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بناء مقياس حب التعلم للبالغين

الملخص:
هدفت الدرا�س��ة اإىل بناء مقيا�س حب التعلم للبالغني، وقد تاألف املقيا�س من خم�س��ة ع�سر موقفًا، تقي�س 
ثالث��ة اأبع��اد هي: األفة التعلم، و�س��غف التعلم، واللتزام نحو التعلم. وقد التزمت الدرا�س��ة باملنهج الو�س��في 
كونه الأن�س��ب لتحقيق اأهداف الدرا�س��ة، كما مت تطبيق الأداة على عينة من الطلبة اجلامعيني بلغت )111( 
طالب��ًا وطالبة من طلبة امل�س��توى الرابع يف كلية الرتبية، جامعة �س��نعاء. وحل�س��اب معام��ل ثبات املقيا�س بلغ  
معام��ل األف��ا كرونباخ )0.81(، كم��ا مت حتديد حب التعلم لكل بعد من اأبعاده والدرج��ة الكلية للمقيا�س، وقد 

بلغ م�ستوى حب التعلم لدى عينة التقنني م�ستوًى متو�سطًا. 

الكلمات املفتاحية: حب التعلم، بناء مقيا�س، البالغني.
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Developing the Love of Learning Scale for Adult Students

Abstract:

The study aimed at developing the love of learning scale for adults. The 
scale consisted of 15 situations to measure three dimensions namely intimacy, 
passion, and commitment towards learning. The scale was standardized on 
a sample of 111 university male and female students from the 4th level of the 
Faculty of Education, Sana’a University, Yemen. The validity and reliability 
of the scale was (0.81) based on Cronbach’ Alpha. The results of the study 
showed that the level of the love of learning was of average level.

Keywords: love of learning, scale development, adult students.
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المقدمة:
يع��د معي��ار القابلي��ة للتعلم م��ن اأدق املعايري لتقدي��ر مدى حيوية اأمة م��ن الأمم، كون قابلي��ة التعلم هي 
قابلية النمو، ونهم ا�ستك�س��اف الذات، وال�س��تعداد للتغيري، وال�س��وق للحياة. ول �س��ك اأن قابلية التعلم تزداد 
بازدياد حب التعلم وبهجته. حيث يرى عثمان )1992( اأن اأ�ساليب تعلمنا لي�ست منف�سلة عن ثقافة جمتمعنا 
ونظم��ه الجتماعي��ة. فالتعلم ن�س��اط اجتماعي تنعك�س فيه كافة ما يف املجتمع م��ن قيم ومعايري ونظم يتاأثر 
به��ا ويوؤث��ر فيها، فعندم��ا تن�سب بهجة احلياة يف املجتم��ع تغي�س يف الفرد بهجة التعل��م، ومن ح�سن احلظ اأن 

العالقة بني التعلم واملجتمع عالقة تبادلية، وبالتايل فاإعادة البهجة لتعلمنا �سيعيد البهجة حلياتنا.
 )Happiness & Education( ع��ر نظريته��ا ال�سع��ادة والرتبي��ة )ا)2003Noddings يف ح��ني ت��رى
اأن التعلي��م ق��د اأخف��ق يف اإ�ساف��ة ال�سع��ادة والبهجة حلي��اة املتعلم��ني، فال�سع��ادة والتعليم مفهوم��ان مت�سالن 
مرتابط��ان، ولب��د اأن يك��ون حتقيق ال�سعادة هدف��ًا من اأهداف التعلي��م، حيث لحظْت خالل اأك��ر من خم�سة 
عق��ود يف التعلي��م اأنن��ا نتعلم ب�سكل اأف�سل عندما نكون �سعداء، لأن التعلي��م املثمر هو الذي ي�سهم اإىل حد كبري 
يف اإح��داث ال�سع��ادة ال�سخ�سي��ة واجلماعية، فكثري م��ن املدار�س واملوؤ�س�س��ات التعليمية لالأ�س��ف اأ�سبحت تهتم 
باملخرجات القت�سادية، والنتيجة كانت ت�سييق اخلرات التعليمية، واإهمال التعلم مدى احلياة، ما اأدى اإىل 
غي��اب امل�سارك��ة الجتماعية واملجتمعية م��ن حياة الأفراد، واأ�سب��ح العديد من املبدع��ني والالمعني يكرهون 

مدار�سهم اأو جامعاتهم، مما �سكل حتديًا خا�سًا للمعلمني والقائمني على النظام التعليمي.
وتاأكي��دًا عل��ى ذلك، يطالب �سليجم��ان )2005( - رئي�س جمعية علم النف�س الأمريكي��ة ال�سابق- علماء اليوم 
اأن يغ��ريوا اجتاهاته��م لدرا�سة ال�سلوك الإن�س��اين وفق اأهداف علم النف�س الإيجاب��ي، ليقدموا معلومات حول 
امل�ساع��ر الإيجابي��ة، كاحل��ب والبهجة وال�سع��ادة، والف�سائل الأخالقي��ة، والقدرات الإن�ساني��ة، وجعل حياة 

