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التدفق النفسي للرياضيين
اأ.د /بثينة محمد فا�شل محمد الولني
اأ�شتاذ علم النف�ش الريا�شي -جامعة الإ�شكندرية  -جمهورية م�شر العربية

م�شطلح التدفق النف�شي من الم�شطلحات الأ�شا�شية المرتبطة بحركة علم النف�ش الإيجابى ,تلك
الحركه التي اأدخلت ر�شمي ًا في الم�شار الأكاديمى لعلم النف�ش عام 1998م عندما تراأ�ش مارتن �شليجمان
رئا�شة جمعية علم النف�ش الأمريكية  APAعام 1996م ,ومحاولته الدوؤوبة هو ومجموعة اأخرى من
علماء النف�ش ممن كانت لديهم تحفظات كثيرة على علم النف�ش بفروعه التقليدية الغارقة في التركيز
على جوانب الق�شور وال�شعف في ال�شخ�شية الإن�شانية بتبني المنظور الباثولوجي لإدخال علم النف�ش
الإيجابي �شمن فروع علم النف�ش الأكثر حداثة واأهمية والمعتمدة بهذه الجمعية ,وقد اأدى هذا
التوجه اإلى ا�شتقطاب اهتمام مجموعة من علماء النف�ش ومنهم عالم النف�ش المجري الأ�شل الأمريكي
الجن�شية والباحث بجامعة �شيكاغو ميهالي ت�شكزينتهيمالي  Mihaly Csikszentmihalyiوهو اأحد
الموؤ�ش�شين لعلم النف�ش الإيجابي لي�شبح من الم�شطلحات الرائجة في المجال وتركيزه فى ,درا�شاته
على مجالين اأ�شا�شيين  :حاله التدفق ,والخبرة الإن�شانية المثلى المج�شدة لأعلى تجليات ال�شحة
النف�شية الإيجابية وجودة الحياة ب�شفة عامة ,وكذا اهتمام عالم النف�ش دينيير اإيد المكثف بما يعرف
بجودة الحياة النفعالية.
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ويعد مفهوم حاله التدفق النف�سى للريا�سيني من املفاهيم
ال�سيكولوجية ذات امل�سامني االإيجابية ،التي رمبا يف�سي
تقدميها وحتليلها وتبني اأبعادها وطرق ر�سدها وقيا�سها يف
املجال الريا�سي اإلى تن�سيط االهتمام البحثي بالق�سايا ذات
العالقة بحركة علم نف�ص الريا�سة االإيجابي لتاأ�سي�ص واإقرار
ما ي�سح ت�سميته بالتمكني ال�سلوكي لل�سخ�سية الريا�سية
بالرتكيز على اجلوانب االإيجابية اخلا�سة بخربة حالة
التدفق التي تقت�سي كما �سياأتي بيانه القدرة على مواجهة
ال�صغوط النف�صية فى التدريب واملناف�صات الريا�صية وتقبل
م�ساعبها واعتبارها حتديات جديرة باأن ت�ستنه�ص همة
املواجهة واغتنامها كفر�ص اأ�سيلة للتعلم ولتجويد وحت�سني
الأداء فى الن�صاط البدنى والريا�صة لريتقي يف م�صار:
التميز ،ثم االإتقان .
