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چکیده
غرقگی مفهومی برگرفته از روانشناسی مثبت است که در آن ،فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز و با
هوشیاری ،کامالً در یک فعالیت درگیر میشود .هدف از پژوهش حاضر ،تبیین مبانی روانشناختی عناصر
برنامه درسی ،مبتنی بر نظریه غرقگی بود .روش پژوهش حاضر ،کیفی از نوع جستار نظرورزانه بود .بهمنظور
دستیابی به دادههای موردنظر از روش مطالعه و بررسی متون و آثار صاحبنظران حوزه مطالعاتی «غرقگی»
و روانشناسی مثبت استفاده شد .در مرحله بعد دادههای گردآوری شده مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و با
توضیح مفاهیم و بررسی شرطهای الزم به تحلیل مفاهیم و استنباط عناصر پرداخته شد .نتایج بیانگر این بود
که اهداف مبتنی بر نظریه غرقگی باید ،از قبل مشخص ،دقیق ،شفاف و شخصی سازی شده باشند؛ یادگیرنده
طبق این نظریه باید مستقل ،با انگیزه ،برخوردار از اعتماد به نفس و معلم(یاددهنده) باید تسهیلگر باشد.
همچنین روش یاددهی -یادگیری مبتنی بر نظریه غرقگی روش بازی محور ،آموزش انفرادی برنامهای و حل
مسئله است؛ ویژگی محیط طبق این نظریه ،ساختارمند ،امن و هدایت کننده و همچنین ارزشیابی و ارائه
بازخورد فوری ،خود ارزیابی و ارزشیابی تشخیصی از جمله روشهای ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر نظریه
غرقگی مشخص شد.

واژگان کلیدی :روانشناسی مثبت ،غرقگی ،عناصر برنامه درسی.

 .1دانشجوی دکتری ،برنامه ریزی درسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
بهکار بردن سازههای روانشناسی در امر آموزش چند دههای است که بسیار مورد توجه قرار
گرفته است (ناجی میدانی1931 ،؛ رتینگ و وگر .)8312 ،1یکی از این مؤلفهها که پس از
جنگ جهانی دوم و به دنبال انتقاد از توجه بیش از اندازه به جنبه درمانی روانشناسی مورد
توجه قرار گرفت روانشناسی مثبت 8بود .به عقیدهی سلیگمان و میهالی )8333(9روانشناسی
مثبت مطالعهی علمی عملکرد مثبت انسان و شکوفایی در سطوح بیولوژیکی ،شخصی،
ارتباطی ،نهادی ،فرهنگی و جهانی زندگی است .پترسون )8332( 4روانشناسی مثبت را
بهعنوان مطالعهی علمی آنچه که زندگی را به بهترین شکل میسازد؛ تعریف کرده است.
عبارت" زندگی که ارزش زیستن داشته باشد" بارها توسط سلیگمن و میهالی در توصیف
روانشناسی مثبت بیان شده است و این خود نشان دهندهی اهداف این حوزه در راستای
دستیابی به حس زندگی مطلوب است (میهالی.)8332 ،
در روانشناسی مثبت پدیدههای روان شناختی را در سطوح مختلف مدنظر قرار میدهد
و به مطالعهی تجربیات انتزاعی مثبت ،ویژگیهای شخصیتی مثبت ،و نهادهای مثبت
میپردازد .برخالف هیجانهای منفی که بار و ذهن مردم را محدود مینماید هیجانهای
مثبت ،ذهن انسان را فعال نگاه میدارند ،که خود موجب باالرفتن توانایی انسان میشود
(آمسترانگ .)8332 ،5بر اساس تعریف روانشناسی مثبت ،نوع نگرش و عادات فکری
روزمره مردم بر زندگی آنها تأثیر مثبت خواهد داشت .مطالعات نشان میدهند خوشبینی و
مثبت اندیشی ،امید به زندگی و تغییر شرایط در جهت مثبت را به همراه خواهد داشت.
روانشناسی مثبت 2که از آن با عنوان روانشناسی مثبتگرا هم نام برده میشود در اکثر

