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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 mixed-
method 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 quasi-
experimental 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. 

 دهیچک
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کالس شکوفا و بررسی اثربخشی 

روش شناختی نوجوانان دختر اجرا شده است. آن بر ارضای نیازهای روان
آمیخته  ی و به لحاظ گردآوری اطالعات، از نوعاتوسعه-ق عملیتحقی

روش نظریه به اول  ۀ. مرحلاست که در دو مرحله انجام شده است
کمک کالس شکوفا به ۀسازند یهالفهؤمو  تصورت گرف بنیادداده

متخصص شناسایی شدند. نتایج حاصل از کدگذاری نظری  15مصاحبه با 
دهد کالس شکوفا شامل شش محور ایجاد فضایی پذیرنده، نشان می

ی ارتباطی، هامهارتتقویت پیوند گروهی و هویت اجتماعی، آموزش 
اری و توسعۀ آموزش مهارت مدیریت هیجان، حمایت از خودمخت

است. براساس این شش محور،  آموزاندانشو منابع درونی  هامهارت
ی برای ایجاد کالس شکوفا برای دبیران طراحی اجلسه 14بستۀ آموزشی 

آزمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری مرحلۀ دوم پژوهش به روش شبه شد.
وسطه آموزان مدارس دورۀ متاین مرحله از پژوهش شامل دبیران و دانش

آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی  5دوم دخترانۀ منطقۀ 
های دهم و یازدهم به روش است. دبیران دو مدرسه در پایه 1399-1398

جلسۀ آموزشی شرکت  14دردسترس انتخاب شدند و در گروه آزمایش در 
این  آموزاندانشکردند. متغیر وابسته پژوهش حاضر نیز بر روی همۀ 

 یازهاین اسیمقاجرا شد. ابزار این مرحله  نفر( 138دبیران )گروه از 
با  هاداده است. (ASPBPNSS) در مدرسه یادیبن یشناختروان

راهه و تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یک  SPSSافزاراستفاده از نرم
ی کالس شکوفا به هالفهؤمدهد اجرای ها نشان میبررسی شد. یافته

استقالل، برقراری ارتباط و ادراک از شایستگی افزایش ارضای نیازهای 
 در نوجوانان دختر منجر شده است.
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 مقدمه
به رشد شناختی و عاطفی کمک کند. همچنین  تواندیمای است که شدهمدرسه فضای اجتماعی پیکربندی

(. 2020شناسی مثبت شناخته شده است )شیاوون، تیزرا، گورکل، ماگاالس و ریپولد، منبعی مهم برای روان
مدنظر آموزان دانشی ی فردهایتوانمندشناسی مثبت، عناصر موجود در مدرسه و کالس را برای رشد روان

شناسی مثبت از این جریان با عنوان برد. در حوزۀ روانی خود در فضای کالس بهره میهاآموزهقرار داده و از 
جای تمرکز بر پیشرفت شناسی، به(. این حوزه از روان2017)کرن و همکاران،  شودیمنگر یاد آموزش مثبت

ساز هایی را زمینهتأکید دارد و رشد چنین ویژگی آموزانانشدتحصیلی، بر شادکامی، بهزیستی و شکوفایی 
ی مطرح در حوزۀ هاسازهیکی از  1(. شکوفایی2018)سیچوکا و همکاران،  داندیم هاآنپیشرفت تحصیلی 

( آن را معرفی کرده است. وی پس از معرفی شادکامی اصیل 2002) شناسی مثبت است که سلیگمنروان
ریزی کرد. این مفهوم شامل عنوان عاملی برای رضایت از زندگی، نظریۀ بعدی خود را بر مبنای شکوفایی پایهبه

و پیشرفت  معناداشتن در زندگی، روابط ،3شدن(، درگیری مثبت در کارها )غرقه2های مثبتۀ هیجانمؤلفپنج 
 (.2009ت )سلیگمن، ارنست، گیلهام، رویچ و لینکینز، اس

رامش و کامیابی آپیامد شکوفایی در زندگی، دستیابی به معنای زندگی، سالمت فیزیکی بیشتر، خالقیت، 
فرادی که سطح (. ا2017)کرن، پارک، پترسون و رومر،  شودیمبیشتر است و موجب ارتقای عملکرد افراد 

ه با استرس از راهبردهای ، باورهای خودکارآمدی بیشتری دارند و در مقابلاندکردهربه باالیی از شکوفایی را تج
ه افراد به ک(. هنگامی 1393آبادی، صادقی، سعادت و خدایاری، )حسینی دولت برندیممحور بهره مسئله

همکاران،  )سلیگمن و کنندیموری و صلح را تجربه ، سطوح بیشتری از بهزیستی، بهرهرسندیمشکوفایی 
 هادورهاین  رد شخصیت ی کودکی و نوجوانی، زمان مناسبی برای رشد و شکوفایی است. رشدهادوره(. 2009

باط با محیط محقق امر در سایۀ ارت این .است متکی و اجتماعی شناختی عاطفی، بنیادی یهامهارت پرورش به
 اجتماعی، یرفتارها در درگیرشدن دیگران، یهادگاهید تشخیص توانایی یی مانندهامهارتو رشد  شودیم

 معنایابی و هزیستیب احساس به که است دانش از استفاده و دراختیارداشتن توانایی و اجتماعی معیارهای کسب
ترین ی بعد از مهمهانسلکه اهدای شکوفایی به  داردیم(. سلیگمن اظهار 2019)شوشانی،  کندیم کمک

 نهایی و هایمانآر به توجه با (؛ بنابراین2009است )سلیگمن و همکاران، وظایف فعلی والدین و مربیان 
 بیشتری پذیرینعطافوالدین و مربیان ا است بهتر فرزندان، برای نمودهای شکوفایی عنوانبه زندگی پایانبی
امید به معنای  .ته باشندداش بیشتری امید عبارتی برای نیل فرزندان خود به شکوفایی، به یا دهند، نشان خود از

رت، دورت، رویتر و )ولب است نهایی اهداف برخی با برخورد در معقول انتظارات با همراه امیدوارانه نگرشی
 (.2018اسچینکل، 

های خانوادگی، آموزشگاهی، ی مناسب در محیطهانهیزم( رشد شکوفایی را تنها با ایجاد 2017واندر ویل )

                                                           
1. flourish 

2. positive emotion 

3. positive engagement 
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ساز زمینه تواندیمی بیرونی و وجود سرمشق مناسب هامشوقبودن محیط، . غنیداندیمشغلی و اجتماعی میسر 
(. دلیل توجه به عناصر بافتی در رشد شکوفایی این است که محققان 2013شکوفایی در فرد شود )هوپرت و سو، 