والتدفق حالة نف�سية داخلية جتعل الالعب الريا�سي ي�سعر
بالتوحد مع ممار�سة الريا�سة وبالرتكيز التام فيما يقوم
به من اأداء ،واالندفاع بحيوية نحو املمار�سة الريا�سية مع
اإح�سا�ص عام بالنجاح فى التعامل مع هذه االأن�سطة ،كما
يعترب تدفق اخلربات االنفعالية االإيجابية للريا�سيني حالة

نف�سية �سارة تن�ساب فيها امل�ساعر الوجدانية وتوؤدي اإلى
م�ستوى اأمثل لالإثارة والتى يطمح اإليها الالعب الريا�سي
لتح�سني وجتويد اأدائه اأثناء عمليات التدريب واملناف�سة
الريا�سية ،كما تتباين درجاتها وم�ستوياتها تبعا ملا ميثله
هذا الن�صاط من املتعة بدرجات خمتلفة ،حيث ان ال�صعور
باال�ستمتاع الناجت عن اخلربات االنفعالية االإيجابية املتدفقة
التى مير بها الالعب الريا�سي من خالل عمليات التدريب
واملناف�سة حالة ي�سعى الالعب الريا�سي للو�سول اإليها
ويتمنى ا�ستمرارها ويعمل على تكرارها ،حيث اإن �سعور
الريا�سي بتحـدي مهـام االأداء متطلبات االأداء لقدراته
يجعله ي�سعر باال�ستمتاع والر�سا واحلما�ص لبذل اأق�سى جهد
وحتقيق اأف�سل اأداء ممكن ،واأن متعة اللعب بغ�ص النظر
عن ال�صغوط تعترب من اأهم العوامل الأ�صا�صية للمحافظة
على دافعية الريا�سي من الو�سول اإلى امللل وكذلك التعبئة
النف�سية ال�سلبية اأو االحرتاق ،وهذا يتطلب و�سع مفهوم
للفوز والهزمية والرتكيز على اال�ستمتاع دون النظر اإلى
العائد من ذلك ،وميكن حتقيق ذلك عن طريق الرتكيز على
تقدمي الريا�سي اأف�سل ما لديه بد ًال من الرتكيز على هزمية
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املناف�ص ،فاإذا ا�ستطاع الريا�سي تقدمي اأف�سل ما عنده من
مهارات وا�ستمتع فع ًال باملناف�سة ،فمن املحتمل اأن يوؤدي
مباراة جيدة مع اأطول فرتة من اال�ستمتاع .
هذا وترتبط خربة التدفق بحالة التعلم املثلى التي و�سفها
ميهايل ت�سكزينتهيمايل باأنها حالة من الرتكيز ترقى اإلى
م�ستوى اال�ستغراق املطلق ،فالريا�سيون الذين يعي�سون خربة
حالة التدفق لديهم مقدرة على اأداء متطلبات املهارات
الريا�سية بدرجة عالية من الدقة واالإتقان دون التفكري
والوعي ال�سعوري باالأداء ،فعندما يتوازن اأو يتناغم التحدي
املدرك لن�صاط ما واملهارات اخلا�صة به يندمج الريا�صي
ب�سورة عميقة فيما يفعله لدرجة اأن االأداء ي�سبح تلقائي ًا
واآلي ًا ،ويتوقف الريا�سي عن الوعي بذاته كاأنها منف�سلة
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عن االأفعال التـي يقوم بها ،ولذا فهى نوع من التجربة
االآنية يحتاج املجال الريا�سي اإلى التعرف على طبيعتها
وكيفية قيا�سها وال�سمات الذاتية امل�سئولة عن الو�سول اإليها
والعوامل اخلارجية والبيئية التى ت�ساعد على ظهورها وكذا
النتائج التى ي�سل اإليها الالعب الريا�سي من خالل ال�سعور
بتلك احلالة ومدى تاأثري املتغريات النوعية املختلفة عليها.