مواقع با مثبت اندیشی 1اشتباه گرفته میشود .چرا که روانشناسی مثبت ،نگاهی علمی و

توصیفی از پژوهشهای ارزشمند علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسانها است و مثبت
اندیشی صرفاً توصیههایی مثبت و جذاب در این زمینه (ایگبرت .)8339 ،2از جمله موضوعات
1. Raettig & Weger
2. Positive Psychology
3. Sligman & mihaly
4. Peterson
5. Armestrong
6. positive psychology
7. Thinking positive
8. Egbert
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مطروح شده در روان شناسی مثبت ،رضایت ذهنی ،شادکامی ،کسب دانش در مورد آینده،
امید و غرقگی است( اسنایدر و لوپز.)8335 ،1
غرقگی 8یک مفهوم روانشناسانه و برگرفته از مفاهیم روانشناسی مثبت است (میهالی،
 .)8314این مفهوم اشاره به احساس ذهنی مثبت دارد و در آن فرد با سطحی از مهارت یا
تمرکز کامل و با هوشیاری ،کامالً در یک فعالیت غرق میشود .غرقگی در تعریف به
مجموعهای از تجربههای هدف دار ،فشرده  ،به لحاظ منطقی سازمان یافته ،که به دلیل نظم
درونی ،احساس میشود معنادار و خشنودکننده است اشاره دارد .غرقگی در مفهوم ،حالتی
است که در آن افراد آنقدر درگیر فعالیتی هستند که هیچ چیز دیگر برایشان اهمیت ندارد
(قربانی1932 ،؛ مکیکانگاس ،باکر ،آنوال و دموروتی.)8313 ،9
بر مبنای دیدگاه سنتی ،غرقگی بهعنوان یک وضعیت در سطح فردی درک شده است.
اما  ،هم در پیدایش (سالنوا و همکاران )8314 ،4و هم در ادامه روند غرقگی (واکر)8313 ،5
حضور دیگران تأثیرگذار است (جاکوال ،نمایتیس و لیوکنین .)8312 ،2بهعنوان مثال ،حالت
غرقگی یک دونده در یک ماراتن ممکن است هنگامی که او متوجه شود که اطرافیان او را
تشویق میکنند ،افزایش یابد .در این سناریو ،بستر اجتماعی به سادگی پدیده پیش زمینه برای
غرقگی است ،اما علت ظهور آن نیست .با این وجود یک دونده دیگردر همان ماراتن ممکن
است آنقدر با حضور رقبای خود پریشان شود ،که به هیچ وجه حالت غرقگی پیدا نکند؛
برای او ،حضور دیگران عامل جلوگیری از توسعه غرقگی است .از طرف دیگر ،یک دونده
سوم ،ممکن است هرگز در هنگام دویدن به تنهایی احساس غرقگی نکند ،اما تنها هنگامی
که مجبور است در میان جمع ورزشکاران دیگر به رقابت بپردازد؛ این حس در او جاری
شود برای او ،بستر اجتماعی باعث ترویج تجربه غرقگی میشود ( ریتینگ و وگر.)8312 ،1
الزم به ذکر است که غرقگی پدیدهای موقت بوده و یک حس دائمی نیست .به طور
معمول غیرمنتظره سر میزند و به زودی ناپدید میشود؛ اما حداقل پس از آن ،فرد احساس
1. Snyder & lopez
2. Flow
3. Makikangas, Bakker, Aunola & Demerouti
4. Salanova et al
5. Walker
6. Jaakkola, Ntoumatis & Liukkonen
7. Reatting & weger
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رضایت میکند (سیکزنت میهالی .)8333 ،اگرچه غرقگی یک موضوع مربوط به حوزه
روانشناسی مثبت است؛ اما مؤلفه “درگیری 1شدید” قابلیت ادغام با سایر حوزههای دانشی
را دارد (فردریک ،بالمنفیلد و پاروس 8334 ، 8؛ سلیگمان و میهالی .)8333 ،از جمله
زمینههای آموزشی برجسته و آشکار قابلیتمدار در این حوزه را ،فناوری اطالعات ،موسیقی،
ورزش و بازیها میتوان نام برد(ناکامورا و میهالی8338 ،؛ آگارول و کاراهونا8333 ،9؛
میهالی و فور1323 ،؛ هسا و لو.)8334 ،4