ی اجتماعی مناسب فراهم باشد، همۀ افراد پتانسیل پیشرفت و شکوفایی را هانهیزماین حوزه معتقدند چنانچه 
با ایجاد  تواندیمدلی با کودکان و نوجوانان (؛ بنابراین اقتدار، مهربانی و هم2013دارند )کاشدان و سیاروچی، 

ت و درنتیجه ی شناختی، توانایی پردازش بهتر موضوعاهامهارتی ریگشکلی هانهیزمها، محیطی امن برای آن
 (.2019سطح باالتری از شکوفایی را فراهم کند )شوشانی، 

رای ورود بهای اخیر، اشتیاق فراوانی ی رشد شکوفایی موجب شده است که در سالهانهیزمتوجه به 
در رشد شکوفایی،  مؤثری انهیزموجود آید و این امر با توجه به متغیرهای شناسی مثبت به مدارس بهروان

یشبرد اهداف پعنوان راهکاری برای گرا متمرکز بر بافت و زمینه، بهشده است و مداخالت مثبتپیگیری 
یخی اشاره دارد که شناسی مثبت پیشنهاد شده است. درواقع بافت و زمینه به رویدادهای موقعیتی و تارروان

وریت زمینه، دالیل ثبت با مح(. مداخالت م2018ای بر رفتار دارد )سیچوکا و همکاران، شدهدهیسازمان ریتأث
(. بافت 2016وچی، )گراسمن، سادرا و سیار کندیموجو رفتار را تا حدود زیادی در محیط پیرامونی فرد جست

یر بگذارند بر رفتار تأث زمانهم توانندیمکه  استهای درونی های بیرونی و همچنین محرکشامل محرک
ساز شکوفایی باشد. وجود زمینه تواندیمعناصر در فضای کالس (. وجود برخی 2016ویالت و هایز،  -)ویالت

یزاواال و فدریکو، و تقویت انسجام گروهی )گولک د (2016دلی بدون قضاوت )پارکر، جریم و اندرس، فضای هم
 ساز شکوفایی شوند.زمینه توانندیم( 2018

شناختی سطح باالتر ( کالس شکوفا باید مبتنی بر نیازهای روان2020از دیدگاه آلیسون، واتر و کر )
های کالسی در فعالیت آموزاندانشباشد و فضایی را ایجاد کند که این نیازها تحریک شود و  آموزاندانش

. است حیاتیظیمی و بهزیستی افراد خودتن ها وجود دارد و برایصورت فطری در انساناین نیازها بهارضا شوند. 
معنای نیاز به (. خودمختاری به2011)دسی و ریان،  3و خودمختاری 2شایستگی ،1اند از ارتباطاین نیازها عبارت

جای اینکه رویدادهای محیط، . انسان خودمختار میل دارد بهاستتجربه کردن، انتخاب در آغاز و تنظیم رفتار 
نیاز به مؤثربودن در که شایستگی خودش حق انتخاب داشته باشد. همچنین نیاز به  اعمال او را تعیین کنند،

نهایت نیاز به ارتباط، به نیاز برای احساس اطمینان درو ( 2017لئو، لئون و ) دهدیمرا نشان تعامل با محیط 
شناختی هستند که در همۀ افراد وجود دارند از دیگر نیازهای اساسی رواندیگران  هنگام داشتن رابطه با

 احساس اعتماد ،شناختی برآورده شوندبنیادین روان که نیازهای صورتی در(. 1392صالحی، قمرانی و صالحی، )
د ادراکی شدن این نیازها، فرنهاما درصورت ممانعت و برآورد ،ردیگیبه خود و خودارزشمندی در افراد شکل م

که حمایت  دهندیم(. شواهد نشان 2010)چن و جانگ،  خواهد داشتخود  منتقد بهشکننده، منفی، بیگانه و 
خودمختاری  تواندیمدر زمینۀ خودمختاری، شایستگی و تعلق  آموزاندانششناختی اساسی معلم از نیازهای روان

                                                           
1. relatedness 

2. competence 

3. autonomy 
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 (.2018را تسهیل کند )لی، کوی و چیو،  هاآنتی ، یادگیری خودتنظیمی، عملکرد تحصیلی و بهزیسآموزاندانش
شود، چنانچه بررسی میگیری شکوفایی در کالس درس براساس پیامدهای آن از آنجا که اثربخشی شکل

 آموزاندانششناختی و اجتماعی های روانبتوان کالس درس شکوفا ایجاد کرد، باید پیامدهای آن در ویژگی
که تجارب جمعی  دارندیم( اظهار 2018و معلمان مشهود باشد؛ برای نمونه، گولک دیزاواال و فدریکو )

پیوند گروهی میان اعضای گروه و شایستگی اجتماعی را رشد دهد.  شکوفامحور در کالس درس باید بتواند
 توانیمکالس پویا ( تأکید دارند که با طراحی یک 2015سیاروچی، پارکر، کاشدان، هون و بورکاس )

بینی و انعطاف را ایجاد کرد. ایجاد چنین های مثبت، اعم از امید، خوشهای آموزشی برای ایجاد گرایشفرصت
اهداف خود را تحقق بخشند )امید معتبر(، دارای  توانندیمنوجوانان باور داشته باشند که  شودیمشرایطی موجب 
 .کنندیمو درنتیجه نتایج تحصیلی بهتری را تجربه  شوندیممعتبر(  نفسعزتارزش اجتماعی )

گیری شکوفایی، توجه به ماهیت این ی در شکلانهیزمبر موارد فوق دربارۀ اهمیت عناصر بافتی و عالوه
 توانندیمطور معمول مداخالت مبتنی بر بافت ید مدنظر قرار بگیرد. بهباعناصر و تفاوت آن در جوامع مختلف نیز 

های مشترکی ها و تکنیکدهنده و محتوا انجام شوند؛ به این معنا که روشمحوریت عناصر تشکیل به روشی با
شناسی مثبت این حوزۀ روان نظرانصاحب(. 2015برای همۀ جوامع و مدارس استفاده شود )فاریاس و ویهلم، 

در همۀ جوامع(، بر زمینه و جای تمرکز بر محتوا )محتوای واحد شناسی مثبت بهکنند. رواننمی دییتأروش را 
شک یکی از عناصری که در این زمینه وجود دارد، فرهنگ و (. بی2018بافت تأکید دارد )سیچوکا و همکاران، 

 ریتأثی بر رفتار را تحت انهیزمی هالفههای حاکم، اثرگذاری مؤهای حاکم است. درواقع فرهنگ و ارزشارزش
ی خود در چند کشور نشان دادند، با وجود هاپژوهش( در 2016؛ برای نمونه، پارکر، جریم و اندرز )دهدیمقرار 

