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Abstract
The purpose of this study is to develop a flourishing class
model and evaluate its effectiveness on the satisfaction of
psychological needs in female adolescents. This is a mixedmethod developmental research study that involves data
collection in two phases. The first phase was grounded theory,
in which the components of the flourishing class were
identified through interviews with 15 experts. These
individuals were selected using the purposive sampling
method. The criteria for selecting a sample of positive
psychologists included their activities in the field of positive
psychology and flourishing in children and adolescents. Data
were analyzed using theoretical coding. Based on the opinions
obtained from the experts, creating a flourishing class includes
six dimensions: Creating open spaces, acceptance,
strengthening group bonding and members’ shared social
identity, teaching communication and participation skills,
training emotion management skills, supporting student
autonomy, and developing students’ skills and internal
resources. Based on these six axes, a 14-session training
package was designed to create a flourishing class for teachers.
The second phase of the research was conducted using a quasiexperimental method. The statistical population of this
research phase was the secondary schools for girls in Tehran
and two schools were selected according to the available
methods. All teachers and students of the tenth and eleventh
grades of the school in the experimental group participated in
fourteen teaching sessions and the dependent variable of the
present study was conducted on all students of these two
grades (138 students). The data collection instruments
included the Basic Psychological Needs Scale (ASPBPNS).
The data collected were analyzed using MANCOVA. Results
indicated that the implementation of components of
flourishing instruction resulted in increased satisfaction of
needs for independence, communication, and perception of
competence in female adolescents.
Keywords: Flourishing, Flourishing Class, Psychological
Needs in School, Need for Independence, Need for
Communication and Perception of Competence.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کالس شکوفا و بررسی اثربخشی
 روش.آن بر ارضای نیازهای روانشناختی نوجوانان دختر اجرا شده است
 از نوع آمیخته،توسعهای و به لحاظ گردآوری اطالعات-تحقیق عملی
 مرحلۀ اول به روش نظریه.است که در دو مرحله انجام شده است
دادهبنیاد صورت گرفت و مؤلفههای سازندۀ کالس شکوفا بهکمک
 نتایج حاصل از کدگذاری نظری. متخصص شناسایی شدند15 مصاحبه با
،نشان میدهد کالس شکوفا شامل شش محور ایجاد فضایی پذیرنده
، آموزش مهارتهای ارتباطی،تقویت پیوند گروهی و هویت اجتماعی
 حمایت از خودمختاری و توسعۀ،آموزش مهارت مدیریت هیجان
، براساس این شش محور.مهارتها و منابع درونی دانشآموزان است
 جلسهای برای ایجاد کالس شکوفا برای دبیران طراحی14 بستۀ آموزشی
 جامعۀ آماری. مرحلۀ دوم پژوهش به روش شبهآزمایشی انجام گرفت.شد
این مرحله از پژوهش شامل دبیران و دانشآموزان مدارس دورۀ متوسطه
 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی5 دوم دخترانۀ منطقۀ
 دبیران دو مدرسه در پایههای دهم و یازدهم به روش. است1399-1398
 جلسۀ آموزشی شرکت14 دردسترس انتخاب شدند و در گروه آزمایش در
 متغیر وابسته پژوهش حاضر نیز بر روی همۀ دانشآموزان این.کردند
 ابزار این مرحله مقیاس نیازهای. نفر) اجرا شد138( گروه از دبیران
 دادهها با.) استASPBPNSS( روانشناختی بنیادی در مدرسه
 و تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یکراههSPSS استفاده از نرمافزار
 یافتهها نشان میدهد اجرای مؤلفههای کالس شکوفا به.بررسی شد
 برقراری ارتباط و ادراک از شایستگی،افزایش ارضای نیازهای استقالل
.در نوجوانان دختر منجر شده است
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مقدمه
مدرسه فضای اجتماعی پیکربندیشدهای است که میتواند به رشد شناختی و عاطفی کمک کند .همچنین
منبعی مهم برای روان شناسی مثبت شناخته شده است (شیاوون ،تیزرا ،گورکل ،ماگاالس و ریپولد.)2020 ،
روانشناسی مثبت ،عناصر موجود در مدرسه و کالس را برای رشد توانمندیهای فردی دانشآموزان مدنظر
قرار داده و از آموزههای خود در فضای کالس بهره میبرد .در حوزۀ روانشناسی مثبت از این جریان با عنوان
آموزش مثبتنگر یاد میشود (کرن و همکاران .)2017 ،این حوزه از روانشناسی ،بهجای تمرکز بر پیشرفت
تحصیلی ،بر شادکامی ،بهزیستی و شکوفایی دانشآموزان تأکید دارد و رشد چنین ویژگیهایی را زمینهساز
پیشرفت تحصیلی آنها میداند (سیچوکا و همکاران .)2018 ،شکوفایی 1یکی از سازههای مطرح در حوزۀ
روانشناسی مثبت است که سلیگمن ( )2002آن را معرفی کرده است .وی پس از معرفی شادکامی اصیل
بهعنوان عاملی برای رضایت از زندگی ،نظریۀ بعدی خود را بر مبنای شکوفایی پایهریزی کرد .این مفهوم شامل
پنج مؤلفۀ هیجانهای مثبت ،2درگیری مثبت در کارها (غرقهشدن) ،3معناداشتن در زندگی ،روابط و پیشرفت
است (سلیگمن ،ارنست ،گیلهام ،رویچ و لینکینز.)2009 ،
پیامد شکوفایی در زندگی ،دستیابی به معنای زندگی ،سالمت فیزیکی بیشتر ،خالقیت ،آرامش و کامیابی
بیشتر است و موجب ارتقای عملکرد افراد میشود (کرن ،پارک ،پترسون و رومر .)2017 ،افرادی که سطح
باالیی از شکوفایی را تجربه کردهاند ،باورهای خودکارآمدی بیشتری دارند و در مقابله با استرس از راهبردهای
مسئلهمحور بهره میبرند (حسینی دولتآبادی ،صادقی ،سعادت و خدایاری .)1393 ،هنگامی که افراد به
شکوفایی میرسند ،سطوح بیشتری از بهزیستی ،بهرهوری و صلح را تجربه میکنند (سلیگمن و همکاران،
 .)2009دورههای کودکی و نوجوانی ،زمان مناسبی برای رشد و شکوفایی است .رشد شخصیت در این دورهها
به پرورش مهارتهای بنیادی عاطفی ،شناختی و اجتماعی متکی است .این امر در سایۀ ارتباط با محیط محقق
میشود و رشد مهارتهایی مانند توانایی تشخیص دیدگاههای دیگران ،درگیرشدن در رفتارهای اجتماعی،
کسب معیارهای اجتماعی و توانایی دراختیارداشتن و استفاده از دانش است که به احساس بهزیستی و معنایابی
کمک میکند (شوشانی .)2019 ،سلیگمن اظهار میدارد که اهدای شکوفایی به نسلهای بعد از مهمترین
وظایف فعلی والدین و مربیان است (سلیگمن و همکاران)2009 ،؛ بنابراین با توجه به آرمانهای نهایی و
