که نماز برگزار می شود به عنوان پيشنماز باشد در .مسابقات فرهنگی –
هنري اورا شرکت دهد .
معرفی دانش آموز به کانونهاي ورزشی :با مسئول يكی از باشگاههاي ورزشی آزاد صحبت کردم و خواهش
کردم که دانش آموز پرخاشگر را در اکثر کالسهاي ورزشی شرکت دهند آنها قبول کردند .و خواسته شد
جهت بهبود وضع دانش آموز هر تالشی می توانند انجام دهند که همكاري کردند
تشويق هاي متنوع  :جعبه اي که مانند قلك درست شده بود آماده کرده بودم در قبال کارهاي خوب  ،خوش
اخالقی  ،همكاري با گروه  ،پيشرفت نظم و ادب و  ...دانش آموزان ،نامشان روي کاغذ نوشته می شد وداخل
جعبه می رفت و در پايان هر هفته گنجينه باز و ستاره هاي هفته مشخص می شدند و از دانش آموز مشكل دار
خواستم که دقت الزم را در رفتارش داشته باشد تا هر هفته جزء ستاره هاي آن هفته شود و موفقيت آميز بوددر
مقابل رفتارهاي خوب دانش آموز از مدير خواستم که دانش آموز را به بانك جايزه مدرسه بفرستم و او را
تشويق کند که مورد قبول واقع شد و اثر بخش بود .
برگزاري مسابقات گروهی  :هر چند هفته يك بار مسابقه گروهی برگزار می کردم و براي افرادي که در بازي
گروهی اخالق ورزشی را رعايت می کردند جايزه تعيين می کردم که نتيجه خوبی گرفتم
بازي هاي متنوع  :در مدرسه در زنگ ورزش بازي هاي متنوعی نظير  ،دوي رفت و برگشت  ،فوتبال دستی ،
تنيس روي ميز ،واليبال  ،وسط گل و  ....برگزار می کرديم و در همه ي بازي ها دانش آموز پرخاشگر را
شرکت داده و براي اخالق ورزشی او جايزه تعيين می کرديم و مسئوليت ها را به عهده اش می گذاشتيم .
گذاشتن وقت  :توجه خاصی روي دانش آموز داشتم و تمام حرکات و رفتارش را زير نظر می گرفتم .هر ماه
يك بار اولياء دانش آموز را دعوت کرده و در جدولی پيشرفت وضعيت رفتاري دانش آموز ثبت می شد.
راه حل انتخابی
از بين راهكارهايی که ارائه دادم مسابقات گروهی و بازيهاي متنوع همراه با تشويق هايی که براي اين مسابقات
و بازي ها در نظر می گرفتم بسيار درامر پيشرفت دانش آموز به من کمك کرد
اجراي بهترين راه حل
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اجراي راه حل هاي انتخابی که به طور کامل در اجراي راه حل ها توضيح داده شده اند به من کمك کردند.
ارزيابی نتايج
توصيف وضع مطلوب
با اجراي مراحل انجام شده شادابی و نشاط و آرامش را در دانش آموز مشاهده کردم و خيلی خوشحال بودم که
توانسته ام کار مفيدي انجام دهم طبق سفارش رهبر کبير انقالب با توجه به بند تحول بنيادين آ موزش و پرورش
که فرموده اند :محصوالتی که شما تحويل اين نظام می دهيد بايد در طراز جمهوري اسالمی باشد يا ويژگيهايی
نظير  :مؤمن  ،پرهيزکار  ،متخلق به اخالق اسالمی با نشاط  ،خالق  ،خود باور و  ....داشته باشند اگر اين اتفاق
بيفتد می شود.

پيشنهادها
الف )به مسئولين  :امكانات زيادي در اختيار دبيران و مدارس بگذارند .دبيران موفق را تشويق کنند .برنامه اي
براي اينكه همه ي دبيران از آموزش هاي ضمن خدمت استفاده کنند داشته باشند .به پيشنهادهاي دبيران موفق و
دلسوز احترام بگذارند .در کنار تعليم به پرورش جسم و روح دانش آموزان بپردازند .