وجود دارد، در کشورهایی که  اینکه دالیل علمی فراوانی برای اثرگذاری خودپندارۀ مثبت بر پیگیری به اهداف
 نسبتاًپنداره بر پیگیری اهداف براساس پیشرفت تحصیلی تأکید دارند، اثرگذاری خود آموزاندانشبر تفکیک 

ی هاسازهاجتماعی را در ارتباط میان  -ی مرتبط با بافت فرهنگیهاسازه توانینمضعیف است؛ بنابراین 
ی برای رشد شکوفایی، ضروری است امداخلهمنظور طراحی برنامه شناختی نادیده گرفت؛ بنابراین بهروان

ار بگیرد، عناصر کلیدی در طراحی کالس شکوفا شناسایی شود اجتماعی نیز مدنظر قر -های فرهنگیویژگی
 های آن اجتماع، طراحی و تدوین شود.و مداخالت مبتنی بر بافت به فراخور ویژگی

عنوان یک سیستم و بستری قدرتمند برای ایجاد بهزیستی مقالۀ حاضر به چگونگی استفاده از کالس به
گیری شکوفایی در سطح گروه است. در این مدل، توضیح داده جمعی پرداخته است که این امر مستلزم شکل

توانند شکوفایی می کمک یک دیدگاه آگاهانهعنوان یک سیستم(، بهی درس )بههاکالسکه چگونه  شودیم
سازی برای شکوفایی شناسایی شد و براساس ی کالسهالفهؤمجمعی ایجاد کنند؛ بنابراین در این پژوهش، 

 آموزاندانششناختی آن، مدل کالس شکوفا معرفی و پیامدها و کاربردهای این مدل برای ارضای نیازهای روان
 در مدرسه بررسی شد.

  



 233                                    ازدهمدو، سال 2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 روش
)کمی و  1آمیختهو به لحاظ شیوۀ گردآوری اطالعات،  یاتوسعهبه لحاظ هدف از نوع عملی روش تحقیق 

اول، به روش کیفی از  ۀاست. پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است. مرحلاز نوع اکتشافی متوالی کیفی( 
 کالس شکوفا ۀسازند یهالفهؤپژوهشگر به شناسایی م ،صورت گرفته است. در این مرحله 2بنیادداده ۀنوع نظری

صورت شناسی مثبت و تعلیم و تربیت نظر در حوزۀ روانصاحبپرداخته است. به همین منظور، مصاحبه با افراد 
آموزشی با هدف  ۀمورد نیاز در بست یهاگنجاندن سرفصل برای یا. ضمن اینکه مطالعات کتابخانهتگرف

نظران حوزۀ صاحبدر این مرحله،  پژوهشی ۀجامع انجام شد.آموزش بسته به معلمان و مسئوالن مدرسه 
پژوهشی در حوزۀ شکوفایی کودکان داشتند و همچنین  ویژه استادانی که فعالیتشناسی مثبت، بهروان

شناسی مثبت و هفت متخصص تعلیم متخصصان تعلیم و تربیت بود. از میان این گروه، هشت متخصص روان
 شناسی مثبت عبارت است از:. معیار انتخاب نمونه از متخصصان روانو تربیت به روش هدفمند انتخاب شدند

 . داشتن فعالیت پژوهشی در حوزۀ شکوفایی کودکان و نوجوانان؛1
 . داشتن فعالیت پژوهشی در زمینۀ آموزش شکوفایی به کودکان و نوجوانان.2

ن آموزش نوجوانان درسه و همچنیهای میدانی در حوزه و ممتخصصان تعلیم و تربیت نیز براساس سابقۀ فعالیت
 انتخاب شدند.

شامل بررسی  هاصاحبهیافته بوده است. محور مسازماننیمه ۀها در این مرحله شامل مصاحبابزار گردآوری داده
نبایدهای محیطی  وی برای رشد شکوفایی در کالس درس، بایدها انهیزمابعاد شکوفایی در نوجوانان، عوامل 

ارهای اجرایی در نقش فعالیت در گروه بر شکوفایی، رفتارهای شکوفا در گروه، سازوک برای رشد شکوفایی،
اجرا و های قابلمنظور شناسایی روشکالس شکوفا و.... بود. مصاحبه با متخصصان تعلیم و تربیت نیز به

معلم، کیفیت سوی  جانبۀ نوجوانان، تغییرات الزم در مدیریت کالس ازکاربردی در کالس درس برای رشد همه
 آمدهدستبه یهاادهدمنظور تجزیه و تحلیل بههای درسی و... صورت گرفت. در گروه آموزاندانشو نحوۀ تعامل 

 .استفاده شده استصورت دستی از سوی محقق بهها از روش کدگذاری نظری از مصاحبه
شده، مدل ایجاد کالس شکوفا ی کشفهالفهؤمی مربوط به کالس شکوفا معرفی و براساس هالفهؤمدر ادامه، 

صرفه بودن درنظر گرفته شده است. در این میان، عوامل بهبودن و مقرونیکاربرددر طراحی الگو، طراحی شد. 
شمار شناسایی شد، اما ضروری بود رویکردی عملی انتخاب شود؛ بنابراین دربارۀ انتخاب بی مؤثری انهیزم
شده مدل طراحی رومختلف، بار دیگر از صالحدید متخصصان استفاده شد؛ از اینی هالفهؤماز میان  هالفهؤم

ها صورت گرفته بود و براساس نظر ایشان اصالحات در اختیار پانزده متخصصی قرار گرفت که مصاحبه با آن
ستفاده های مدنظر در بستۀ آموزشی دبیران، با االزم صورت گرفت. بررسی اعتبار محورهای انتخابی و سرفصل

پس از بود.  85/0ها بیش از آمده در همۀ محورها و سرفصلدستاز ضریب توافق کندال انجام شد. ضرایب به
ی مربوط به معلمان و کادر مدرسه پیش اقهیدق 90تهیۀ بستۀ آموزشی ویژۀ دبیران و مسئوالن مدرسه، جلسات 

                                                           
1. mixed method 

2. grounded theory 
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های متخصصان، ایجاد کالس شکوفا گاهاز سوی محقق آغاز شد. براساس دید 98-99از شروع سال تحصیلی 
 شامل شش محور اساسی است:

ی: شامل فضای باز، پذیرنده، بدون قضاوت و همراه با احترام متقابل میان دبیران و امشاورهایجاد فضای  .1
 با یکدیگر؛ آموزاندانشو همچنین در تعامل  آموزاندانش