بیپایان زندگی بهعنوان نمودهای شکوفایی برای فرزندان ،بهتر است والدین و مربیان انعطافپذیری بیشتری
از خود نشان دهند ،یا به عبارتی برای نیل فرزندان خود به شکوفایی ،امید بیشتری داشته باشند .امید به معنای
نگرشی امیدوارانه همراه با انتظارات معقول در برخورد با برخی اهداف نهایی است (ولبرت ،دورت ،رویتر و
اسچینکل.)2018 ،
واندر ویل ( )2017رشد شکوفایی را تنها با ایجاد زمینههای مناسب در محیطهای خانوادگی ،آموزشگاهی،
1. flourish
2. positive emotion
3. positive engagement
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شغلی و اجتماعی میسر میداند .غنیبودن محیط ،مشوقهای بیرونی و وجود سرمشق مناسب میتواند زمینهساز
شکوفایی در فرد شود (هوپرت و سو .)2013 ،دلیل توجه به عناصر بافتی در رشد شکوفایی این است که محققان
این حوزه معتقدند چنانچه زمینههای اجتماعی مناسب فراهم باشد ،همۀ افراد پتانسیل پیشرفت و شکوفایی را
دارند (کاشدان و سیاروچی)2013 ،؛ بنابراین اقتدار ،مهربانی و همدلی با کودکان و نوجوانان میتواند با ایجاد
محیطی امن برای آنها ،زمینههای شکلگیری مهارتهای شناختی ،توانایی پردازش بهتر موضوعات و درنتیجه
سطح باالتری از شکوفایی را فراهم کند (شوشانی.)2019 ،
توجه به زمینههای رشد شکوفایی موجب شده است که در سالهای اخیر ،اشتیاق فراوانی برای ورود
روانشناسی مثبت به مدارس بهوجود آید و این امر با توجه به متغیرهای زمینهای مؤثر در رشد شکوفایی،
پیگیری شده است و مداخالت مثبتگرا متمرکز بر بافت و زمینه ،بهعنوان راهکاری برای پیشبرد اهداف
روانشناسی مثبت پیشنهاد شده است .درواقع بافت و زمینه به رویدادهای موقعیتی و تاریخی اشاره دارد که
تأثیر سازماندهیشدهای بر رفتار دارد (سیچوکا و همکاران .)2018 ،مداخالت مثبت با محوریت زمینه ،دالیل
رفتار را تا حدود زیادی در محیط پیرامونی فرد جستوجو میکند (گراسمن ،سادرا و سیاروچی .)2016 ،بافت
شامل محرکهای بیرونی و همچنین محرکهای درونی است که میتوانند همزمان بر رفتار تأثیر بگذارند
(ویالت -ویالت و هایز .)2016 ،وجود برخی عناصر در فضای کالس میتواند زمینهساز شکوفایی باشد .وجود
فضای همدلی بدون قضاوت (پارکر ،جریم و اندرس )2016 ،و تقویت انسجام گروهی (گولک دیزاواال و فدریکو،
 )2018میتوانند زمینهساز شکوفایی شوند.
از دیدگاه آلیسون ،واتر و کر ( )2020کالس شکوفا باید مبتنی بر نیازهای روانشناختی سطح باالتر
دانشآموزان باشد و فضایی را ایجاد کند که این نیازها تحریک شود و دانشآموزان در فعالیتهای کالسی
ارضا شوند .این نیازها بهصورت فطری در انسانها وجود دارد و برای خودتنظیمی و بهزیستی افراد حیاتی است.
این نیازها عبارتاند از ارتباط ،1شایستگی 2و خودمختاری( 3دسی و ریان .)2011 ،خودمختاری بهمعنای نیاز به
تجربه کردن ،انتخاب در آغاز و تنظیم رفتار است .انسان خودمختار میل دارد بهجای اینکه رویدادهای محیط،
اعمال او را تعیین کنند ،خودش حق انتخاب داشته باشد .همچنین نیاز به شایستگی که نیاز به مؤثربودن در
تعامل با محیط را نشان میدهد (لئون و لئو )2017 ،و درنهایت نیاز به ارتباط ،به نیاز برای احساس اطمینان
هنگام داشتن رابطه با دیگران از دیگر نیازهای اساسی روانشناختی هستند که در همۀ افراد وجود دارند
(صالحی ،قمرانی و صالحی .)1392 ،در صورتی که نیازهای بنیادین روانشناختی برآورده شوند ،احساس اعتماد
به خود و خودارزشمندی در افراد شکل میگیرد ،اما درصورت ممانعت و برآوردهنشدن این نیازها ،فرد ادراکی
شکننده ،منفی ،بیگانه و منتقد به خود خواهد داشت (چن و جانگ .)2010 ،شواهد نشان میدهند که حمایت
معلم از نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در زمینۀ خودمختاری ،شایستگی و تعلق میتواند خودمختاری
1. relatedness
2. competence
3. autonomy
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دانشآموزان ،یادگیری خودتنظیمی ،عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنها را تسهیل کند (لی ،کوی و چیو.)2018 ،
از آنجا که اثربخشی شکلگیری شکوفایی در کالس درس براساس پیامدهای آن بررسی میشود ،چنانچه
بتوان کالس درس شکوفا ایجاد کرد ،باید پیامدهای آن در ویژگیهای روانشناختی و اجتماعی دانشآموزان
و معلمان مشهود باشد؛ برای نمونه ،گولک دیزاواال و فدریکو ( )2018اظهار میدارند که تجارب جمعی
شکوفامحور در کالس درس باید بتواند پیوند گروهی میان اعضای گروه و شایستگی اجتماعی را رشد دهد.
سیاروچی ،پارکر ،کاشدان ،هون و بورکاس ( )2015تأکید دارند که با طراحی یک کالس پویا میتوان
فرصتهای آموزشی برای ایجاد گرایشهای مثبت ،اعم از امید ،خوشبینی و انعطاف را ایجاد کرد .ایجاد چنین
شرایطی موجب میشود نوجوانان باور داشته باشند که میتوانند اهداف خود را تحقق بخشند (امید معتبر) ،دارای
ارزش اجتماعی (عزتنفس معتبر) میشوند و درنتیجه نتایج تحصیلی بهتری را تجربه میکنند.
عالوهبر موارد فوق دربارۀ اهمیت عناصر بافتی و زمینهای در شکلگیری شکوفایی ،توجه به ماهیت این
عناصر و تفاوت آن در جوامع مختلف نیز باید مدنظر قرار بگیرد .بهطور معمول مداخالت مبتنی بر بافت میتوانند
به روشی با محوریت عناصر تشکیلدهنده و محتوا انجام شوند؛ به این معنا که روشها و تکنیکهای مشترکی
برای همۀ جوامع و مدارس استفاده شود (فاریاس و ویهلم .)2015 ،صاحبنظران حوزۀ روانشناسی مثبت این
روش را تأیید نمیکنند .روانشناسی مثبت بهجای تمرکز بر محتوا (محتوای واحد در همۀ جوامع) ،بر زمینه و
بافت تأکید دارد (سیچوکا و همکاران .)2018 ،بیشک یکی از عناصری که در این زمینه وجود دارد ،فرهنگ و
ارزشهای حاکم است .درواقع فرهنگ و ارزشهای حاکم ،اثرگذاری مؤلفههای زمینهای بر رفتار را تحت تأثیر
قرار میدهد؛ برای نمونه ،پارکر ،جریم و اندرز ( )2016در پژوهشهای خود در چند کشور نشان دادند ،با وجود
اینکه دالیل علمی فراوانی برای اثرگذاری خودپندارۀ مثبت بر پیگیری به اهداف وجود دارد ،در کشورهایی که
بر تفکیک دانشآموزان براساس پیشرفت تحصیلی تأکید دارند ،اثرگذاری خودپنداره بر پیگیری اهداف نسبتاً
ضعیف است؛ بنابراین نمیتوان سازههای مرتبط با بافت فرهنگی -اجتماعی را در ارتباط میان سازههای
روانشناختی نادیده گرفت؛ بنابراین بهمنظور طراحی برنامه مداخلهای برای رشد شکوفایی ،ضروری است
ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی نیز مدنظر قرار بگیرد ،عناصر کلیدی در طراحی کالس شکوفا شناسایی شود
و مداخالت مبتنی بر بافت به فراخور ویژگیهای آن اجتماع ،طراحی و تدوین شود.
مقالۀ حاضر به چگونگی استفاده از کالس بهعنوان یک سیستم و بستری قدرتمند برای ایجاد بهزیستی
جمعی پرداخته است که این امر مستلزم شکلگیری شکوفایی در سطح گروه است .در این مدل ،توضیح داده
میشود که چگونه کالسهای درس (بهعنوان یک سیستم) ،بهکمک یک دیدگاه آگاهانه میتوانند شکوفایی