میهالی و ناکامورا ( )8338معتقدند که میتوان از نظریه غرقگی بهعنوان فرصتی برای
یادگیری و کاربست بهتر تجربیات آموزشی استفاده کرد؛ زیرا حالت غرقگی ،یادگیرنده را
ترغیب می کند تا تجربیاتش را خودش شکل دهد و بسازد .جنبه رشد شخصی (سلیگمان و
میهالی ، )8333 ،درگیری (فردریکز و همکاران )8334 ،و برنامههای مداخلهای که در نظریه
وجود دارد به آن ارزش باالیی برای جست و جو و کاربست آن در محیط های یادگیری
داده است .غرقگی یک منبع خوب ،برای بهزیستی محسوب میشود ،چنانچه سیکزیت
میهالی ( )1333این عقیده را دارد که مهارتهای شناختی مرتبط با غرقگی برای رسیدن به
یک زندگی خوب ،بسیار کمک کننده است .فقیهی و همکاران ( )1931نیز بیان میکنند که
دانشآموزان با داشتن سطوح باالتری از تجربة غرقگی ،فعالیت و تکالیف درسی را به دلیل
چالش و لذتی که از انجام آن تجربه میکنند؛ انجام خواهند داد؛ نه صرفاً به خاطر عوامل
تقویت کنندة بیرونی.
با توجه به اینکه حالت غرقگی در ارتباط با تعامل بهینه و عملکرد مطلوب فرد است؛
درک حاالتی که منجر به حفظ و نگهداشت این وضعیت میشود قابل توجه است ( کوباتا
و مالیت .)8312 ،از جمله عواملی که در ایجاد و تداوم حالت غرقگی مؤثر است چالش
برانگیز بودن فعالیت برای فرد است به طوری که مهارت و چالش باید در یک سطح تعادلی
طراحی شوند ،تا فرد به غرقگی برسد(میهالی1332 ،؛ باتیستا .)8313 ،هر چند که به اعتقاد
بسیاری از پژوهشگران هنوز عوامل تسهیل و یا منع غرقگی به طور کامل شناسایی نشده
است(کوباتا و مالت .)8312 ،اما میهالی و همکاران در مجموعه پژوهشهایی
1. Involvement
2. Fredricks, Blumenfeld and Paris
3. Agarwal & karahanna
4. Hesa & lowe
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( )1315،1333،8333نه مؤلفه اصلی تجربه غرقگی را تعادل مهارت -چالش ،اهداف روشن،
بازخورد بدون ابهام ،تمرکز ،احساس کنترل ،درگیری یا ادغام ،از دست دادن خودآگاهی
و خودپاداش دهی برشمردند.
نتایج پژوهشها نشان داده غرقگی در تعدادی از مطالعات با پیشرفت تحصیلی و موفقیت
در یادگیری مرتبط بوده است (میهالی1331 ،؛ کاستدرو83381؛ غانی1335 ،8؛ کونرادو و
همکاران8331 9؛ ریا8333 ،4؛ فو ،سو و یون8333 ،؛ هو و کیو )8313 ،و همچنین گروههای
سنی ابتدایی (مارکز8333، 5؛ اسکینز و همکاران ،)1333، 2متوسطه (گوس ،گالبریس و
رنشوا8338 ،1؛ شرنوف و میهالی )8339 ،2و دانشجویان (جوا و روی8332 ،3؛ جو ،او و
کیم8315 ،13؛ کیلی8335 ،11؛وبستر ،تروینو و ریان )1339 ،18را میتوان با برنامههای مبتنی
بر غرقگی پوشش داد .همچنین فعالیتهای متنوعی مانند کالسهای زبان خارجی
(ایگبرت ، )8339 ،19جستجوی اطالعات در وب سایتها (اسکادبرگ و کیمل )8334،14و
بازیهای رایانهای آموزشی (کیلی )8335 ،را میتوان به شیوه غرقگی پیش برد.
با توجه به پژوهشهای انجام شده در زمینه غرقگی و یادگیری (کاستادرو8338 ،؛ جو
وهمکاران )8315 ،استنباط میشود که این ویژگی برگرفته از روانشناسی مثبت گرا در
بهبود و کمک به فعالیتهای یادگیری مؤثر است (بیرد و هوی .)8313 ،15و از آنجا که برنامه
درسی ،بستر شکل گیری یادگیری است (غربا ،رحیمی و دهباشی .)1932 ،باید به برنامه
درسی غرقگی توجه داشت ،با این وجود خأل پژوهشی که به تبیین رابطه و عناصر برنامه