ی از انهیزمهای جمعی مشارکتی در . تقویت پیوند گروهی و هویت اجتماعی مشترک میان اعضا، فعالیت2
 نفس فردی و گروهی؛های مثبت و تقویت عزتهیجان

های گروهی، های مشارکتی، تأکید بر فعالیتی ارتباطی و مشارکتی: استفاده از روشهامهارت. آموزش 3
 دلی و پذیرش متقابل در گروه؛، تأکید بر همآموزش همکاری و تعامل گروهی

های خود و دیگران، مدار، درک و پردازش هیجانها: آموزش مقابلۀ مسئله. آموزش مهارت مدیریت هیجان4
های خود و دیگران، مدیریت رفتار مبتنی های خود و دیگران، احساس مسئولیت در قبال هیجانباور به هیجان

 بر هیجان؛

، آموزاندانشهای یادگیری براساس عالیق توسط معلم: ایجاد فرصت آموزاندانشودمختاری . حمایت از خ5
 ها؛ها و آغاز فعالیت به انتخاب آنفرصت تجربه برای آن

سازی و نوآوری، احترام معلم به استعدادها و : تأکید بر ایدهآموزاندانشو منابع درونی  هامهارت. توسعۀ 6
 های جدید برای مسائل.حلذیرش نوآوری در کالس، تأکید بر کشف راه، ایجاد فضای پهادهیا

ی آموزشی برای دبیران تدوین شد. محتوای آموزشی هاسرفصلشده، درنهایت براساس شش محور شناسایی
شناسی های سایر کشورهای جهان دربارۀ آموزش روانها با مطالعۀ مبانی نظری، تجربهبرای هریک از سرفصل
محور برای کالس درس شکوفا تدوین شد. همچنین یک بستۀ آموزشی ویژۀ دبیران و مثبت و مداخالت بافت

تنها جنبۀ نظری نداشت و بخشی از جلسات  هاآموزشجلسه ارائه شد.  14ه در مسئوالن مدرسه طراحی شد ک
های کالسی از گیری تعامالت گروهی میان دبیران و پس از مشاهدۀ فعالیتصورت عملی و شکلآموزشی به

 سوی محقق اجرا شده است.
مون انجام شد. جامعۀ آزآزمون و پسهای ناهمسان با پیشآزمایشی گروهمرحلۀ دوم پژوهش به روش شبه

آموزش و پرورش شهر تهران  5آماری این مرحله از پژوهش، دبیران مدارس دورۀ متوسطه دوم دخترانۀ منطقۀ 
بود. برای انتخاب نمونه، فهرست ده مدرسۀ برتر این منطقه از آموزش و پرورش دریافت شد و دیدارهایی 

ت یک مدرسه که تمایل بیشتری به انجام پژوهش ها صورت گرفت و درنهایصورت حضوری با مدیران آنبه
عنوان گروه کنترل انتخاب شد؛ بنابراین روش نمونه به روش همچنین یک مدرسه به داشت، انتخاب شد.

رو دبیران ؛ از اینگرفتندیمدردسترس بود. برای اجرای برنامۀ کالس شکوفا باید دبیران تحت آموزش قرار 
ی دهم و یازدهم این مدرسه گروه آزمایش در دورۀ آموزشی شرکت کردند. همچنین با توجه به اینکه هاهیپا

آموزان این دبیران گیری متغیرهای وابسته در دانشآموزان بود، اندازهمتغیر وابستۀ پژوهش حاضر دربارۀ دانش
پایۀ یازدهم  آموزدانش 75هم و پایۀ د آموزدانش 63بود که  آموزدانش 138صورت گرفت. این تعداد شامل 

ها، دلیل اهمیت پایۀ دوازدهم برای آمادگی آزمون ورودی دانشگاهبودند. براساس پیشنهاد مدیریت دبیرستان، به
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های این پایه در پژوهش شرکت نکردند. باید توجه داشت که انتساب افراد در گروه آموزاندانشدبیران و 
گفت این  توانیمکادر مدرسه برای همکاری در پژوهش صورت گرفت و آزمایش و کنترل، براساس تمایل 

 صورت دردسترس بود.انتساب به

 

 هادادهگردآوری  ابزار
 در مرحلۀ کمی پژوهش ابزار

، چن انیرا تاین مقیاس : سهدر مدر (ASPBPNSS) 1یادیبن یشناختروان یازهاین اسیمق
ۀ نیاز به استقالل، نیاز به ارتباط و نیاز به مؤلفو شامل سه  سؤال 15که شامل  اندکرده( طراحی 2014و هابنر )

ه شدگذاری موافقم نمره کامالًمخالفم تا  کامالًی از ادرجهدر قالب طیف شش سؤاالتشایستگی است. این 
 یختشـناروان یازهـاین یکلـ ـاسیاز مق الهـامپـس از شده توسط تیان، چن و هابنر طراحی ۀـیاول ۀنسـخاست. 

مبهم به  سؤاالتبود که پس از ارزیابی و حذف  سؤال 30شامل  یلیشناسان تحصو مشـورت با روان یادیبن
در نتایج تحلیل عاملی  سؤال( هفت 2014تقلیل یافت. در مرحلۀ بعد در پژوهش تیان، چن و هابنر ) سؤال 22

رسید  15نهایی به  سؤاالتند و تعداد بیش از یک عامل حذف شد در 4/0دلیل بار عاملی بیشتر از اکتشافی به
مقیاس استقالل، . ضریب آلفای کرونباخ برای سه خردهکردندیمدرصد واریانس کل را تبیین  53که درمجموع 

ترتیب مقیاس بهبستگی بازآزمایی برای این سه خرده. ضریب هماست 77/0و  80/0، 85/0ارتباط و شایستگی، 
پور، دالور خانی، اسدزاده، سعدی(. این پرسشنامه را یعقوب2014است )تیان، چن و هابنر،  74/0و  71/0، 73/0

 همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از کل نمونه و بازآزمایی( در ایران هنجاریابی کردند. 1396و درتاج )
تحلیل عاملی  بادست آمد. برای بررسی روایی مقیاس، از روایی مالکی و روایی سازه )دوم به ۀبراساس نمون

 یبستگآمد. ضرایب هم دستبه 72/0 و بازآزمایی 86/0 اکتشافی و تأییدی( استفاده شد. ضرایب آلفای
 ین مقیاس بود. درمجموع، مدلو بهزیستی ذهنی تحصیلی بیانگر روایی مالکی ا این ابزارهای مقیاسخرده

نمرۀ بهزیستی ذهنی تحصیلی را تبیین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، با الگوی سه عاملی  27/0
مقیاس استقالل، ارتباط و در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای سه خردهخوان بود. اصلی مقیاس هم