جمعی ایجاد کنند؛ بنابراین در این پژوهش ،مؤلفههای کالسسازی برای شکوفایی شناسایی شد و براساس
آن ،مدل کالس شکوفا معرفی و پیامدها و کاربردهای این مدل برای ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان
در مدرسه بررسی شد.
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روش
روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع عملی توسعهای و به لحاظ شیوۀ گردآوری اطالعات ،آمیخته( 1کمی و
کیفی) از نوع اکتشافی متوالی است .پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است .مرحلۀ اول ،به روش کیفی از
نوع نظریۀ دادهبنیاد 2صورت گرفته است .در این مرحله ،پژوهشگر به شناسایی مؤلفههای سازندۀ کالس شکوفا
پرداخته است .به همین منظور ،مصاحبه با افراد صاحبنظر در حوزۀ روانشناسی مثبت و تعلیم و تربیت صورت
گرفت .ضمن اینکه مطالعات کتابخانهای برای گنجاندن سرفصلهای مورد نیاز در بستۀ آموزشی با هدف
آموزش بسته به معلمان و مسئوالن مدرسه انجام شد .جامعۀ پژوهشی در این مرحله ،صاحبنظران حوزۀ
روانشناسی مثبت ،بهویژه استادانی که فعالیت پژوهشی در حوزۀ شکوفایی کودکان داشتند و همچنین
متخصصان تعلیم و تربیت بود .از میان این گروه ،هشت متخصص روانشناسی مثبت و هفت متخصص تعلیم
و تربیت به روش هدفمند انتخاب شدند .معیار انتخاب نمونه از متخصصان روانشناسی مثبت عبارت است از:
 .1داشتن فعالیت پژوهشی در حوزۀ شکوفایی کودکان و نوجوانان؛
 .2داشتن فعالیت پژوهشی در زمینۀ آموزش شکوفایی به کودکان و نوجوانان.
متخصصان تعلیم و تربیت نیز براساس سابقۀ فعالیتهای میدانی در حوزه و مدرسه و همچنین آموزش نوجوانان
انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها در این مرحله شامل مصاحبۀ نیمهسازمانیافته بوده است .محور مصاحبهها شامل بررسی
ابعاد شکوفایی در نوجوانان ،عوامل زمینهای برای رشد شکوفایی در کالس درس ،بایدها و نبایدهای محیطی
برای رشد شکوفایی ،نقش فعالیت در گروه بر شکوفایی ،رفتارهای شکوفا در گروه ،سازوکارهای اجرایی در
کالس شکوفا و ....بود .مصاحبه با متخصصان تعلیم و تربیت نیز بهمنظور شناسایی روشهای قابلاجرا و
کاربردی در کالس درس برای رشد همهجانبۀ نوجوانان ،تغییرات الزم در مدیریت کالس از سوی معلم ،کیفیت
و نحوۀ تعامل دانشآموزان در گروههای درسی و ...صورت گرفت .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده
از مصاحبهها از روش کدگذاری نظری بهصورت دستی از سوی محقق استفاده شده است.
در ادامه ،مؤلفههای مربوط به کالس شکوفا معرفی و براساس مؤلفههای کشفشده ،مدل ایجاد کالس شکوفا
طراحی شد .در طراحی الگو ،کاربردیبودن و مقرونبهصرفه بودن درنظر گرفته شده است .در این میان ،عوامل
زمینهای مؤثر بیشمار شناسایی شد ،اما ضروری بود رویکردی عملی انتخاب شود؛ بنابراین دربارۀ انتخاب
مؤلفهها از میان مؤلفههای مختلف ،بار دیگر از صالحدید متخصصان استفاده شد؛ از اینرو مدل طراحیشده
در اختیار پانزده متخصصی قرار گرفت که مصاحبه با آنها صورت گرفته بود و براساس نظر ایشان اصالحات
الزم صورت گرفت .بررسی اعتبار محورهای انتخابی و سرفصلهای مدنظر در بستۀ آموزشی دبیران ،با استفاده
از ضریب توافق کندال انجام شد .ضرایب بهدستآمده در همۀ محورها و سرفصلها بیش از  0/85بود .پس از
تهیۀ بستۀ آموزشی ویژۀ دبیران و مسئوالن مدرسه ،جلسات  90دقیقهای مربوط به معلمان و کادر مدرسه پیش
1. mixed method
2. grounded theory
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از شروع سال تحصیلی  98-99از سوی محقق آغاز شد .براساس دیدگاههای متخصصان ،ایجاد کالس شکوفا
شامل شش محور اساسی است:
 .1ایجاد فضای مشاورهای :شامل فضای باز ،پذیرنده ،بدون قضاوت و همراه با احترام متقابل میان دبیران و
دانشآموزان و همچنین در تعامل دانشآموزان با یکدیگر؛
 .2تقویت پیوند گروهی و هویت اجتماعی مشترک میان اعضا ،فعالیتهای جمعی مشارکتی در زمینهای از
هیجانهای مثبت و تقویت عزتنفس فردی و گروهی؛
 .3آموزش مهارتهای ارتباطی و مشارکتی :استفاده از روشهای مشارکتی ،تأکید بر فعالیتهای گروهی،
آموزش همکاری و تعامل گروهی ،تأکید بر همدلی و پذیرش متقابل در گروه؛
 .4آموزش مهارت مدیریت هیجانها :آموزش مقابلۀ مسئلهمدار ،درک و پردازش هیجانهای خود و دیگران،
باور به هیجانهای خود و دیگران ،احساس مسئولیت در قبال هیجانهای خود و دیگران ،مدیریت رفتار مبتنی
بر هیجان؛
 .5حمایت از خودمختاری دانشآموزان توسط معلم :ایجاد فرصتهای یادگیری براساس عالیق دانشآموزان،
فرصت تجربه برای آنها و آغاز فعالیت به انتخاب آنها؛
 .6توسعۀ مهارتها و منابع درونی دانشآموزان :تأکید بر ایدهسازی و نوآوری ،احترام معلم به استعدادها و
ایدهها ،ایجاد فضای پذیرش نوآوری در کالس ،تأکید بر کشف راهحلهای جدید برای مسائل.
درنهایت براساس شش محور شناساییشده ،سرفصلهای آموزشی برای دبیران تدوین شد .محتوای آموزشی
برای هریک از سرفصلها با مطالعۀ مبانی نظری ،تجربههای سایر کشورهای جهان دربارۀ آموزش روانشناسی
مثبت و مداخالت بافت محور برای کالس درس شکوفا تدوین شد .همچنین یک بستۀ آموزشی ویژۀ دبیران و
مسئوالن مدرسه طراحی شد که در  14جلسه ارائه شد .آموزشها تنها جنبۀ نظری نداشت و بخشی از جلسات
آموزشی بهصورت عملی و شکلگیری تعامالت گروهی میان دبیران و پس از مشاهدۀ فعالیتهای کالسی از
سوی محقق اجرا شده است.
مرحلۀ دوم پژوهش به روش شبهآزمایشی گروههای ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون انجام شد .جامعۀ
آماری این مرحله از پژوهش ،دبیران مدارس دورۀ متوسطه دوم دخترانۀ منطقۀ  5آموزش و پرورش شهر تهران
بود .برای انتخاب نمونه ،فهرست ده مدرسۀ برتر این منطقه از آموزش و پرورش دریافت شد و دیدارهایی
بهصورت حضوری با مدیران آنها صورت گرفت و درنهایت یک مدرسه که تمایل بیشتری به انجام پژوهش
داشت ،انتخاب شد .همچنین یک مدرسه بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد؛ بنابراین روش نمونه به روش
دردسترس بود .برای اجرای برنامۀ کالس شکوفا باید دبیران تحت آموزش قرار میگرفتند؛ از اینرو دبیران
پایهها ی دهم و یازدهم این مدرسه گروه آزمایش در دورۀ آموزشی شرکت کردند .همچنین با توجه به اینکه
متغیر وابستۀ پژوهش حاضر دربارۀ دانشآموزان بود ،اندازهگیری متغیرهای وابسته در دانشآموزان این دبیران
صورت گرفت .این تعداد شامل  138دانشآموز بود که  63دانشآموز پایۀ دهم و  75دانشآموز پایۀ یازدهم
بودند .براساس پیشنهاد مدیریت دبیرستان ،بهدلیل اهمیت پایۀ دوازدهم برای آمادگی آزمون ورودی دانشگاهها،
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دبیران و دانشآموزان این پایه در پژوهش شرکت نکردند .باید توجه داشت که انتساب افراد در گروههای
آزمایش و کنترل ،براساس تمایل کادر مدرسه برای همکاری در پژوهش صورت گرفت و میتوان گفت این
انتساب بهصورت دردسترس بود.

