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مجري  األمريكي،  النفس  لعالم  وطبقا 
 Mihaly األصل، ميهالي سيسكسنتميهالي
 1934 سبتمبر   29(  Csikszentmihalyi
في  املتميز  األستاذ  كرواتيا(،  ريجيكا، 
في  به  نمر  ما  »إن  اإليجابي:  النفس  علم 
»بالتدفق«، وهو  اللحظة هو ما يعرف  تلك 
أو  نشاط  في  الكامل  االستغراق  من  حالة 
النفسي  املفهوم  على  معني.«وأطلق  عمل 
التركيز«.   شديدة  عقلية  »حالة  »للتدفق«: 
بـ:  »للتدفق«  الذهنية  الحالة  يصف  وهو 
معني  عمل  في  بالكامل  منغمسا  »كونك 
ألجل خاطره )ألجل خاطر العمل نفسه( .. 
حيث يختفي الشعور باألنا )تنسى نفسك( 
كل  وتتتابع  بالوقت،  اإلحساس  ويضيع   ..
سبقها،  مما  حتمًا  وتأتي  وفكرة  حركة 
منهمك  فأنت   .

ً
مثال املوسيقى  كعزف 

مهاراتك  وتستخدم  كيانك  بكل  ومنشغل 
وقدراتك إلى أقصى حد.« 

هذه  »التدفق«  بحالة  الناس  يمر  وقد 
بطرق مختلفة عن بعضهم البعض. فربما 
يختبرها أحدهم حينما يشترك في أنشطة 
التنس،  أو  السباحة،  مثل  رياضية  ألعاب 
يحدث  بينما  الجري.  أو  القدم،  كرة  أو 
يمارسون  عندما  آخرين  عند  »التدفق« 
أنشطة فنية تتراوح بني الرسم أو التأليف 
مثل  أخرى  ذهنية  أنشطة  أو  املوسيقي، 

الكتابة أو الترجمة.  
كيف يحدث »التدفق«؟

يحدث  التي  الكيفية  شرح  يمكن  وحتى 
سيسكسنتميهالي  يقول  »التدفق«،  بها 
بوجود عشرة عوامل تصاحب مرور الواحد 
وبينما يوجد كثير من هذه  بحالة »تدفق«. 
»التدفق«  حالة  في  )املكونات(  العناصر 
كلها  وجودها  الضروري  غير  من  أنه  إال 

لحدوث »التدفق«:
لة 

ِّ
مشك واضحــــة  أهـــداف  وجود   >

تحديات، لكنها تحديات ممكنة التحقيق.
<  تركيز قوي وانتباه مكثف.

< العمل القائم جدير باالستحقاق في جوهره.

النفسية،  والراحة  بالهدوء  إحساس   >
الشخص  )ينسى  بالذات  الشعور  وفقدان 

نفسه في غمار »التدفق«(.
والنهاية:  بالبداية  الشعور  فقدان   >
بقوة  والتركيز  بالوقت،  ش  ُمشوَّ إحساس 
الوعي  فقدان  لدرجة  الراهنة  اللحظة  في 

بمرور الوقت.
< نتائج فورية.

التنفيذ:  ممكنة  املهمة  بأن  اإليمان   >
التعادل ما بني مستوى املهارات والقدرات، 

وبني التحديات املطلوبة.
< الشعور بالتحكم الشخصي في املوقف 

والنتيجة.
< نقص الوعي باالحتياجات املادية.

العمل   / النشاط  الكامل على  التركيز   >
نفسه. 