 .است 74/0و  81/0، 79/0شایستگی 

 

 اجراروش 
های آزمایش و کنترل، بستۀ آموزشی ویژۀ معلمان و مسئوالن مدرسه، در آزمون در گروهپس از اجرای پیش

ها در از سوی محقق آغاز شد. این آموزش 98-99ی، پیش از شروع سال تحصیلی اقهیدق 90قالب جلسات 
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) 

 

 



 ...یلیتحص یریدرگ یمدل عل نیدوت                                                                                                       236

یشی اندبرخی دیگر با حضور مدیر مدرسه و کادر اجرایی مدرسه تشکیل شد. جلسۀ نهم تا دوازدهم به روش هم
های درس، دبیران و با هدف رفع اشکال دبیران تشکیل شد؛ به این صورت که پس از سه هفته برگزاری کالس

ها پیشنهاد های خود را با یکدیگر و با محقق در میان گذاشتند و راهکارهای اجرایی به آنو چالش هاتجربه
شناسی مثبت برگزار شد. پس از ش روانبا حضور دو تن از متخصصان آموز 14تا  11 جلساتشد. دو جلسه از 

دلیل شیوع بیماری گیری متغیر وابسته اجرا شد. اجرای آزمون پیگیری بهآزمون برای اندازهپایان جلسات، پس
کرونا و تعطیلی مدارس، با مشکالتی همراه شد و دسترسی و پیگیری پاسخ به پرسشنامه از سوی همۀ 

 مکان استفاده از نتایج آزمون پیگیری صورت نگرفت.فراهم نشد؛ بنابراین ا آموزاندانش
 

 کالس شکوفا یجادا یآموزش یها. سرفصل1 جدول
 جلسه محتوای و هدف جلسات مرتبط محور

 اول -
 و مشارکت سازیینهو زم اعضا مشارکت جلب و آموزشی هایسرفصل بیان

 گروهی انسجام

 فضای ایجاد هایروش آموزش
 کالس در پذیرنده و باز

 دوم
و  ییمفهوم شکوفا معرفی مدرسه، در آن اهمیت مثبت، شناسیروان معرفی

 آن یهالفهؤابعاد و م

 سوم
 تجارب بررسی و شکوفایی گیریمطلوب و نامطلوب در شکل هایینهزم معرفی

 باره ینها در اکنندهشرکت

و  یارتباط یهامهارت آموزش
 یگروه یوندپ یجادو ا یمشارکت

 چهارم
 -معلم اولیۀ ارتباط اصول بخشی تسهیل گروهی، مشارکت و دلیهمآموزش  

 آموزانو دانش ینمؤثر معلم با والد تباطشاگرد، اصول ار

 پنجم
 رویکرد اجرایی اصول مشارکتی، رویکرد اجرای ضرورت مشارکتی، رویکرد معرفی

 معلم تسهیلگر نقش و مشارکتی

 یاز خودمختار حمایت
ها و مهارت ۀآموز و توسعدانش

 یمنابع درون
 ششم

 یجادا نحوۀ نیست، موفقیت همیشه شدنبرنده موفقیت، واقعی معنای آموزش
 ،آموزاندانش یدر کار برا شدنغرقه و لذت ادراک بخش،لذت یکار یروندها

 آموزاندانش هاییدهو ا عالیق کشف در عملی راهکارهای بررسی

 هیجان مدیریت مهارت آموزش

 هفتم

 میزان ارزیابی ها،هیجان شناسایی معلمان، به هیجانی تنظیم آموزش
 یشخص ریزیبرنامهگروه،  یاعضا یجانیه یهاو مهارت یجانیه پذیریآسیب
 ینا ییاجرا یراهکارها یسخت، بررس یجانیه یطبرخورد مؤثر در شرا یبرا

 ها در کالس درسمهارت

 هشتم
. مهارت حل 1 جمله از هامهارت آموزش یجان،ه برانگیزانندۀ موقعیت در تغییر

 (تعارض حل و وجود اظهار وگو،)گفت فردیین. مهارت ب2 ئله،مس

 نهم -
 یچگونگ ،آموزانکشف عالئق دانش یهاروش دربارۀمشکالت معلمان  بررسی

 روآموزان کمدانش یبترغ یچگونگ عالیق و کارگیریبه یبرا ییهافرصت یجادا
 مشارکت به

 دهم -
 تجارب گذاریاشتراکو  یمشارکت هایگروه در فعالیت دبیران مشکالت بررسی

 محقق هدایت با هاآن مشترک

 یازدهم -
 یاندر م هیجان یریتمد مهارت اجرای در دبیران مشکالت بررسی

قلدر،  افرادرفتار  یریتمد یچگونگ یچند مثال ملموس، بررس ۀارائ ،آموزاندانش
 رفتار اصالح هایروش یمرور برخ
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 جلسه محتوای و هدف جلسات مرتبط محور

 خودمختاری از حمایت
 آموزدانش

 دوازدهم

 هایفعالیت ایجاد شکوفا، کالس سمتبه تدریس سبک و کالس ساختار تغییر
 آموزش گروهی،ارتباط مؤثر درون یتتقو ی،گروه ی رضایتارتقا برای یگروه
 آموزش ها،یق آنعال یدر راستا هایگروههم تقویت و گروهیدرون متقابل درک

 گروه اعضای فردی هایارزش به احترام

 سیزدهم پذیرنده و باز فضای ایجاد
بدون قضاوت،  فعال و دادنبه معلمان، گوش یامشاوره یهامهارت آموزش

 آموزاندانش هایینهو زم عالیق به گذاریارزش دلی،همو  یگراند یدگاهدرک د

 چهاردهم -
 این در شدهداده آموزش موارد از استفاده برای ریزیبرنامه و مطالب بندیجمع

 آینده در کاربرد برای دوره

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
راهه و ها در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره یکمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه

 استفاده شد. SPSSافزار نرم

 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

نفر در  12و مسئوالن مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند. از این تعداد نفر از دبیران  24در پژوهش حاضر 
نفر در  11نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ) 21 نفر دیگر در گروه کنترل بودند. 12گروه آزمایش و 
نفر در  1نفر دارای تحصیالت دکترا یا دانشجوی دکترا بودند ) 3نفر در گروه کنترل( و  10گروه آزمایش و 
آموزان این گیری متغیرهای وابسته در دانشنفر در گروه کنترل(. با توجه به اینکه اندازه 2گروه آزمایش و 

نفر در گروه  33پایۀ دهم ) آموزدانش 63گیری شدند که آموز اندازهدانش 138دبیران صورت گرفته است، 
نفر در گروه  39نفر در گروه آزمایش و  36پایۀ یازدهم ) آموزدانش 75نفر در گروه کنترل( و  30آزمایش و 

 کنترل( بودند.
 