ابزار گردآوری دادهها
ابزار پژوهش در مرحلۀ کمی
مقیاس نیازهای روانشناختی بنیادی )ASPBPNSS( 1در مدرسه :این مقیاس را تیان ،چن
و هابنر ( )2014طراحی کردهاند که شامل  15سؤال و شامل سه مؤلفۀ نیاز به استقالل ،نیاز به ارتباط و نیاز به
شایستگی است .این سؤاالت در قالب طیف ششدرجهای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم نمرهگذاری شده
است .نسـخۀ اولیـۀ طراحیشده توسط تیان ،چن و هابنر پـس از الهـام از مقیـاس کلـی نیازهـای روانشـناختی
بنیادی و مشـورت با روانشناسان تحصیلی شامل  30سؤال بود که پس از ارزیابی و حذف سؤاالت مبهم به
 22سؤال تقلیل یافت .در مرحلۀ بعد در پژوهش تیان ،چن و هابنر ( )2014هفت سؤال در نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی بهدلیل بار عاملی بیشتر از  0/4در بیش از یک عامل حذف شدند و تعداد سؤاالت نهایی به  15رسید
که درمجموع  53درصد واریانس کل را تبیین میکردند .ضریب آلفای کرونباخ برای سه خردهمقیاس استقالل،
ارتباط و شایستگی 0/80 ،0/85 ،و  0/77است .ضریب همبستگی بازآزمایی برای این سه خردهمقیاس بهترتیب
 0/71 ،0/73و  0/74است (تیان ،چن و هابنر .)2014 ،این پرسشنامه را یعقوبخانی ،اسدزاده ،سعدیپور ،دالور
و درتاج ( )1396در ایران هنجاریابی کردند .همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از کل نمونه و بازآزمایی
براساس نمونۀ دوم بهدست آمد .برای بررسی روایی مقیاس ،از روایی مالکی و روایی سازه (با تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی) استفاده شد .ضرایب آلفای  0/86و بازآزمایی  0/72بهدست آمد .ضرایب همبستگی
خردهمقیاسهای این ابزار و بهزیستی ذهنی تحصیلی بیانگر روایی مالکی این مقیاس بود .درمجموع ،مدل
 0/27نمرۀ بهزیستی ذهنی تحصیلی را تبیین کرد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،با الگوی سه عاملی
اصلی مقیاس همخوان بود .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای سه خردهمقیاس استقالل ،ارتباط و
شایستگی  0/81 ،0/79و  0/74است.