1. Custodero
2. Ghani
3. Konradt et al
4. Rea
5. Marks
6. Skinner
7. Goos, Galbraith & Renshaw
8. Shernoff & mihaly
9. Guo and Ro
10. Joo, Oh & Kim
11. Kiili
12. Webster,Trevino & Ryan
13. Egbert
14. Skadbe & Kimmel
15. Beard & Hoy
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درسی و نظریه غرقگی پرداخته باشد احساس شد .لذا هدف از پژوهش حاضر این بود که با
استناد به مبانی نظری ،عناصر برنامه درسی مبتنی بر نظریه غرقگی را تبیین نماید.

روش
با توجه بهاین که مبنای بررسی و تبیین عناصر مبانی نظری حوزه مورد مطالعه بوده است؛
روش کیفی جستار نظرورزانه روشی مطلوب برای انجام این پژوهش تشخیص داده شد .این
روش نوعی فراتحلیل یا تلفیق پژوهشی است که محقق به جای قواعد آماری و عددی از
پژوهشها و گذارهها بهعنوان ابزار استفاده میکند (شوبرت .)1331 ،اطالعات پژوهش

حاضر با بررسی مستندات و پژوهشهای حوزه "روانشناسی مثبت" و "غرقگی" و تجزیه و
تحلیل این اطالعات به دست آمد .پس از جمعآوری اطالعات ،با توجه به یافتههای حاصل
از پژوهش و طبقهبندی آنها ،نتایجی بهدستآمده است که در راستای عناصر ششگانه
برنامه درسی میلر (هدف ،دانشآموز ،معلم ،روش یاددهی یادگیری ،محیط ،ارزشیابی)
تجزیهوتحلیل و طبقهبندی شد.
روایی و اعتبار یابی پژوهش کیفی با روش ارزیابی لینکلن و گوبا ( )1334بر پایه چهار
معیار اعتباربخشی(باورپذیری) ،انتقالپذیری ،اعتماد بخشی و تأیید پذیری صورت پذیرفت.
در پژوهش حاضر بهمنظور اعتباربخشی از فن خود بازبینی محقق ،بهمنظور انتقالپذیری از
فن غنیسازی و بیان دقیق اسناد موردمطالعه استفاده شد .بهمنظور اعتماد بخشی و تأیید پذیری
فرآیند کدگذاری ،مؤلفهها به همراه متخصص برنامه درسی مورد بررسی و بازبینی قرار
گرفت.

یافتهها
اهداف آموزشی :اهداف از پیش تعیین شده :در غرقگی قبل از شروع فعالیت باید خواستهها
و نتایج مدنظر مشخص شده باشد و فرد به طور واضح از شرایط انجام فعالیت و موارد
تأثیرگذار در نتیجه آگاه است (شرنوف و میهالی .)8333،بدین ترتیب اهداف در برنامهای
که می خواهد به سمت غرقگی حرکت کند؛ باید از قبل تعیین شده و در اختیار فراگیر قرار
گیرد؛ تا بدین وسیله فرد آگاه به معیار ها باشد.
اهداف آشکار و دقیق :در فعالیت اگر اهداف به صورت دقیق و روشن بیان نشود موجب
اتالف ا نرژی و تمرکز یادگیرنده خواهد شد و او را از شرایط غرقگی خارج خواهند
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ساخت(اسمیت ،شرنوف و میهالی .) 8314 ،با توجه به گزاره ذکر شده اهدافی که برای
فعالیت بیان میشود باید به طور واضح و بدور از هر گونه ابهام باشند تا فرد بتواند به صورت
کامل بر فعالیت تمرکز نماید.
شخصی سازی اهداف :با توجه بهاینکه برای ایجاد و تداوم حالت غرقگی در فراگیر باید

نسبت بین چالش برانگیزی فعالیت و مهارت فراگیر حفظ شود (مونتانز،8313 ،۱اوت،

) 8311؛ لذا باید به هر فرد به صورت جداگانه و بر مبنای میزان مهارت او در فعالیت مدنظر
نگاه شود ،بنابراین اهداف باید شخصی سازی شده و به تفاوتهای فردی در طراحی اهداف
توجه ویژه صورت گیرد .در نمودار شماره  1به بررسی تناسب میان چالش و مهارت در
جریان طراحی فعالیتها و اهداف برای ایجاد حالت غرقگی پرداخته شده است؛ الزم به ذکر
است که این نمودار شکل تکامل یافته مدل سیزنت میهالی ( )1315است که توسط ماسیمینی
و کارلی)1332( ۲تدوین شده است.

نمودار .1تعادل چالش -مهارت

دانشآموز :شجاعت در فرصتهای یادگیری :میهالی ( )1332در اثر معروف خود با
عنوان تجربه اوج یکی از ویژگیهای افراد برای تجربه غرقگی را خودفرجامی میداند .او