 هاشاخص یف( توصب
 

 آزمون و گروه تفکیک به پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص. 2 جدول

 هاآزمون متغیرها
 کنترل آزمایش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 استقالل به نیاز
 97/2 82/18 71/3 14/19 آزمونشیپ

 02/3 49/20 11/3 52/31 آزمونپس

 ارتباط به نیاز
 17/2 07/23 65/2 17/22 آزمونشیپ

 88/2 39/23 61/2 74/29 آزمونپس

 شایستگی به نیاز
 97/2 54/18 13/3 40/18 آزمونشیپ

 17/3 17/19 28/3 91/28 آزمونپس
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بود،  آزمونپسو  آزمونشیپی ناهمسان با دوگروهآزمایشی و از نوع طرح از آنجا که طرح این تحقیق شبه

منظور بررسی در ابتدا به راهه استفاده شده.از تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یک هادادهبرای تحلیل 
 هاانسیواررگرسیون،  هایراهه، به بررسی همگنی شیبهای تحلیل کوواریانس چندمتغیرۀ یکفرضپیش

 پرداخته شد. بستگی پیرسون( و همM)آزمون باکس  هاانسیکووار)آزمون لوین(، 
 

 هایانسو کووار هاواریانس یهمگن بررسی. 3 جدول
 Mباکس  آزمون لوین آزمون 

 معناداری سطح F مقدار معناداری سطح F مقدار هالفهؤم

 26/0 28/1 13/0 13/1 استقالل به نیاز
 07/0 91/1 19/0 04/1 ارتباط به نیاز

 16/0 52/1 32/0 71/0 شایستگی به نیاز

ها در سطح و کوواریانس گروه تفاوت واریانس دهدیمبررسی همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس نشان 
05/0P≤ ها تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد و درواقع معنادار نیست؛ بنابراین واریانس و کوواریانس گروه

آمده دربارۀ اثر تعاملی دستبه Fمقدار  دهدیمهای رگرسیون نشان ها همگن هستند. بررسی همگنی شیبگروه
( و نیاز به شایستگی 54/1نیاز به ارتباط )(، 12/1بر متغیر وابسته در متغیر نیاز به استقالل ) آزمونشیپگروه و 

. استمعنادار نیستند؛ بنابراین شیب رگرسیون در همۀ این متغیرها همگن  ≥05/0P ( است که در سطح29/1)
 هاافتهبستگی پیرسون بررسی شده است. یبستگی میان متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون همماتریس هم

. به این ترتیب استفاده از استو معنادار  5/0متغیرهای وابسته همگی بیشتر از  ارتباط دوتایی دهدیمنشان 
 تحلیل کوواریانس چندمتغیره مجاز است.

 

 شکوفا  کالس یردر تأث یانسآزمون کووار یاعتبار هایشاخص. 4 جدول

 شناختیروان یازهاین یبر ارضا
 معناداری سطح F مقدار شاخص مقدار اعتباری هایشاخص

 0001/0 65/2 57/0 پیالیی اثر
 0001/0 65/2 43/0 ویلکز المبدا

 
معنادار  ≥01/0Pکه هر دو شاخص در سطح  است 43/0و مقدار المبدا ویلکز نیز  57/0مقدار اثر پیالیی 

 هستند؛ بنابراین متغیرهای وابسته دو گروه آزمایش و گواه با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.
 

 هایهفرض آزمون( ج
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 شناختیروان یازهاین یشکوفا بر ارضا کالس یرتأث دربارۀ چندمتغیره کوواریانس تحلیل. 5 جدول

معنادار است.  ≥P 01/0درس  هالفهؤمدر همۀ  Fمقدار  دهدیمبررسی تفکیکی متغیرهای وابسته نشان 
 آزمونشیپۀ نیاز به ارتباط نمرۀ مؤلف. در است 83/27 آزمونپسو در  70/19 آزمونشیپۀ استقالل، نمرۀ مؤلفدر 

در  و 75/17 آزمونشیپۀ نیاز به شایستگی نمرۀ مؤلف، در است 33/28برابر  آزمونپسو در  41/20برابر 
گفت، مداخالت  توانیمگروه آزمایش  آزمونپس، با توجه به افزایش نمرات در است 41/29 آزمونپس

 مثبت داشته است. ریتأثدر مدرسه  شناختیمحور بر ارضای نیازهای روانخانواده
 

 گیرییجهنتو  بحث
ی آن بر ارضای نیازهای هالفهؤمپژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کالس شکوفا و بررسی اثربخشی 

شده از یآورجمعشناختی در نوجوانان دختر اجرا شده است. در مرحلۀ اول پژوهش، براساس نظرات روان
ایجاد فضایی باز، پذیرنده، تقویت پیوند گروهی و هویت  شامل شش محورمتخصصان، ایجاد کالس شکوفا 

ی ارتباطی و مشارکتی، آموزش مهارت مدیریت هیجان، حمایت هامهارتاجتماعی مشترک میان اعضا، آموزش 
. براساس این شش محور، است آموزاندانشو منابع درونی  هامهارتو توسعۀ  آموزاندانشاز خودمختاری 
ی مرحلۀ هادادهتحلیل  منظور ایجاد کالس شکوفا برای دبیران طراحی و اجرا شد.ی بهاجلسه 14بستۀ آموزشی 

ی کالس شکوفا به افزایش ارضای نیازهای استقالل، برقراری ارتباط هالفهؤماجرای  دوم پژوهش نشان داد که
 جر شده است.و ادراک از شایستگی در نوجوانان دختر من

گیری کالس شکوفا، ایجاد فضایی باز، پذیرنده، بر شکل مؤثری هانهیزم، بخش مهمی از هاافتهبراساس ی
بدون قضاوت و همراه با احترام متقابل است. در پژوهش حاضر، با توجه به پژوهش بروکمن، سیاروچی، پارکر 

گذاری شده است. وی فضای ی نامااورهمشفضای  عنوانبه( این بعد از کالس شکوفا 2017و کاشدان )
دادن فعال، بینی معرفی کرده است. گوششدن، امید و خوشدلی، شنیدهوگو، همی را فضایی برای گفتامشاوره

تنها از سوی معلم، بلکه در تعامل نوجوانان با یکدیگر نیز باید مشهود دلی متقابل نهارتباط بدون قضاوت و هم
را تشریح  شانیهادهیاشنیده شوند، بتوانند  آموزاندانشهایی را که ( وجود کالس2016) باشد. رایت و واتکین