روش اجرا
پس از اجرای پیشآزمون در گروههای آزمایش و کنترل ،بستۀ آموزشی ویژۀ معلمان و مسئوالن مدرسه ،در
قالب جلسات  90دقیقهای ،پیش از شروع سال تحصیلی  98-99از سوی محقق آغاز شد .این آموزشها در
فضای مدرسه صورت گرفت و ده جلسۀ آن تا هفتۀ دوم مهرماه ادامه یافت .برخی جلسات تنها برای دبیران و
)1. Adolescents Students’ Psychological Basic Needs at School Scale (ASPBPNSS
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برخی دیگر با حضور مدیر مدرسه و کادر اجرایی مدرسه تشکیل شد .جلسۀ نهم تا دوازدهم به روش هماندیشی
و با هدف رفع اشکال دبیران تشکیل شد؛ به این صورت که پس از سه هفته برگزاری کالسهای درس ،دبیران
تجربهها و چالشهای خود را با یکدیگر و با محقق در میان گذاشتند و راهکارهای اجرایی به آنها پیشنهاد
شد .دو جلسه از جلسات  11تا  14با حضور دو تن از متخصصان آموزش روانشناسی مثبت برگزار شد .پس از
پایان جلسات ،پسآزمون برای اندازهگیری متغیر وابسته اجرا شد .اجرای آزمون پیگیری بهدلیل شیوع بیماری
کرونا و تعطیلی مدارس ،با مشکالتی همراه شد و دسترسی و پیگیری پاسخ به پرسشنامه از سوی همۀ
دانشآموزان فراهم نشد؛ بنابراین امکان استفاده از نتایج آزمون پیگیری صورت نگرفت.
جدول  .1سرفصلهای آموزشی ایجاد کالس شکوفا
محور مرتبط