كيف يمكننا تحقيق »التدفق«؟
تطبيقات وأمثلة على »التدفق«

كجزء  »التدفق«  يحدث  أن  يمكن  بينما 
اليومية، توجد أيضًا تطبيقات  الحياة  من 
عملية مهمة »للتدفق« في مجاالت مختلفة 
ومهام  الرياضية  واأللعاب  التعليم  مثل 

العمل املختلفة:
»التدفق« في التعليم:  أظهر سيسكسن 

من  ن( 
ُّ
التمك )تمام  د  تسيُّ أن  تميهالي 

مهارة ما أو مفهوم معني يمكن أن يساعد 
»تدفق«.  حالة  إلى  الوصول  على  الشخص 
هو  حاسما  معنى  النظرية  هذه  وتتضمن 
مستوى  من   

ً
قليال أبعد  الشخص  ع  توسُّ

الخفيف  التمديد  وهذا  الحالية.  قدراته 
الفرد  يساعد  أن  يمكن  الحالية  للقدرات 

على الوصول إلى حالة »التدفق«.  
»التدفق« في الرياضة:  مثلما يحدث في 
تحديات  في  فاالنغماس  التعليم،  محيط 
تتطلب  التي  املمكنة  الرياضية  األنشطة 
هو  الرياضي  قدرات  في  بسيطة  زيادة 
»التدفق«.  من  حالة  لتحقيق  جيدة  طريقة 
إلى  الوصول  الفورمة«  »في  عبارة  وتصف 
باملرور  للرياضي  يسمح  بما  »تدفق«  حالة 
)ينسى  بالذات  الشعور  فقدان  بحالة 
بأنه  نفسه  الوقت  في  وإحساسه  ـ  نفسه( 

 أداءه تمامًا.
ٌ

د متسيِّ
أن  يمكن  العمل:  مكان  في  »التدفق« 
ينشغل  عندما  أيضًا  »التدفق«  يحدث 
من  عليه  يعملون  فيما  بالكامل  العاملون 
وكمثال،  قدراتهم(.  حدود  )في  مهمات 
يمكن أن يمر الكاتب بحالة »تدفق« عندما 
أو   

ً
مثال رواية  أو  قصة  تأليف  على  يعمل 

سيكولوجية »التدفق«.. ما هى؟

وكيف تساعدنا على تحقيق أهدافنا؟

طه عبدالباقي الطوخي

كاتب ومترجم من مصر
تخيل  »التدفق«؟  يعني  ماذا 
سباق  في  مشترك  أنك  للحظة 
يكون  كله  فانتباهك  للجري. 
جسمك،  حركة  على  مركزًا 
رئتيك،  وقوة  عضالتك،  وقوة 
تحت  باألرض  وإحساسك 
قدميك. أنت تعيش اللحظة بكل 
في  تمامًا  مستغرقًا  معانيها، 
شاعر  غير   .. الحالي  نشاطك 
بالوقت .. جسمك متعب ولكنك 

ال تالحظ ذلك.
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على   
ً
مثال جرافيك  مصمم  يعكف  عندما 

على  موقع  لواجهة  جديد  تصميم  وضع 
اإلنترنت.

هو  »التدفق«  أن  سبق،  فيما  رأينا  وكما 
حالة نفسية يختبرها الناس عند االنغماس 
الكامل فيما يقومون به من أنشطة/ أعمال. 
تلقاء  من  تحدث  حينئذ  األشياء  أن  ويبدو 
اإلحساس  يختفي  حيث  جهد  دون  نفسها 
هذه  إلى  ائني 

َّ
العد أحد  ويشير  بالوقت. 

بعد   .. رائع  لشيٌء  حقًا  )إنه  بقوله  الحالة 
املستمر  الجري  من  ساعة  نصف  حوالي 
ياللروعة   .. وحدها  تتحرك  رجلي  أجد 
.. الخالق،  الله العظيم  .. سبحان  والجمال 

البارئ، املصور.( 
بول  األملاني  السويسري  الرسام  ويقول 
د  كلي Paul Klee  صاحب النمط الفني املتفرِّ
واملتضمن للتعبيرية والتكعيبية والسيريالية 
كل  »يختفي  »التدفق«:  لحالة  وصفه  في 
شيء حولي، ويبدو العمل كما لو كان مولودًا 
الرسم  ثمرة  »وتسقط  ويضيف  فراغ،«  من 
لرغبة  طائعة  أداة  يدي  وتصبح  الناضجة، 