1. Montanez
2. Massimini and Carli
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در ادامه ویژگی افراد خودفرجام را لذت بردن از لحظات آنی ،نترسیدن از شکست و
عالقهمندی به کسب تجربیات جدید میداند.
استقالل فردی :فراگیر باید در جریان یادگیری مستقل باشد و بهعنوان عنصری پویا
فعالیت داشته باشد (کاباتا و مالت .)8312،بنابراین فردی که میخواهد به تجربه بهینه
(غرقگی) دست یابد باید بتواند به طور انفرادی بر جریان یادگیری و تفکر خود کنترل داشته
باشد.
برخورداری از اعتماد به نفس :برمسن ( )8331در پژوهشی بهاین نتیجه رسید که
خودباوری از جمله پیش زمینههای دستیابی به غرقگی است .به عقیده او فرد باید به
توانایی های خود درفعالیت ایمان داشته باشد ،تا بتواند به موفقیت در زمینه ذکر شده فکر
کند .بنابراین از جمله ویژگیهای دانشآموز برای دستیابی به حالت غرقگی خودباوری است
و فردی که سطح باالیی از خودباوری در چالش پیشرو را داشته باشد ،احتمال دستیابی او
به غرقگی بیشتر است .پیش از این نیز تأثیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر بهزیستی
تحصیلی به اثبات رسیده است (صحرایی ،شکری ،خانبانی و حکیمی راد.)1931 ،
تسلط بر فعالیت :افراد برای تجربه غرقگی باید بدانند که چه میخواهند انچام دهند (
میهالی و ناکامورا .)1323 ،به عبارتی فرد باید به درجهای از شناخت نسبت به فعالیت موردنظر
برسد تا بتواند تجربه بهینه را درک کند.
برخورداری از عالقه و انگیزه :فراگیر باید عالقمند به انجام فعالیت باشد و برای آن
انگیزه کافی داشته باشد (هو و کیو .)8313 ،غرقگی حالتی است که در آن فرد چنان درگیر
فعالیتی میشود که گذر زمان را متوجه نمیشود و هیچ چیز برایش اهمیت ندارد ،به جزء آن
فعالیت .این تجربه به قدری لذت بخش است که انگیزهی فرد از انجام آن فعالیت فقط خود
فعالیت است (ادمیرال و همکاران .)8311 ،بنابراین شخص باید انگیزه انجام فعالت را داشته
باشد و به آن عالقهمند باشد.
تمرکز بخشی به فعالیت :در حین انجام فعالیتها "خودآگاهی" فراگیر باید به پایینترین
حد ممکن کاهش یابد ،بدین صورت که فراگیر در حین حضور در کالس درس تمام تمرکز
او بر فراگیری مطالب است؛ به مانند یک فوتبالیست که آنچنان غرق در مسابقه و رقابت
است که بعد از پایان بازی ،پی به جراحت و مصدومیتی که برایش اتفاق افتاده ،میبرد .هدف
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از ایجاد حالت غرقگی نیز کاهش خودآگاهی در جهت ایجاد تمرکز برای یادگیری است
(اسمیت ،شرنوف و میهالی.)8314 ،
معلم :آماده سازی فراگیر :در این نظریه باید فراگیر آماده و آشنا به انجام فعالیت باشد.
به عبارتی وظیفه معلم این است که فراگیر را نسبت به فعالیتی که باید انجام دهد یا محتوایی
که باید بیاموزد آگاه کند ،از این طریق فرد با یک پیش زمینه ذهنی وارد فضای فعالیت شده
و سعی خواهد داشت ،در مسیر آن حرکت کند (روا .)8331 ،این آماده سازی شامل
انگیزه دهی به فراگیر ،کاهش عوامل حواس پرتی در محیط و دور کردن استرس اضافی از
فراگیر است.
احترام گذاشتن به فراگیر :برای دستیابی به غرقگی در فعالیت ،محیط باید تشویق کننده
باشد و افراد حاضر در محیط نیز اعتماد بخش باشند ( سلیگمان و میهالی .) 8333 ،بنابراین
باید به فراگیر احترام گذاشت و حس توانایی دستیابی به اهداف را به فراگیر منتقل کرد ،تا
بدین وسیله او حداکثر توانایی خود در مسیر انجام فعالیت را بهکار گیرد.
هدایت یادگیرنده برای انجام فعالیت اصلی :برای ایجاد این حالت فرد نباید دو یا چند
کار را به طور همزمان انجام دهد؛ زیرا این وضعیت سبب خواهد شد که تمرکز و توجه فرد
به چندین جهت معطوف شود .بهعنوان مثال دوندهای دوی  133متری را در نظر بگیرید که
در حین رقابت به بیماری همسرش و یا کیفیت کفشهای رقیب توجه دارد (سلیگمان،
.)8333
روش یاددهی یادگیری :روش حل مسئله :آبس ( )8339در پژوهشی نتیجه گرفت که
مهارت هایی همچون حل مسئله به فرد در دستیابی به درجات باالی غرقگی کمک خواهد
کرد و جریان تفکر او را در مسیری منظم هدایت میکند .بنابراین از جمله روشهای تدریس
پیشنهادی روش حل مسئله است ،که با نظم دهی به فعالیتهای فکری ،فراگیر را در این مسیر
یاری میدهد .فراگیر با استفاده از این روش ،گامهای دستیابی به هدف را تحلیل و بر مینای
پاسخ دریافتی ،فعالیتهای فکری خود را اصالح میکند.
روشهای بازی محور :تربارت ( )8334و ادمیرال و همکاران ( )8311در پژوهشی مبتنی
بر نظریه غرقگی در آموزشهای جسمانی بهاین نتیجه رسید که بازی ،نقش اساسی و مهمی
در ایجاد حالت غرقگی در فراگیر دارد .در جریان انجام فعالیتی همچون بازی ،تمام حواس
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فراگیر به فعالیت مدنظر معطوف است؛ از طرفی بازیها ساختارهای مشخصی نیز دارند که
این ساختارها بر مبنای نظریه غرقگی ،توجیه پذیر است.
روشهای آموزش برنامهای :با توجه بهاین که در این روش توصیه بر تحلیل گامها و
مراحل و همچنین بازخورد فوری(میهالی )1332 ،است روشهای تدریس برنامهای مناسب
ارزیابی میشود .در هر گام ،تکلیفی مشخص شده است که باید از طریق انجام دادن آن به
هدف رفتاری آن چهارچوب دست یافت .این گامها براساس دانش قبلی شاگرد تنظیم شده
است .به طوری که هر گام معلومات جدیدی به معلومات قبلی شاگرد اضافه میکند .گامها
و مراحل آن باید به گونهای برنامهریزی شوند که شاگرد را به هدفهای نهایی نزدیک
کنند.
محیط آموزشی :محیط ساختارمند :غرقگی معموالً در حین انجام فعالیتهای ساختارمند
مانند بازی ،ورزش ،فعالیتهای هنری اتفاق می افتد (سیکزنت میهالی )1332 ،بنابراین محیط
که در این نظریه مدنظر است ،دارای ساختار و از پیش تعیین شده است و فراگیر را به سمت
هدف مد نظر هدایت میکند.
محیط هدایت کننده :محیطی که برای انجام فعالیت انتخاب میشود ،باید به دور از
عوامل حواس پرتی باشد؛ تا فراگیر با تمام تمرکز به فعالیت بپردازد؛ همچنین باید فشار روانی
که فراگیر تحمل میکند ،در سطحی باشد که اضطراب و نگرانی به فرد وارد نشود و تنها او
را در شرایط انجام کار نگه دارد (سیکزنت)8331 ،
محیط امن و رضایت بخش :برای این که فرد تجربه بهینه داشته باشد ،باید در محیطی به
دور از تنشهای روانی سطح باال بهاین فعالیتها بپردازد (ادمیرال و همکاران .)8311 ،با
توجه به این که تمرکز حواس در دستیابی به غرقگی نقش کلیدی دارد محیطهای بدور از
تنش و اضطراب میتواند در نیل بهاین هدف ،مؤثر باشد.
ارزشیابی :ارائه بازخورد فوری :یکی از اصول  3گانه میهالی در نظریه غرقگی بازخورد
فوری است به این معنی که در ارزشیابی که بر مینای این نظریه تدوین یافته است؛ باید
بالفاصله به یادگیرنده بازخورد ارائه شود ،تا بدین وسیله شوق اصالح و ایجاد تغییردر او
زنده بماند (جکسون و میهالی.)1333 ،۱