ب ) به دبيران :براي اجراي راه حل ها و بهتر کردن فضاي آموزشی بايد فرصت ها را غنيمت شمرد .هميشه براي
موفقيت خود بايد از والدين دانش آموزان و بقيه ي همكاران همكاري گرفت .براي موفقيت و به نتيجه رسيدن
بايد تشويق را مد نظر قرار داد .براي برطرف کردن مشكالت بهتر است تحقيق و پژوهش کرد .به دانش آموزان
احترام گذاشت و با آنان صميمی بود .روشهاي ارائه شده را هر سال در اختيار بقيه ي همكاران قرار داد  .اگر
در کالس با مشكلی برخورد کردند حتماً به مسئولين و همكاران در ميان بگذارند چون به تنهايی به نتيجه ي
خوبی نمی توان رسيد .با اولياء دانش آموزان ارتباط داشته باشند .
ج) به دانش آموزان :به گفته هاي دبيران احترام بگذارند به سخن والدين توجه کنند .در کالس درس آرامش
خود را حفظ کنند .ادب و اخالق ورزشی را در همه ي زمينه ها رعايت کنند .به گفته هاي مشاورين توجه
کرده و از کتاب هاي آموزشی در کنار کتاب هاي درسی استفاده کنند  .اخالق نيكو و آرامش و خوش خلقی
را به ديگران نيز آموزش دهند .از گوش کردن به فيلم هاي خشن و جنگی بپرهيزند
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بحث و نتيجه گيري
ورزش می تواند تأثير بسزايی در شادابی و نشاط دانش آموزان دختر و پسر داشته باشد .دانش آموزانی که از
لحاظ روحی و روانی در شرايط مطلوبتر قرار داشته باشند بدون شك می توانند بهتر ،سريعتر و با آرامش بيشتر
مطالب را فرا بگيرند اين دانش آموزان با روحيه در مراحل ديگر زندگی نيز موفقترند .دانش آموز ورزشكاراز
ميادين ورزشی از مربيان خود و از روح و خصلت هايی فرا ميگيرد که شايد در رفتار و کردار ديگر همكالسی
هايش کمتر مشاهده شود جوانمردي ،گذشت ،وقت شناسی ،ادب ،احساس مسئوليت و احترام بيشتر به بزرگتران
به خصوص پدر و مادر ،اساتيد و معلمان .اين قبيل جوانان و نوجوانان عالوه بر محيط مدرسه که قوانين و
مقررات خاص خود را دارد در محيط هاي ديگر از جمله ورزشگاه ها حضور می يابند و با شرايط مكان هاي
ديگر به غير از مدرسه و با روحيات مختلف آشنا می شوند .اگر از قابليت هاي فنی رشته هاي روزشی و نيز
شرايط بدنی خوبی برخوردار باشند می توانند عالوه بر مراحل تحصيلی در مراحل و ميادين باالي ورزشی نيز
حضور پيدا کنند .اين ميادين باعث باال رفتن شخصيت دانش آموزان شده و عالوه بر امتيازاتی که دولت برايشان
قائل شده از نظر مالی و توانايی گوي سبقت را از ديگر دوستانشان بربايند .تمامی اين پيشرفت ها در صورتی می
تواند به سرانجام مقصود برسد که منظم و براساس برنامه ريزي صحيح باشد از طرفی نبايد فراموش کرد که
ورزش بی رويه و بدون مربی و سازمان نيافته بيش از آن که مفيد و مؤثر باشد ميتواند مخرب و زيان آور باشد
چه براي بدن انسان چه براي تحصيل دانش آموزان .جذابی دنياي پرشور و شگفت آور ورزش و محيط
پرهياهوي آن تنها ميدان بزرگ رقابت و مبارزه نيست بلكه تجليگاه ارزش هاي واالي بزرگ انسانی است که
در آن صحنه هاي کوشش ،گذشت ،همكاري ،صداقت ،بردباري و تهور رخ ميدهد و شاگردان اين کالس
درس تالش ،فداکاري ،تعاون ،مردانگی ،استقامت و شجاعت را می آموزند .به طور کلی ميتوان گفت ورزش
نقشی انكارناپذير در تمامی مراحل زندگی دارد که دانش آموز دختر و پسر از اين امر مستثنی نيستند در نتيجه
ساعت ورزش دانش آموزان نبايد در اختيار دروس باشد بلكه ورزش را يك علم دانسته و به آن اهميت بيشتري
داده شود.
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