نائية )عن ُبعد(.«
وما يوضحه »بول كلي« هنا هو مثال ممتاز 
»التدفق«:  بـ  سيسكسنتميهالي  يعنيه   ملا 
والشعور  مهمة  في  الكامل  االنغماس 
بالتركيز الكامل فيها وفقد أي صلة بالعالم 
الخارجي، هي كلها خصائص مشتركة لهذه 

الحالة الذهنية. 
يودون  منا  كثيرين  أن  الواضح  ومن 
من  الحالة  هذه  إلى  بانتظام  يصلون  لو 
»التدفق«  فإن  الحظ،  ولحسن  »التدفق«. 
ليس مقصورًا على النخبة من الرياضيني أو 
نجوم الفن، أو كبار املبدعني في مجاالتهم 
تحقيق  منا  أٌي  يستطيع  حيث  العموم.  على 
أو  أعمالنا  أثناء  الحالة  هذه  إلى  الوصول 
تمريناتنا الرياضية أو حتى أثناء ممارستنا 
لهواياتنا. فما الذي يمكن ياترى أن يساعدنا 

على الوصول إلى حالة »التدفق«؟
مع  ومهاراتك  قدراتك  تتفق  أن  يجب   

أنت  التي  املهمة  إلنجاز  مطلوب  هو  ما 
بصددها:

سيسكسنتميهالي،  يقول  ما  وحسب 
عندما  األرجح  على  يحدث  »فالتدفق« 
تمامًا  ومهاراتك  قدراتك  مستوى  يتقابل 
مع التحديات التي يتطلبها العمل. وهكذا، 
أن يختبر حالة   يمكن 

ً
اء مثال

َّ
العد أن  نجد 

الذي  املاراثون  سباق  خالل  »التدفق« 
لالعب  يمكن  كذلك  جيدًا،  له  استعد 
أثناء  »التدفق«  لحالة  يصل  أن  الشطرنج 
وفي  الحقيقي.  التحدي  تمثل  التي  املباراة 
والتدريب  املمارسة  فإن  أخرى،  كلمات 
بنشاط  الخبرة  واكتساب  االطالع  وسعة 
وصول  ح  رجِّ

ُ
ت أن  كلها  يمكنها  معني 

الشخص لحالة »تدفق« في املستقبل.
 زيادة املهارات والقدرات يمكن أن تؤدي 

للوصول إلى حالة »التدفق«:
محاولتك  أو  بمهاراتك،  االرتقاء  إن 
قدراتك  من   

ً
قليال أعلى  هو  شيء  إنجاز 

حالة  ز 
ِّ

يعز أن  أيضًا  يمكن  الحالية، 
أو  الجمباز  العب  مثال  خذ  »التدفق«. 
صعبة  حركة  أداء  محاولته  فإن  الغطس، 
تمثل تحديًا جديدًا له، أما بالنسبة لحالة 
القيام  تشمل  فربما  الجرافيك،  مصمم 
من  جديد  نوع  استخدام  يتطلب  بمشروع 
على  ز 

ِّ
رك وير(.  )السوفت  البرمجيات 

بانتظام.  لك  جديدة  تحديات  إضافة 
مهارة،  أكثر  ستصبح  أنك  إلى  وباإلضافة 
إلى  أيضًا تسهيل وصولك  فمن شأن ذلك 

حالة »التدفق«. 