1. Jackson & Csikszentmihalyi
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ارزشیابی تشخیصی :با توجه بهاین که اصل تعادل چالش -مهارت (میهالی )1332 ،در
این نظریه تعیین کننده است .برای ارائه چالش متناسب با مهارت فرد ابتدا باید ارزشیابی
تشخیصی صورت پذیرد ،به عبارتی در آغاز ،ارزشیابى تشخیصى از شاگرد به عمل
مىآورند ،تا نقطه آغاز فعالیت خود را بر اساس درجه علمى شاگرد معین شود .معلم موضوع
مناسب را براى شاگرد تعیین مىکند و شاگرد معموالً فعالیت بر روى آن موضوع را به تنهایى
آغاز مىنماید.
خودارزیابی :علی رغم اینکه در حین انجام فعالیت بر مبنای نظریه غرقگی باید
خودکنترلی و خود آگاهی به پایینترین حد ممکن کاهش یابد ولی بعد از انجام فعالیت،
خود فرد بر اساس اینکه تا چه حد خودآگاهی او در طول فعالیت کاهش پیدا کرده است؛
بهترین ارزیاب خواهد بود (کیل  .)8335بنابراین خودارزیابی یکی از مناسبترین نحوههای
ارزشیابی در این روش است.

بحث و نتیجهگیری
غرقگی یکی از مفاهیم برگرفته از روانشناسی مثبت است که در آن فرد با سطحی از مهارت
یا تمرکز کامل و با هوشیاری ،کامالً در یک فعالیت غرق میشود .هدف از پژوهش حاضر
تبیین عناصر نظریه غرقگی بر مبنای عناصر ششگانه برنامه درسی میلر (هدف ،دانشآموز،
معلم ،روش یاددهی -یادگیری ،محیط ،ارزشیابی) با استنباط از مبانی نظری این حوزه بود.