جلسات

-

اول

آموزش روشهای ایجاد فضای
باز و پذیرنده در کالس

آموزش مهارتهای ارتباطی و
مشارکتی و ایجاد پیوند گروهی
حمایت از خودمختاری
دانشآموز و توسعۀ مهارتها و
منابع درونی

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

هفتم
آموزش مهارت مدیریت هیجان
هشتم
-

نهم

-

دهم

-

یازدهم

هدف و محتوای جلسه

بیان سرفصلهای آموزشی و جلب مشارکت اعضا و زمینهسازی مشارکت و
انسجام گروهی
معرفی روانشناسی مثبت ،اهمیت آن در مدرسه ،معرفی مفهوم شکوفایی و
ابعاد و مؤلفههای آن
معرفی زمینههای مطلوب و نامطلوب در شکلگیری شکوفایی و بررسی تجارب
شرکتکنندهها در این باره
آموزش همدلی و مشارکت گروهی ،تسهیل بخشی اصول ارتباط اولیۀ معلم-
شاگرد ،اصول ارتباط مؤثر معلم با والدین و دانشآموزان
معرفی رویکرد مشارکتی ،ضرورت اجرای رویکرد مشارکتی ،اصول اجرایی رویکرد
مشارکتی و نقش تسهیلگر معلم
آموزش معنای واقعی موفقیت ،برندهشدن همیشه موفقیت نیست ،نحوۀ ایجاد
روندهای کاری لذتبخش ،ادراک لذت و غرقهشدن در کار برای دانشآموزان،
بررسی راهکارهای عملی در کشف عالیق و ایدههای دانشآموزان
آموزش تنظیم هیجانی به معلمان ،شناسایی هیجانها ،ارزیابی میزان
آسیبپذیری هیجانی و مهارتهای هیجانی اعضای گروه ،برنامهریزی شخصی
برای برخورد مؤثر در شرایط هیجانی سخت ،بررسی راهکارهای اجرایی این
مهارتها در کالس درس
تغییر در موقعیت برانگیزانندۀ هیجان ،آموزش مهارتها از جمله  .1مهارت حل
مسئله .2 ،مهارت بینفردی (گفتوگو ،اظهار وجود و حل تعارض)
بررسی مشکالت معلمان دربارۀ روشهای کشف عالئق دانشآموزان ،چگونگی
ایجاد فرصتهایی برای بهکارگیری عالیق و چگونگی ترغیب دانشآموزان کمرو
به مشارکت
بررسی مشکالت دبیران در فعالیت گروههای مشارکتی و اشتراکگذاری تجارب
مشترک آنها با هدایت محقق
بررسی مشکالت دبیران در اجرای مهارت مدیریت هیجان در میان
دانشآموزان ،ارائۀ چند مثال ملموس ،بررسی چگونگی مدیریت رفتار افراد قلدر،
مرور برخی روشهای اصالح رفتار
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جلسات

حمایت از خودمختاری
دانشآموز

دوازدهم

ایجاد فضای باز و پذیرنده

سیزدهم

-

چهاردهم
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تغییر ساختار کالس و سبک تدریس بهسمت کالس شکوفا ،ایجاد فعالیتهای
گروهی برای ارتقای رضایت گروهی ،تقویت ارتباط مؤثر درونگروهی ،آموزش
درک متقابل درونگروهی و تقویت همگروهیها در راستای عالیق آنها ،آموزش
احترام به ارزشهای فردی اعضای گروه
آموزش مهارتهای مشاورهای به معلمان ،گوشدادن فعال و بدون قضاوت،
درک دیدگاه دیگران و همدلی ،ارزشگذاری به عالیق و زمینههای دانشآموزان
جمعبندی مطالب و برنامهریزی برای استفاده از موارد آموزش دادهشده در این
دوره برای کاربرد در آینده

تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره یکراهه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در پژوهش حاضر  24نفر از دبیران و مسئوالن مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند .از این تعداد  12نفر در
گروه آزمایش و  12نفر دیگر در گروه کنترل بودند 21 .نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ( 11نفر در
گروه آزمایش و  10نفر در گروه کنترل) و  3نفر دارای تحصیالت دکترا یا دانشجوی دکترا بودند ( 1نفر در
گروه آزمایش و  2نفر در گروه کنترل) .با توجه به اینکه اندازهگیری متغیرهای وابسته در دانشآموزان این
دبیران صورت گرفته است 138 ،دانشآموز اندازهگیری شدند که  63دانشآموز پایۀ دهم ( 33نفر در گروه
آزمایش و  30نفر در گروه کنترل) و  75دانشآموز پایۀ یازدهم ( 36نفر در گروه آزمایش و  39نفر در گروه
کنترل) بودند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه و آزمون
متغیرها

نیاز به استقالل
نیاز به ارتباط
نیاز به شایستگی

آزمونها

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

19/14
31/52
22/17
29/74
18/40
28/91

3/71
3/11
2/65
2/61
3/13
3/28

18/82
20/49
23/07
23/39
18/54
19/17

2/97
3/02
2/17
2/88
2/97
3/17
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از آنجا که طرح این تحقیق شبهآزمایشی و از نوع طرح دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون بود،
برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یکراهه استفاده شده .در ابتدا بهمنظور بررسی
پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یکراهه ،به بررسی همگنی شیبهای رگرسیون ،واریانسها
(آزمون لوین) ،کوواریانسها (آزمون باکس  )Mو همبستگی پیرسون پرداخته شد.
جدول  .3بررسی همگنی واریانسها و کوواریانسها
مؤلفهها
نیاز به استقالل
نیاز به ارتباط
نیاز به شایستگی

مقدار F
1/13
1/04
0/71

آزمون باکس M
سطح معناداری
مقدار F
0/26
1/28
0/07
1/91
0/16
1/52

آزمون لوین
سطح معناداری
0/13
0/19
0/32

بررسی همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس نشان میدهد تفاوت واریانس و کوواریانس گروهها در سطح
 P≤0/05معنادار نیست؛ بنابراین واریانس و کوواریانس گروهها تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد و درواقع
گروهها همگن هستند .بررسی همگنی شیبهای رگرسیون نشان میدهد مقدار  Fبهدستآمده دربارۀ اثر تعاملی
گروه و پیشآزمون بر متغیر وابسته در متغیر نیاز به استقالل ( ،)1/12نیاز به ارتباط ( )1/54و نیاز به شایستگی
( )1/29است که در سطح  P≤0/05معنادار نیستند؛ بنابراین شیب رگرسیون در همۀ این متغیرها همگن است.
ماتریس همبستگی میان متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شده است .یافتهها
نشان میدهد ارتباط دوتایی متغیرهای وابسته همگی بیشتر از  0/5و معنادار است .به این ترتیب استفاده از
تحلیل کوواریانس چندمتغیره مجاز است.
جدول  .4شاخصهای اعتباری آزمون کوواریانس در تأثیر کالس شکوفا
بر ارضای نیازهای روانشناختی
شاخصهای اعتباری

مقدار شاخص

مقدار F

سطح معناداری

اثر پیالیی
المبدا ویلکز

0/57
0/43

2/65
2/65

0/0001
0/0001

مقدار اثر پیالیی  0/57و مقدار المبدا ویلکز نیز  0/43است که هر دو شاخص در سطح  P≤0/01معنادار
هستند؛ بنابراین متغیرهای وابسته دو گروه آزمایش و گواه با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.

ج) آزمون فرضیهها
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جدول  .5تحلیل کوواریانس چندمتغیره دربارۀ تأثیر کالس شکوفا بر ارضای نیازهای روانشناختی
منبع تغییرات
نیاز به استقالل
نیاز به ارتباط
نیاز به شایستگی