ويف هذا ال�سدد ميكن االإ�سارة اإلى اأن املتعة وال�سعادة اأثناء
ممار�سة الالعب الريا�سي لعمليات التدريب واملناف�سات
الريا�سية تعترب من اأهم م�سادر اخلربات االنفعالية
االإيجابية املتدفقة ،ومن ثم يجب على املدرب اأن يهتم
بالعوامل النف�سية التى ت�سهم يف ظهورها ويعمل على
تدعيمها وذلك الإ�سهامها يف الو�سول اإلى التفوق واالإبداع
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فى الن�صاط املمار�س ،وذلك على النحو التالى:
 اأهمية مراجعة وحتليل اأدبيات جمال علم النف�صاالإيجابي منذ اأن طرح مفهوم التدفق عام 1975م على يد
ميهايل ت�سكزينتهيمايل  Mihaly Csikszentmihalyiوما
حلقه من تطورات م�ساحبة لتاأ�سي�ص علم النف�ص االإيجابي
عام 1998م عندما تراأ�ص مارتني �سيلجمان Marten
 Seligmanاجلمعية االأمريكية لعلم النف�ص  APAعام
1996م ،وما تال ذلك من كتابات نظرية معا�سرة تناولتها
مراجع علم نف�ص الريا�سة االإيجابى والذى حقق تقدم ًا
وا�سح ًا خالل العقدين املا�سيني وانعك�ص ذلك فى التطوير
الوا�سح للبنية املعرفية والتوظيف العملى واال�ستفادة من
تطبيقات علم نف�ص الريا�سة فى االإجناز والتميز الريا�سي،

وذلك من خالل برامج تدريب املهارات النف�سية للريا�سيني .
 اأهمية تو�سيف مفهوم مالمح خربة التدفق النف�سىللريا�سيني من حيث مكوناته ومظاهره واأبعاده الرئي�سة
وطرق قيا�سه كاأحد اأهم الظواهر االإيجابية التي تدر�ص
يف اإطار حركة علم نف�ص الريا�سة االإيجابي ،مما يو�سع
من اإطار تعرف جماالت الدرا�سة يف علم نف�ص الريا�سة
االإيجابي كتوجه حديث يف علم النف�ص ،وما قد يرتتب على
ذلك من اهتمام بحثي على م�ستوى الدرا�سات العربية يف
علم نف�ص الريا�سة التطبيقى .
 تلعب خربة حالة التدفق دور ًا مهم ًا يف حتقيق االإجنازاتالريا�سية ،واإن اإغفال هذا الدور وعدم االهتمام به ي�سر
باالأداء اإلى درجة بعيدة ،ولذا وجب االإ�سارة اإلى اأهمية
االإعداد النف�سي للمناف�سات يف االإ�سهام للو�سول اإلى حالة
الوعي البديل والتـي ي�سـل فيهـا االأداء اإلـى احلالـة املثاليـة.
 �سرورة االإهتمام بخربة حالة التدفق للريا�سيني فىاالأن�سطة الريا�سية املختلفة والتى تعمل على تدعيم فاعلية
االأداء لتحقيق االإجناز املن�سود وذلك عن طريق اال�ستمتاع
باالأداء الذى يوؤدي زيادة الرغبة فى التدريب واملناف�سة
الريا�سية.
 اأهمية خربة حالة التدفق لو�سول الالعب الريا�سياإلى التميز يف الأداء الكمى والكيفى يف الن�صاط الريا�صي
املمار�ص ،كما ان اكت�ساب خربة التدفق يزيد من قدرة
الالعب الريا�صي على مواجهة ال�صغوط والتكيف مع
ظروف التدريب واملناف�سة الريا�سية للو�سول اإلى االأداء
اجليد وال�صتمتاع بالن�صاط الريا�صي املمار�س .
 اأهمية توفري خربة النجاح والتحدي واالإثارة للريا�سينيفى التدريب واملناف�سات الريا�سية ،وتدعيم قيمة وتقدير
الذات الريا�سي ،مع عدم التاأكيد با�ستمرار على نتائج
املناف�سات.
واخلال�سة اأنه من االأهمية اأن تبقى ممار�سة الريا�سة يف
اأي م�ستوى من م�ستويات اال�سرتاك �سيئ ًا ممتع ًا للريا�سي،
االأمر الذي يكفل تدعيم الطاقة النف�سية االإيجابية ،واإن
فهم امل�سئولون واملدربون حالة التدفق النف�سى للريا�سيني
وكيف ي�سعر الريا�سيون يف هذه احلالة كلما كانوا اأكرث قدرة
على م�ساعدة الريا�سيني على حتقيق امل�ستوى املثايل لهذه
اخلربة.
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