 ليكن لك هدف واضح:
لتحقيق »التدفق« يلزمك أن تضع هدفًا 
ذلك:  مثال  املهمة.  على  للتركيز  محددًا 
عزف  أو  رياضية،  مسابقة  في  االنتصار 
من  االنتهاء  أو  خاصة،  موسيقية  قطعة 
أنك  ذلك  معنى  وليس  ما.  مشروع  تنفيذ 
عليك االنشغال فقط في نشاط حتى تصل 
»التدفق«  يحققون  الذين  فالناس  لهدف. 
دوافع  لديهم  يكون  ما  كثيرًا  باستمرار 
معينة.  أعمال  بمبادرات/  للقيام  جوهرية 
أهداف  لديهم  يكون  قد  آخر،  وبمعنى 
لكنهم  وقلوبهم،  عقولهم  في  محددة 
ينشغلون في تلك املبادرات/ األعمال ألجل 
الذات(.  )تحقيق  أنفسهم  هم  خاطرهم 

قات: تجنب املقاطعات/ املعوِّ
وتوجه  وقتك  كل  س  تكرِّ أن  املهم  من 
عليها.  تعمل  التي  املهمة  إلى  تركيزك  كل 
الوقت  في  متعددة  مهام  على   فالعمل 
نفسه، أو أي إلهاءات أومشتتات أخرى من 
وقتًا  حدد  »التدفق«.  بحالة  اإلخالل  شأنه 
ومكانًا يسمحان لك بالعمل على مشروعك 
بدون أن يعوقك أو يقاطعك أحد أو يعطلك 
أو يشوش عليك. اقفل عليك مكتبك، اغلق 
أجهزة  وأي  التليفزيون  أغلق  هاتفك، 
أخرى يمكن أن تشغلك أو توجه انتباهك أو 

تسحبك بعيدًا عما في يدك من عمل. 
العمل  على  التركيز  الضروري  من   

نفسه وليس على النتيجة النهائية:
في حني أن تحديد هدف واضح هو شيء 
مهم جدًا، فإن »التدفق« يتطلب االستمتاع 
ملحطة  التطلع  فقط  وليس  نفسها  بالرحلة 
لنفسك  اسمح  النهائي(.  )املنتج  الوصول 
الراهنة  اللحظة  في  ببساطة  تعيش  بأن 
النهائية  النتيجة  على  كثيرًا  تقلق  أن  دون 
»التدفق«  لحالة  الوصول  إن  ملجهوداتك. 
كما  جدًا،  ممتعة  خبرة  يشكل  أن  يمكن 
الفوائد  له أيضًا عديد من  يكون  أن  يمكن 
األخرى. وُيظِهر الباحثون أن تلك  الفوائد 
وتحسني  املهارات  تنمية  من  مزيدا  تشمل 
األداء. إن كونك أكثر مهارة وقدرة في أداء 
لذاتك  تقديرك  ز 

ِّ
يعز أن  يمكن  ما  مهمة 

وثقتك بنفسك في هذا املجال، ومن املؤكد 
يتعلق  فيما  بنفسك  ثقتك  أيضًا  ز 

ِّ
يعز أنه 

بتلك املهارات بالذات.  
فوائد »التدفق«:

األعمال  األنشطة/  جعل  إلى  باإلضافة 
أكثر متعة، فإن »التدفق« له أيضًا عدد من 

املزايا األخرى:
تحسني  إلى  يؤدي  أن  »للتدفق«  يمكن   >
يمكن  »التدفق«  أن  الباحثون  وجد  األداء: 
من  واسعة  تشكيلة  في  باألداء  يرتقي  أن 
م، واأللعاب 

ُّ
املجاالت تشمل التعليم، والتعل

الرياضية، واإلبداع الفني.

 <بول كلى <ميهالى 
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مزيد  إلى  »التدفق«  يؤدي  أن  يمكن   >
املهارات:  وتطوير  اإلضافي  م 

ُّ
التعل من 

ذلك أن الوصول لحالة »التدفق« يشير إلى 
ويجب  منها،  والتمكن  معينة  مهارة  د  تسيُّ
إلى  باستمرار  يسعى  أن  هنا  الشخص  على 
ومعلومات  جديدة  تحديات  عن  البحث 
على  يحافظ  حتى  جديدة  ومعارف  واطالع 

هذه الحالة.
في  كثيرًا  يساعدنا  أن  »للتدفق«  يمكن   >
على  للضغوط  السلبية  التأثيرات  تقليل 