. در فضای دور از اجبار و قضاوت منفی، داندیمکنند و برای استدالل تشویق شوند، برای شکوفایی ضروری 
ی خود را هاینگرانها و ها، عالیق و حتی ترس، تصمیمهادهیا، هایابیارزبدون ترس از  توانندیم آموزاندانش

ی خود را اجرایی یا درصورت لزوم اصالح هادهیا توانندیمبیان کنند و با ارائۀ بازخورد مناسب از سوی معلم، 
 به رشد شکوفایی امیدوار بود. توانیمکنند. مادامی که چنین تجاربی در فضای کالس فراهم شود، 

های کالس شکوفاست. برای ایجاد کالس ترین فعالیتوب میان همساالن نیز از مهمایجاد روابط مطل

 اثر اندازۀ معناداری سطح F مقدار مجذورات میانگین یآزاد درجۀ مجذورات مجموع تغییرات منبع

 53/0 0001/0 31/19 49/1151 1 49/1151 استقالل به نیاز
 48/0 0001/0 04/16 75/939 1 75/939 ارتباط به نیاز

 55/0 0001/0 44/21 11/1306 1 11/1306 شایستگی به نیاز
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شکوفا در دورۀ نوجوانی باید از تمایل نوجوان به ارتباط با همساالن بهره برد. درواقع تعامل سازنده با دیگران 
اندازی برای که چشم ساز تجارب موفق برای نوجوان باشد، اما تعامل سازنده مستلزم این استزمینه تواندیم

انداز فردی مستلزم که ارتقای چشم کنندیم( پیشنهاد 2017خود و دیگران درنظر بگیرند. سیاروچی و همکاران )
انداز گروهی را مستلزم صرف شفقت های منفی قدیمی به خود است و در عین حال، چشمنظر از برچسبصرف
( برای رشد شکوفایی در مدرسه، 2016. رایت و واتکین )دانندیمها منظور رشد آندلی با اعضای گروه بهو هم

ها، تعامل مثبت و یی که در آنهاکالس دارندیمو اظهار  کندیمبه برنامۀ درسی پنهان در مدرسه اشاره 
ایجادکنندۀ شرایط مطلوب برای رشد شکوفایی  توانندیمساالن وجود دارد، گیری مشارکتی میان همتصمیم
 باشند.
ی کالس شکوفا باید پیوند گروهی را تقویت کرده و هویت اجتماعی مشترک میان اعضا ایجاد هاتیلفعا

احساس رضایت از گروه ایجاد کند،  تواندیممثبت  هایی از هیجانانهیزمی جمعی مشارکتی در هاتیفعالکند. 
تفکیک شود. هر دو مفهوم  2با خودشیفتگی گروهی 1گروهیاما ضروری است مرز میان رضایت درون

که افراد ممکن است دربارۀ وضعیت و  شودیمخودشیفتگی جمعی و رضایت گروهی به اعتقادات مثبت مربوط 
(. خودشیفتگی جمعی و 2018ارزش هویت اجتماعی مشترک خود داشته باشند )گولک دیزاواال و فدریکو، 

ی گروهنیبنفس ودشیفتگی جمعی به نبود اعتمادبهرضایت گروهی با تعصب خصمانه ارتباطات متضادی دارند. خ
گروهی با تمایل به درک که رضایت درون؛ درحالیستمربوط ا هاگروهگرفتن دیدگاه خصمانه به سایر و درپیش

(. خودشیفتگی 2020اعتماد و خیرخواه است )گولک دیزاواال و همکاران، عنوان حسی قابلی دیگر بههاگروه
گروهی را ی امکان تفاهم بینگروهدرون، اما رضایت کندیمی دیگر ایجاد هاگروهبه  جمعی، نگاه خصمانه

( نشان داد که خودشیفتگی در گروه موجب 2019) (. گولک دیزاواال2018و همکاران،  )سیچوکا آوردیمفراهم 
ی معنادار دارد؛ بستگمنفی خصمانه نیز هم های، اما با ایجاد هیجانشودیممثبت در فرد  هایایجاد هیجان

بستگی معکوس دارد. منفی هم هایبستگی مستقیم و با هیجانکه رضایت از گروه با عواطف مثبت همدرحالی
)گولک دیزاواال و همکاران،  شودیمنفس منجر ضمن اینکه افزایش انسجام و رضایت گروهی، به افزایش عزت

نفس و احساس ( و این امر در راستای بعد دیگری از اهداف کالس شکوفاست که بر ارتقای عزت2020
نفس به معنای این است که فرد برای خود ارزش فراوانی قائل باشد و خود را خودارزشمندی تأکید دارد. عزت

آوری اطالعات از فعالیت نوجوانان ( با جمع2014گالت و آمیوت )برای تأثیرگذاری بر روند زندگی شایسته بداند. ل
باالست، تمایل دارند ارزیابی شخصی خود را به هویت اجتماعی  هاآننفس در گروه نشان دادند، افرادی که عزت

ت نفس خود را از گروه دریافخود تعمیم دهند. درواقع نوجوانانی که از گروه خود رضایت دارند، بخشی از عزت
دهند و همین امر نفس درونی خود را به گروه تعمیم میو در ادامه احساس خودارزشمندی و عزت کنندیم

(؛ بنابراین مطالعۀ حاضر بر این گزاره تأکید 2016استوم، )ژنگ، پلومین و وان دهدیمرضایت از گروه را افزایش 
تأکید  هاگروهباید بر نگاه دوستانه به سایر پوشانی خودشیفتگی جمعی و رضایت گروهی دلیل همکند که بهمی

                                                           
1. in-group satisfaction 

2. collective narcissism 
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گروهی، رضایت از گروه را نیز بهبود بخشید. ی درونمساعکیتشرکرد و در عین حال، با ایجاد پیوند، همکاری و 
 به ارتقای شکوفایی منجر شود. تواندیمگیری این جهت

است. مادامی که  هاجانی مهم در کالس شکوفا، آموزش مهارت مدیریت هیهالفهیکی دیگر از مؤ
دلی ها از نیازهای سطح باالتر، همکاری گروهی، همبه درک آن توانینممنفی در افراد حاکم باشد،  هایهیجان

تا  کندیمبه نوجوانان کمک  هامهارتی به دیدگاه دیگران امیدوار بود. این گذارارزشبا دیگران و درک و 
با بهزیستی  هامهارتاین  دهدیمخود را تنظیم کنند. تحقیقات نشان  دشوار، رفتار هایدرصورت تجربۀ هیجان