مجموع مجذورات
1151/49
939/75
1306/11

درجۀ آزادی
1
1
1

میانگین مجذورات
1151/49
939/75
1306/11

مقدار F
19/31
16/04
21/44

سطح معناداری
0/0001
0/0001
0/0001

اندازۀ اثر
0/53
0/48
0/55

بررسی تفکیکی متغیرهای وابسته نشان میدهد مقدار  Fدر همۀ مؤلفهها درس  P≤ 0/01معنادار است.
در مؤلفۀ استقالل ،نمرۀ پیشآزمون  19/70و در پسآزمون  27/83است .در مؤلفۀ نیاز به ارتباط نمرۀ پیشآزمون
برابر  20/41و در پسآزمون برابر  28/33است ،در مؤلفۀ نیاز به شایستگی نمرۀ پیشآزمون  17/75و در
پسآزمون  29/41است ،با توجه به افزایش نمرات در پسآزمون گروه آزمایش میتوان گفت ،مداخالت
خانوادهمحور بر ارضای نیازهای روانشناختی در مدرسه تأثیر مثبت داشته است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کالس شکوفا و بررسی اثربخشی مؤلفههای آن بر ارضای نیازهای
روان شناختی در نوجوانان دختر اجرا شده است .در مرحلۀ اول پژوهش ،براساس نظرات جمعآوریشده از
متخصصان ،ایجاد کالس شکوفا شامل شش محور ایجاد فضایی باز ،پذیرنده ،تقویت پیوند گروهی و هویت
اجتماعی مشترک میان اعضا ،آموزش مهارتهای ارتباطی و مشارکتی ،آموزش مهارت مدیریت هیجان ،حمایت
از خودمختاری دانشآموزان و توسعۀ مهارتها و منابع درونی دانشآموزان است .براساس این شش محور،
بستۀ آموزشی  14جلسهای بهمنظور ایجاد کالس شکوفا برای دبیران طراحی و اجرا شد .تحلیل دادههای مرحلۀ
دوم پژوهش نشان داد که اجرای مؤلفههای کالس شکوفا به افزایش ارضای نیازهای استقالل ،برقراری ارتباط
و ادراک از شایستگی در نوجوانان دختر منجر شده است.
براساس یافتهها ،بخش مهمی از زمینههای مؤثر بر شکلگیری کالس شکوفا ،ایجاد فضایی باز ،پذیرنده،
بدون قضاوت و همراه با احترام متقابل است .در پژوهش حاضر ،با توجه به پژوهش بروکمن ،سیاروچی ،پارکر
و کاشدان ( )2017این بعد از کالس شکوفا بهعنوان فضای مشاورهای نامگذاری شده است .وی فضای
مشاورهای را فضایی برای گفتوگو ،همدلی ،شنیدهشدن ،امید و خوشبینی معرفی کرده است .گوشدادن فعال،
ارتباط بدون قضاوت و همدلی متقابل نهتنها از سوی معلم ،بلکه در تعامل نوجوانان با یکدیگر نیز باید مشهود
باشد .رایت و واتکین ( )2016وجود کالسهایی را که دانشآموزان شنیده شوند ،بتوانند ایدههایشان را تشریح
کنند و برای استدالل تشویق شوند ،برای شکوفایی ضروری میداند .در فضای دور از اجبار و قضاوت منفی،
دانشآموزان میتوانند بدون ترس از ارزیابیها ،ایدهها ،تصمیمها ،عالیق و حتی ترسها و نگرانیهای خود را
بیان کنند و با ارائۀ بازخورد مناسب از سوی معلم ،میتوانند ایدههای خود را اجرایی یا درصورت لزوم اصالح
کنند .مادامی که چنین تجاربی در فضای کالس فراهم شود ،میتوان به رشد شکوفایی امیدوار بود.
ایجاد روابط مطلوب میان همساالن نیز از مهمترین فعالیتهای کالس شکوفاست .برای ایجاد کالس
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شکوفا در دورۀ نوجوانی باید از تمایل نوجوان به ارتباط با همساالن بهره برد .درواقع تعامل سازنده با دیگران
میتواند زمینهساز تجارب موفق برای نوجوان باشد ،اما تعامل سازنده مستلزم این است که چشماندازی برای
خود و دیگران درنظر بگیرند .سیاروچی و همکاران ( )2017پیشنهاد میکنند که ارتقای چشمانداز فردی مستلزم
صرفنظر از برچسبهای منفی قدیمی به خود است و در عین حال ،چشمانداز گروهی را مستلزم صرف شفقت
و همدلی با اعضای گروه بهمنظور رشد آنها میدانند .رایت و واتکین ( )2016برای رشد شکوفایی در مدرسه،
به برنامۀ درسی پنهان در مدرسه اشاره میکند و اظهار میدارند کالسهایی که در آنها ،تعامل مثبت و
تصمیمگیری مشارکتی میان همساالن وجود دارد ،میتوانند ایجادکنندۀ شرایط مطلوب برای رشد شکوفایی
باشند.
فعالیتها ی کالس شکوفا باید پیوند گروهی را تقویت کرده و هویت اجتماعی مشترک میان اعضا ایجاد
کند .فعالیتهای جمعی مشارکتی در زمینهای از هیجانهای مثبت میتواند احساس رضایت از گروه ایجاد کند،
اما ضروری است مرز میان رضایت درونگروهی 1با خودشیفتگی گروهی 2تفکیک شود .هر دو مفهوم
خودشیفتگی جمعی و رضایت گروهی به اعتقادات مثبت مربوط میشود که افراد ممکن است دربارۀ وضعیت و
ارزش هویت اجتماعی مشترک خود داشته باشند (گولک دیزاواال و فدریکو .)2018 ،خودشیفتگی جمعی و
رضایت گروهی با تعصب خصمانه ارتباطات متضادی دارند .خودشیفتگی جمعی به نبود اعتمادبهنفس بینگروهی
و درپیشگرفتن دیدگاه خصمانه به سایر گروهها مربوط است؛ درحالیکه رضایت درونگروهی با تمایل به درک
گروههای دیگر بهعنوان حسی قابلاعتماد و خیرخواه است (گولک دیزاواال و همکاران .)2020 ،خودشیفتگی
جمعی ،نگاه خصمانه به گروههای دیگر ایجاد میکند ،اما رضایت درونگروهی امکان تفاهم بینگروهی را
فراهم میآورد (سیچوکا و همکاران .)2018 ،گولک دیزاواال ( )2019نشان داد که خودشیفتگی در گروه موجب
ایجاد هیجانهای مثبت در فرد میشود ،اما با ایجاد هیجانهای منفی خصمانه نیز همبستگی معنادار دارد؛
درحالیکه رضایت از گروه با عواطف مثبت همبستگی مستقیم و با هیجانهای منفی همبستگی معکوس دارد.
ضمن اینکه افزایش انسجام و رضایت گروهی ،به افزایش عزتنفس منجر میشود (گولک دیزاواال و همکاران،
 )2020و این امر در راستای بعد دیگری از اهداف کالس شکوفاست که بر ارتقای عزتنفس و احساس
خودارزشمندی تأکید دارد .عزتنفس به معنای این است که فرد برای خود ارزش فراوانی قائل باشد و خود را
برای تأثیرگذاری بر روند زندگی شایسته بداند .لگالت و آمیوت ( )2014با جمعآوری اطالعات از فعالیت نوجوانان
در گروه نشان دادند ،افرادی که عزتنفس آنها باالست ،تمایل دارند ارزیابی شخصی خود را به هویت اجتماعی
خود تعمیم دهند .درواقع نوجوانانی که از گروه خود رضایت دارند ،بخشی از عزتنفس خود را از گروه دریافت
میکنند و در ادامه احساس خودارزشمندی و عزتنفس درونی خود را به گروه تعمیم میدهند و همین امر
رضایت از گروه را افزایش میدهد (ژنگ ،پلومین و واناستوم)2016 ،؛ بنابراین مطالعۀ حاضر بر این گزاره تأکید
میکند که بهدلیل همپوشانی خودشیفتگی جمعی و رضایت گروهی باید بر نگاه دوستانه به سایر گروهها تأکید
1. in-group satisfaction
2. collective narcissism
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کرد و در عین حال ،با ایجاد پیوند ،همکاری و تشریکمساعی درونگروهی ،رضایت از گروه را نیز بهبود بخشید.
این جهتگیری میتواند به ارتقای شکوفایی منجر شود.
یکی دیگر از مؤلفههای مهم در کالس شکوفا ،آموزش مهارت مدیریت هیجانها است .مادامی که
هیجانهای منفی در افراد حاکم باشد ،نمیتوان به درک آنها از نیازهای سطح باالتر ،همکاری گروهی ،همدلی
با دیگران و درک و ارزشگذاری به دیدگاه دیگران امیدوار بود .این مهارتها به نوجوانان کمک میکند تا
درصورت تجربۀ هیجانهای دشوار ،رفتار خود را تنظیم کنند .تحقیقات نشان میدهد این مهارتها با بهزیستی
اجتماعی و عاطفی نوجوانان مرتبط است (راوسل ،سیاروچی ،دنس و هیون .)2016 ،براساس گفتۀ سلیگمن و
همکاران ( )2009رسیدن به بهزیستی جامع ،معادل با شکوفایی است .مهارت مدیریت هیجان ،تجربۀ احساسات
مثبت را افزایش میدهد و همین امر موجب ایجاد منابع جسمی ،شناختی و اجتماعی پایدار میشود که یکی از
ابعاد مهم شکوفایی است (باسون و روتمن .)2017 ،با پیروی از منطق مارپیچ روبهباال ،احساسات مثبت سبب
ایجاد احساسات مثبتتر میشوند و توانایی تقلیل مؤثر عواطف منفی و حفظ رضایت از زندگی را حتی در هنگام
سختی و سختی تقویت میکنند (آندری ،سگلینگ ،آلو ،بالدارو و پتریدز.)2016 ،
یکی دیگر از مؤلفههای کالسهای شکوفا ،تأکید بر خودمختاری نوجوان است .در این کالسها اجبار به
حداقل میرسد و این مؤلفه در راستای مدلهای مداخلهای روانشناسی مثبت در مدرسه است .توجه به عالیق،
ارزشها ،اهداف فردی و درک و احترام به تفاوتهای فردی از سوی معلم و بهویژه حاکمیت این ویژگیها در
کالس درس و در روابط بینفردی نوجوانان ،جزء مهمترین تأکیدات محقق و صاحبنظران شرکتکننده در
این پژوهش برای شکلگیری کالس شکوفا بود؛ برای نمونه در یکی از مدلهای مداخالتی مبتنی بر
روانشناسی مثبت در مدرسه ،توصیه شده است بهجای فشارآوردن به نوجوانان برای کاهش خطرپذیری در
زمینههای مختلف ،فشارها به ایجاد ارزشهای درونی و سرزندگی تغییر یابد (سیچوکا و همکاران.)2018 ،
استفاده از اجبار و نپذیرفتن ارزشهای کودکان و نوجوانان به این امر منجر شده است که درک آنها از
ارزشهای درونی خود کاهش یافته و بهدلیل ارضانشدن نیازها و ارزشهای درونی خود در محیط مدرسه،
رضایت آنها از مدرسه کاسته شده است (لئو و فلیک .)2019 ،در مدلهای مداخالت مثبت با محوریت زمینه
پیشنهاد میشود محیط بهگونهای طراحی شود که به افراد کمک کند با انعطافپذیری در محیط خود واکنش
نشان دهند و بهشکلی زندگی کنند که با ارزشهای آنها سازگار باشد و نشاط ایجاد کند .درواقع در این مدل،
به ارزشها و مالکهای فردی احترام گذاشته میشود (هایز و سیاروچی)2015 ،؛ بنابراین توجه به ارزشهای
درونی دانشآموزان ،ایجاد فرصتهای یادگیری مبتنی بر ارزشهای درونی هریک از آنها ،تنظیم انتظارات
براساس تواناییهای دانشآموزان و شکلدادن به باورهای گروهی براساس ارزشهای فردی هریک از اعضا
میتواند زمینه از رشد شکوفایی در کالس درس باشد.
یکی از توصیههای مهم متخصصان روانشناسی مثبت به معلمان و والدین این است که به کودکان و
نوجوانان کمک شود تا بهمنظور توسعۀ مهارتها و منابع تحقیق کنند و زمینههای خود را گسترش دهند
(سیچوکا و همکاران .)2018 ،نوجوانی سرشار از بروز تحوالت مثبت و منبع بسیاری از تواناییهاست.
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ریسکپذیری ،گشودگی در برابر تجربههای جدید و جستوجوی جذابیت از ویژگیهای اصلی هستند که در
نوجوانان جوامع مختلف مشاهده شده و بهعنوان رفتار سازگارانه با دنیای بزرگسالی شناخته میشود که به
نوجوانان کمک میکند رفتارهای بزرگساالن را آزمایش و تجربه کنند (آلیس و همکاران .)2012 ،سیچوکا و
همکاران ( )2018تأکید میکنند که این فرایند کمک میکند آنها در بزرگسالی مهارت را بسازند ،نه اینکه آن
را بیاموزند .درواقع کالس شکوفا باید بتواند فردی را تربیت کند که ایدههای منحصربهفرد خود را بسازد و
توسعه دهد و این فرایند به آنچه در روانشناسی مثبت تأکید شده ،بسیار نزدیک است (گارلند و همکاران،
 .)2010در کالس درس شکوفا ،فرایندی شبیه به درمان شناختی – رفتاری اجرا میشود که افراد را به بروز
رفتارهای جدید ترغیب میکند .در این روش درمانی تالش میشود فرد فعالیتها و مداخالت سودمند را کشف
کند و به او آموزش داده میشود تا پیامدهای رفتار خود را ردیابی کنند (هارل ،وایتمن ،هینس و ویروس
اورتگا.)2016 ،
تجربۀ اجرای پژوهش حاضر و مطالعۀ پژوهشهای گذشته در این زمینه نشان میدهد شکلگیری کالس
شکوفا ،مستلزم رعایت جنبههای فراوانی در کالس درس است و این امر تنها از عهدۀ معلمانی برمیآید که به
صورت عمیق با مباحث شکوفایی آشنا هستند و در زندگی شخصی خود آن را تجربه کردهاند .ایجاد چنین
ویژگیهایی در معلمان ،مستلزم برگزاری دورههای آموزشی طوالنیمدت است .از سوی دیگر ،مداخالت مبتنی
بر زمینه تأکید دارد که مدیریت هر موقعیتی برای نیل به شکوفایی باید براساس نیازهای همان موقعیت باشد
و این امر ،ضرورت تبحر فردی معلمان در طراحی و مدیریت کالس شکوفا را دوچندان میکند؛ بنابراین با
برگزاری کالسهای چندساعته و چندروزه نمیتوان این سطح از مهارت را در آنها ایجاد کرد و الزم است در
دورههای تربیتمعلم یا دورههای ضمن خدمت ،بهتدریج و در طوالنیمدت برای این امر برنامهریزی کرد.
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