حياتنا:
أستفيض  أن  القارئ  عزيزي  لي  واسمح 
للضغوط  ملا  النقطة  هذه  في  الشيء  بعض 
في  غاية  تأثيرات  من  الحالي  عصرنا  في 

السوء علينا:
من  مظهر  أو  شكل  هو  »التدفق«  إن 
تخفيف  في  يسهم  أن  يمكن  النشاط 
الضغوط ويمنحنا شيئا من الرضا بالحياة. 
كبير  حد  إلى  سيسكسنتميهالي  ن  ثمَّ وقد 
الفوائد  د 

ّ
وحد »التدفق«  املصطلح  هذا 

بحالة  املرور  من  اإلنسان  على  العائدة 
عن  دراسته  في  أوضح  كما  وهو  »تدفق«. 
يؤدي  أن  يمكن  أنه  »التدفق«  سيكولوجية 
باالكتفاء  والشعور  واإلشباع  الرضا  إلى 
والقناعة، كما أنه أيضًا يعتبر طريقة فّعالة 

لتخفيف الضغوط. 
سيكولوجية  الشخص  يستخدم  فعندما 
»التدفق« لتحقيق »التدفق« فهو، كما تقدم، 
يضع أهدافًا محددة، وينشغل جدًا جدًا جدًا 
لدرجة فقدان الشعور بما حوله، ويصبح أقل 
الوقت  تأثير  ويتالشى  باألحاسيس،  وعيًا 
عليه، ويصبح مستغرقًا بالكامل في الشاط/ 
العمل الذي يقوم به، بما يشتمل عليه عمومًا 

من إثبات مهارته/ قدرته. 
بحالة  املرور  أيضًا  للمجموعات  ويمكن 
بما  البعض(  بعضهم  )مع  جامعة  »تدفق« 
بينهم،  فيما  أكثر  وتناغما  انسجاما  يصنع 
وإنتاجية جماعية أعلى، ورضا وظيفي أكبر 

في عملهم معًا.  
الطرق  من  عديد  الواقع  في  وهناك 
يلي  وفيما  »التدفق«،  لتحقيق  واملسارات 
تجد عزيزي القارئ بعض األنشطة الشائعة 
ممارستها  يمكن  التي  »للتدفق«  زة 

ِّ
املعز

في  الضغوط  من  للتخفيف  فردية  بصورة 
حياتنا:

أمثلة لألنشطة الفردية لـ »التدفق«:
يمكن  تقرؤه  جيدًا  كتابًا  إن  القراءة   >
ويكسبك  جديدة،  حقائق  على  يعرفك  أن 
أمامك  ويفتح  جديدة  ومعارف  خبرات 
ويمكن  للتفكير.  جديدة  ومسارات  طرقًا 
بالضغوط  الشعور  عن  يبعدك  أن  أيضًا  له 
ذهنية  حالة  إلى  بك  والعودة  حياتك،  في 

)مزاج( أفضل. 

كنت  »إذا  مرة:  كتبت  كما  الكتابة    >
الكتابة  تستطيع  فأنت  القراءة  تستطيع 
رسالة  حتى  أو  لقصة  كتابتك  إن  أيضًا«. 
لك  تشكل  أن  يمكن  لصديق  إلكترونية 
أن  يمكنها  كما  »للتدفق«.  مثيرًا  أو  باعثًا 
دك بطريقة للتنفيس، وكما كتبت مرة  تزوِّ
أيضًا: »تمثل الكتابة أحيانًا أفضل رد فعل 
والفوضى«.  والجهل  املشاكل  على  ممكن 
للتعبير  فرصة  نفسك  تعطي  فأنت 
شعورًا  لك  توفر  أن  يمكن  الشخصي 

بالسالم أو اإلنجاز.
ملمارسة  يمكن  الرياضي  التمرين   >
ن مزاجك،  التمرينات الرياضية أن تحسِّ
إضافة طبعًا إلى تحسني صحتك وتقوية 
مناعتك وتحسني مرونة جسمك وشكلك 