(. براساس گفتۀ سلیگمن و 2016اجتماعی و عاطفی نوجوانان مرتبط است )راوسل، سیاروچی، دنس و هیون، 
تجربۀ احساسات  ( رسیدن به بهزیستی جامع، معادل با شکوفایی است. مهارت مدیریت هیجان،2009همکاران )

که یکی از  شودیمو همین امر موجب ایجاد منابع جسمی، شناختی و اجتماعی پایدار  دهدیما افزایش مثبت ر
باال، احساسات مثبت سبب (. با پیروی از منطق مارپیچ روبه2017ابعاد مهم شکوفایی است )باسون و روتمن، 

عواطف منفی و حفظ رضایت از زندگی را حتی در هنگام  مؤثرو توانایی تقلیل  شوندیم ترمثبتایجاد احساسات 
 (.2016)آندری، سگلینگ، آلو، بالدارو و پتریدز،  کنندیمسختی و سختی تقویت 

ها اجبار به های شکوفا، تأکید بر خودمختاری نوجوان است. در این کالسی کالسهالفهؤمیکی دیگر از 
شناسی مثبت در مدرسه است. توجه به عالیق، ی روانامداخله یهامدلدر راستای  مؤلفهو این  رسدیمحداقل 
ها در ویژه حاکمیت این ویژگیی فردی از سوی معلم و بههاتفاوت، اهداف فردی و درک و احترام به هاارزش

در  کنندهشرکتنظران تأکیدات محقق و صاحب نیترمهمفردی نوجوانان، جزء کالس درس و در روابط بین
ی مداخالتی مبتنی بر هامدلی کالس شکوفا بود؛ برای نمونه در یکی از ریگشکلبرای این پژوهش 

فشارآوردن به نوجوانان برای کاهش خطرپذیری در  جایشناسی مثبت در مدرسه، توصیه شده است بهروان
(. 2018ی درونی و سرزندگی تغییر یابد )سیچوکا و همکاران، هاارزشی مختلف، فشارها به ایجاد هانهیزم

ها از های کودکان و نوجوانان به این امر منجر شده است که درک آناستفاده از اجبار و نپذیرفتن ارزش
های درونی خود در محیط مدرسه، دلیل ارضانشدن نیازها و ارزشهای درونی خود کاهش یافته و بهارزش

ی مداخالت مثبت با محوریت زمینه هامدل(. در 2019و فلیک،  لئوها از مدرسه کاسته شده است )رضایت آن
ی در محیط خود واکنش ریپذانعطافی طراحی شود که به افراد کمک کند با اگونهمحیط به شودیمپیشنهاد 

درواقع در این مدل،  .ها سازگار باشد و نشاط ایجاد کندی آنهاارزششکلی زندگی کنند که با نشان دهند و به
های (؛ بنابراین توجه به ارزش2015شود )هایز و سیاروچی، های فردی احترام گذاشته میو مالک هاارزشبه 

ها، تنظیم انتظارات های درونی هریک از آنهای یادگیری مبتنی بر ارزش، ایجاد فرصتآموزاندانشدرونی 
ی فردی هریک از اعضا اهارزشدادن به باورهای گروهی براساس و شکل آموزاندانشی هاییتوانابراساس 

 از رشد شکوفایی در کالس درس باشد.زمینه  تواندیم
شناسی مثبت به معلمان و والدین این است که به کودکان و ی مهم متخصصان روانهاهیتوصیکی از 

ی خود را گسترش دهند هانهیزمو منابع تحقیق کنند و  هامهارتمنظور توسعۀ نوجوانان کمک شود تا به
ست. هاییتوانانوجوانی سرشار از بروز تحوالت مثبت و منبع بسیاری از (. 2018ا و همکاران، )سیچوک
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ی اصلی هستند که در هایژگیووجوی جذابیت از ی جدید و جستهاتجربهپذیری، گشودگی در برابر ریسک
که به  شودیمعنوان رفتار سازگارانه با دنیای بزرگسالی شناخته نوجوانان جوامع مختلف مشاهده شده و به

(. سیچوکا و 2012و همکاران،  سیآلرفتارهای بزرگساالن را آزمایش و تجربه کنند ) کندیمنوجوانان کمک 
ها در بزرگسالی مهارت را بسازند، نه اینکه آن آن کندیمک که این فرایند کم کنندیم( تأکید 2018همکاران )

فرد خود را بسازد و ی منحصربههادهیارا بیاموزند. درواقع کالس شکوفا باید بتواند فردی را تربیت کند که 
شناسی مثبت تأکید شده، بسیار نزدیک است )گارلند و همکاران، توسعه دهد و این فرایند به آنچه در روان

که افراد را به بروز  شودیمرفتاری اجرا  –(. در کالس درس شکوفا، فرایندی شبیه به درمان شناختی 2010
و مداخالت سودمند را کشف  هاتیفعالفرد  شودیم. در این روش درمانی تالش کندیمرفتارهای جدید ترغیب 

من، هینس و ویروس هارل، وایتتا پیامدهای رفتار خود را ردیابی کنند ) شودیمکند و به او آموزش داده 
 (.2016اورتگا، 

کالس  یریگشکل دهدیم نشان نهیزم نیگذشته در ا یهاپژوهش ۀپژوهش حاضر و مطالع یاجرا ۀتجرب
به که دیآیبرم یمعلمان ۀاز عهد تنهاامر  نیکالس درس است و ا در یفراوان یهاجنبه تیشکوفا، مستلزم رعا

 نیچن جادیااند. خود آن را تجربه کرده یشخص یدر زندگ و هستندآشنا  ییبا مباحث شکوفا قیعم صورت
 یمبتن مداخالت گر،ید یاست. از سو مدتیطوالن یآموزش یهادوره یدر معلمان، مستلزم برگزار ییهایژگیو
باشد  تیهمان موقع یازهاین براساس دیبا ییبه شکوفا لین یبرا یتیهر موقع تیریدارد که مد دیتأک نهیزم بر
با  نیبنابرا کند؛یمکالس شکوفا را دوچندان  تیریو مد یمعلمان در طراح یامر، ضرورت تبحر فرد نیو ا

کرد و الزم است در  جادیا هاسطح از مهارت را در آن نیا توانینم چندروزه و چندساعته یهاکالس یبرگزار
 .کرد یزیربرنامه امر نیا یبرا مدتیطوالن در و جیتدرضمن خدمت، به یهادوره ای معلمتیترب یهادوره

 

 منابع
با  ییو خودشکوفا یخودکارآمد ۀرابط(. 1393ف. ) ،یاریع.، سعادت، س.، و خدا ،ی.، صادقف ،یآباددولت ینیحس

 . 10-17 ،(1)6. یپزشک آموزش در پژوهش. انیدر دانشجو یامقابله یراهبردها
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