طبق مبانی نظری (مونتانز،8313 ،۱اوت ،)8311 ،میهالی( )1332اهدافی که بر اساس
این نظریه تدوین مییابد ،باید از پیش تعیین شده و دارای ساختار مشخص باشد همچنین این
اهداف به طور صریح و شفاف بیان و در اختیار فراگیر قرار گیرد زیرا دستیابی به اهداف
واضح مسبب تمرکز و دقت باالتر یادگیرنده در حین فرآیند خواهد بود .این اهداف باید بر
مینای تواناییهای هر فرد ،شخصیسازی شوند به عبارتی بر مینای تواناییهای فردی،
چالشهایی متناسب با آن طراحی شود .یافتههای پژوهش در این بخش با اصل تعادل چالش-
مهارت ماسیمینی و کارلی ( )1332همخوانی و نزدیکی دارد.
در بخش ویژگیهای دانشآموز همانطور که از مبانی نظری استنباط میشود؛ فراگیر
باید در جریان انجام فعالیت استقالل داشته باشد و به طور مستقل جریان غرقگی را سازمان
1. Montanez
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دهد ،به عبارتی فراگیر باید تسلط بر فعالیت و روند انجام ان داشته باشد و نسبت به فعالیت
شناخت کسب کرده باشد .همچنین از پیش زمینههای فراگیر بر مینای این نظریه عالقه و
انگیزه درونی او برای ورود و انجام است .در این بخش یافتههای پژوهش با یافتههای هو
وکیو ( )8313و ادمیرال و همکاران ( )8311همخوانی داشت .فراگیرانی که از ایدهها و
نظرات جدید استقبال میکنند و از امکان شکست در فعالیت ابایی ندارند ،احتمال اینکه
غرقگی را تجربه کنند در آن ها بیشتر است ،یافتههای پژوهش در این قسمت با توجه بهاینکه
ویژگیهای ذکر شده با ویژگیهای شخصیت خودفرجام ،همپوشانی دارد با یافتههای میهالی
و ناکوراما ( )1323همخوانی دارد.
معلم بر مینای این نظریه باید تسهیلگر فرآیند باشد ،به عبارتی معلم با آماده سازی فراگیر
و فراهم سازی محیط ،زمینه بروز غرقگی را فراهم میسازد .همچنین معلم با فعالیتهایی
همچون احترام و ارزش نهادن به فراگیر ،حس خودباوری برای دستیابی به اهداف را در او
پرورش میدهد .یافته های پژوهش در این بخش برگرفته از نظریات سلیگمن و میهالی
( )8333بود.
یکی از روشهای یاددهی یادگیری استنباط شده روش حل مسئله است .با توجه به
ماهیت این روش که نیازمند به یک سری فعالیتهای منظم فکری برای دستیابی به نتیجه و
بر مبنای ایجاد جالش و سؤال است ،میتوان گفت که روش پیشنهادی بر مینای اصول نظریه
غرقگی (میهالی )1323 ،توجیه پذیر و با پژوهش رادمهر و کرمی ( )1932مبنی بر این که
تحمل ابهام که بخشی از فرآیند حل مسئله است ،بر درگیری تحصیلی اثر مثبت و معنادار
دارد همخوان بود .همچنین روش آموزش برنامهای با توجه به ماهیت فردی و بازخوردهی
سریع که در این روش مورد تأکید است با مبانی نظری و اصول نظریه همخوانی دارد.
محیط آموزشی در نظریه غرقگی محیطی ساختارمند و به دور از تنشهای روانی است،
که این یافتهها با توجه به اصول ابتدایی این نظریه (میهالی )1323 ،در رابطه با تمرکز بخشی
بر فرآیند هم خوانی دارد .همچنین محیط باید هدایت کننده برای نیل به انجام فعالیت و به
دور از عوامل حواس پرتی باشد.
در رابطه با ارزشیابی اصل بازخورد فوری و سریع با توجه بهاین که فرد را همچنان در
حالت فعالیت نگه میدارد و شوق اصالح و تغییر برای دستیابی به نتیجه مذکور را در او زنده
میکند ،با مبانی نظری همخوانی دارد .عالوه بر این ارزشیابی تشخیصی برای متناسب ساختن
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چالشها با مهارتهای فردی با توجه به اصل تعادل چالش -مهارت میهالی و ناکوراما
( )1323همخوانی دارد .همچنین هرفرد در ایان فعالیت با توجه به حالت درونی خویش،
بهترین ارزیاب میتواند قلمداد شود؛ پس یکی از روشهای ارزشیابی از فعالیت خودارزیابی
یا خودسنجی است.