وحركتك.
< الهوايات إن ممارسة أنشطة هوايات 
هي أكثر من مجرد وسيلة ترفيهية لكثير 
عنصر  الحقيقة  في  إنها  الناس،  من 
ويمكن  متوازنة.  لحياة  وحيوي  جدًا  هام 
مللكاتك  رائعا  مخرجا  تكون  أن  للهوايات 
وسيلة  تكون  أن  لها  يمكن  كما  اإلبداعية، 
أيضًا  لها  ويمكن  اآلخرين،  مع  للتفاعل 
مجاالت  على  لالنفتاح  فرصة  تمثل  أن 
أن  شيء  وأفضل  الحياة.  في  لك  جديدة 
وهي  »بالتدفق«،  شعورا  لك  توفر  الهواية 
سيكولوجية  من  ممتع  جزء  حال  كل  على 

»التدفق«. 
يقتصر  أال  يجب  البيت   تنظيف   >
أن  ومع  النساء.  على  البيوت  تنظيف 
في  متعة  أي  يجدون  ال  الناس  من   كثيرا 
التنظيف  عملية  أن  إال  التنظيف،  أعمال 
نفسها هي نشاط يمكن أن يجعلك تشعر 
دك ببعض الراحة النفسية،  باإلنجاز ويزوِّ
وخاصة بعد أن تنظر إلى املكان أو الشيء 

في  فقط  ر 
ِّ
فك مرتبًا.   

ً
جميال تنظيفه  بعد 

التغيير الذي يحدثه في نفسيتك االنتقال 
من الفوضى واالرتباك واللخبطة وتراكم 
والنظام،  والنظافة  الترتيب  إلى  األشياء 
أو كيف أن تشغيل املوسيقى الراقية يمكن 
ويسهلها  هذه  التنظيف  عملية  ينظم  أن 
. وعند االنتهاء تتوفر 

ً
ويجعلها ممتعة فعال

للبدء في  لك حالة من االسترخاء توطئة 
أنشطة »تدفقية« أخرى. 

للموسيقى  يمكن  املوسيقى   عزف   >
وسيلة  تكون  أن  أردت،  إذا  الواقع،  في 
تستطيع  كنت  وإذا  لالسترخاء.  رائعة 
موسيقية  آلة  أي  أو  البيانو  على  العزف 
من  صحية  بجرعة  نفسك  تزود  أخرى، 
تجد  أن  واملهم  حياتك.  في  »التدفق« 
وسواء  العزف.  ملمارسة  املناسبة  اآللة 
أو لنفسك، فالعزف  كنت تعزف آلخرين 
نفسه يمثل طريقة أكثر من رائعة لتحقيق 

سيكولوجية »التدفق« في حياتك. 
بقليل  قيامك  إن  بالنباتات  العناية   >
من أعمال البستنة )أو كثير منها( سواء 
توفرت  إذا  الحديقة،  في  أو  البيت  داخل 
كعمل  قريبة،  عامة  حديقة  في  حتى  )أو 
مكانا  حولك  يوجد  أن  يمكن  تطوعي(، 
أمسية  لقضاء  وصحيا  ومريحا  جميال 
الرياضة  من  شيء  ممارسة  أو  هادئة 
البدنية فتوفر بذلك لنفسك جرعة أخرى 
وإذا  »التدفق«.  سيكولوجية  من  لطيفة 
ورخيصة  كثيرة  نباتات  سنجد  بحثنا 
أيام  معظم  املناخات  كل  في  تزدهر 
مهم  نشاط  بالنباتات  العناية   .. السنة 
واحد  ألي  »التدفق«  على  ز 

ِّ
يحف أن  يمكن 

بيتك  أهل  بها، ومشاركة  يريد االستمتاع 
من  ولهم  لنفسك  وفرته  بما  وإسعادهم 

جمال للمكان.