اصول حاکم بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر نظریه غرقگی :میهالی بهعنوان نظریه پرداز
این حوزه ،غرقگی را هم مربوط به فعالیت بدنی و هم فعالیت ذهنی میداند .او معتقد است
فعالیتهای ذهنی همچون حل مسئله ،خواندن ،تفسیر و درک موضوع به شرایطی نیاز دارند
که فعالیتهای بدنی برای ایجاد غرقگی شاید به آن اندازه نیازمند بهاین شرایط نباشند ،از
جمله شرایطی که میهالی برای ایجاد غرقگی در فرآیند های ذهنی قائل است؛ انجام فعالیت
با قوانین مشخص و اهداف روشن است (میهالی )1339 ،با بررسی متون و منابع در دسترس
این حوزه موارد دیگری نیز در حوزه اجرا برنامه درسی مبتنی بر غرقگی استنباط میشود،
از جمله:
تقویت قوای تمرکزی :همیلتون ( )8339در پژوهشی به روش آزمایشی بر روی دو دسته
افراد (با تجربه غرقگی باال و تجربه غرقگی پایین) نشان داد افرادی که تجربه غرقگی باالیی
داشتند ،بیشتر توانسته بودند به محرک مدنظر ،معطوف شوند و افراد با تجربه غرقگی پایین،
در حین انجام آزمایش به همه محرک های محیطی توجه نشان داده اند.
رویاپردازی :یکی از سادهترین راههای راههای بهره برداری از ذهن ،رویاپردازی است.
رویاپردازی یعنی پیش بردن مجموعهای از رخ دادها به صورت تصاویر ذهنی که در درجه
اول ساده به نظر می رسد ،اما از توان بسیاری از افراد خارج است .جروم سینگر ،روانشناس
حوزه رویاپردازی با اشاره به این که رویاپردازی نوعی تمرین تقویت نیروی تمرکز است که
امکان تخیل موقعیتهای فرضی را فراهم میآورد و وقتی ماهرانه بهکار می رود؛ میتواند
بسیار لذت بخش باشد (لوین و سینگر.)1331 ،
تعیین اهداف روشن و ریز اهداف :شخص باید در یک فعالیت با مجموعهای مشخص
از اهداف درگیر شود .در جریان ،همیشه مردم میدانند ،چه کاری باید انجام شود .بنابراین
کسی که هدف مشخصی دارد ،میتواند بدون تردید روی یک کار معین تمرکز کند .عالوه
بر این ،اگر کسی هدف را به طور کامل بداند ،میتواند هر زمان که دالیل دیگر قابل قبول
نباشد ،هدف را تغییر دهد.
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بازخورد دهی فوری و مداوم :کار مورد نظر باید بازخورد واضح و فوری داشته باشد.
برای ورود به وضعیت جریان ،باید بدانیم که فرد چقدر خوب عمل میکند .بنابراین بازخورد
باید منطقی و با یک هدف در ارتباط باشد و شکل مناسب آن بسته به فعالیت متفاوت است.
بنابراین فرد در جریان باید ضمن انجام یک کار معین ،یک شکل مناسب از بازخورد فوری
و مداوم دریافت کند(میهالی)1339 ،
توجه به نیت و انگیزه درونی :فردی که میخواهد شرایط غرقگی را تجربه کند؛ بهتر
است انگیزههای بیرونی مانند پول ،شهرت و مقام را کنار گذاشته و برای لذت بردن از خود
عمل فعالیت کند؛ به عبارتی برای درک بهتر غرقگی باید فعالیت در نظر فرد جذاب و لذت
بخش باشد (فرمند)1934 ،
پرورش شخصیت خودفرجام در فرد :افراد با شخصیتی اتلتیک ،شرایط منفی خود را به
شکلی مثبت تفسیر میکنند ،به طور مداوم خود را به چالش میکشند و خود را غنی سازی
میکنند و از حق انتخاب خود استفاده میکنند و باعث میشوند که بیشتر به خود اختصاص
دهند .اهداف عالوه بر این ،اگر شخصی احساس مالکیت در تصمیم گیری داشته باشد ،فرد
با جدیت بیشتر به اهداف اختصاص مییابد (راسوند)8333 ،
خودفرجامی در شخصیت با مشخصههایی همچون جدیت و پشتکار ،حریص بودن برای
یادگیری ،استقبال از تجارب و ایدههای نو ،امیدواری و عدم ترس از شکست شناخته میشود
و برای این که این شاخص های شخصیتی در فرد پرورش یابد ،باید اهداف درازمدت و
کوتاه مدت تعیین کند ،اعتماد به نفس داشته باشد و از تجارب آنی لذت ببرد(میهالی،
.)1931
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