النا�س طيبة وممتعة وقوية وناجحة.
اإن اأبرز الق�سايا الغائبة عن مناق�سات ال�سيا�سيني والرتبويني يف الإ�سالح الرتبوي هو احلديث حول الرفاهية 
والعي���س ب�سع��ادة، مقارنة مب��ا تعج به املوؤمترات واملناق�سات ح��ول الكيفية التي ميكن اأن ي�سه��م بها التعليم يف 
النم��و القت�س��ادي من خ��الل الرتكيز على ق�ساي��ا، مثل: العتم��اد املدر�سي، والتح�سي��ل الأكادميي، وتطوير 
املناه��ج، وم��ا يتم تدري�س��ه. فال�سوؤال الأكر �سيوع��ًا الذي نطرحه دومًا ه��و: "ما املواد التي يج��ب اأن يتعلمها 
الطلب��ة؟" واإذا تعمقنا اأكر، ن�سل ل�سوؤال: ما الأ�سالي��ب والتقنيات املطلوبة لتعليم جيد؟، واإذا اأردنا اأن نتاأكد 
م��ن حتق��ق الغايات ن�س��األ: ملاذا، وما الهدف، وم��ا خمرجات ما قمنا بتعليم��ه؟، ولكننا نادرًا م��ا ن�ساأل: من هذه 
النف�س الب�سرية التي نقوم بتدري�سها؟، وما مدى �سالمتها وجودتها ملن يقوم بتدري�سها؟، وكيف ميكن للموؤ�س�سات 

.)Noddings, 2003( التعليمية اأن تدعم بعمق النف�س الب�سرية لتحقق تعليمًا جيدًا؟
لق��د ب��رزت حرك��ة الأه��داف ب�س��كل وا�س��ح يف النظري��ات الرتبوية، ث��م تلته��ا اليوم حرك��ة املعاي��ري، اإل اأن 
الأ�سب��اب الت��ي ن�ساأ عنها ه��ذا التغيري هو يف معظم الوق��ت للتنمية القت�سادية وما يتنا�س��ب مع ال�سوق، وهذا 
حتم��ًا ل ين�سج��م مع اإتاح��ة الفر�سة للنا���س للعي�س ب�سع��ادة وحياة مفعم��ة بالبهجة، ولذا نح��ن اأمام �سراع 
حقيق��ي، ل�سيم��ا واأن تدري��ب املعلمني يتم على اأ�سا�س اأنه��م ناقلون للمعرفة بدًل م��ن اأن يكونوا مربني، وعليه 
نح��ن بحاج��ة اإىل و�سع ال�سعادة يف �سل��ب املناق�سات الرتبوية وجوهرها حول اأه��داف التعليم، وهذا حتمًا ل 
يعن��ي ع��دم الهتمام باجلانب املهني اأو القت�سادي، واإمنا و�سعه��ا جنبًا اإىل جنب مع غريها من جوانب احلياة 

)Noddings, 2003(، واإعطاوؤها الوزن املنا�سب ملدى اإ�سهامها يف حتقيق �سعادة الب�سرية ورفاهيتها.
اإن اإح��داث التغي��ري يف وج��دان وعواطف مالي��ني املتعلمني وعقولهم ه��و م�سوؤولية النظ��ام التعليمي بالدرجة 
الأوىل، وهي لي�ست باملهمة ال�سهلة، فهناك من يحرز تقدمًا وجناحًا، وهناك من يخفق ويرتاجع، وهذا ما دفع 
 منظم��ة التع��اون القت�سادي والتنموي اإىل درا�سة 25 نظامًا مدر�سي��ًا يف العامل، مبا يف ذلك اأف�سل ع�سرة دول
اأح��رزت اأعلى تقدم يف اأداء طالبه��ا، ل �سيما يف اختبارات 1PISA، وقد مت درا�سة الأداءات امل�سرتكة بني هذه 

 The Programme for International Student Assessment (1)
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الدول والأدوات التي ت�ستخدم يف حت�سني اأداء طالبها، وقد خل�س التقرير اإىل اأن جتارب اأف�سل هذه الأنظمة 
1، وعليه، 

2)OECD, 2007( املدر�سي��ة ي�س��ري اإىل قدرة النظام التعليمي على تقدمي اأف�سل ما ميكن لكل متعلم
ولك��ي نحرز تقدمًا وجناحًا يف اإح��داث التغيري يف وجدان املتعلمني وعقولهم؛ علينا اأن ن�سعى اإىل تقدمي تعليم 
ين�سجم مع خ�سائ�سنا وميولنا، ويت�سق مع وظائف دماغنا واآلية عمله، ويتما�سى مع ثقافتنا وقيمنا واأخالقنا 
الإن�ساني��ة. وت�سع��ى الدرا�س��ة احلالي��ة اإىل الإ�سه��ام يف تقييم م��دى قابلية طالبن��ا للتعلم، وم��دى حبهم له، 

و�سغفهم باملعرفة، من خالل بناء مقيا�س حب التعلم.
مشكلة الدراسة:

اإن الن�س��اط ال��ذي ن�ستمت��ع ب��ه، والبهج��ة وال�سع��ور باملكاف��اأة الداخلي��ة عن��د القي��ام باأعم��ال مني��ل 
الدوبام��ني  اإف��راز  ُربط��ت بزي��ادة  الت�س��رف بلط��ف؛ جميعه��ا  اأو  التحدي��ات،  التغل��ب عل��ى  اأو عن��د  اإليه��ا، 
 )Dopamine(، وه��و ناق��ل ع�سب��ي يرتب��ط مب�ساع��ر الر�س��ا واملتع��ة، يت��م اإف��رازه م��ن الل��وزة الع�سبي��ة 
)الأميج��دالAmygdala ( يف الدم��اغ، والت��ي تعد املنطقة التي تلتقي فيها امل�ساع��ر والعقل اإن �سح التعبري، 
فتعم��ل عل��ى تقوية كف��اءة وجودة املعلوم��ات عندما تخزن لحق��ًا يف الذاكرة، فنتذكر ما نتعلم��ه وما ن�سمعه 
ونقراأه ب�سورة اأف�سل يف حالة امل�ساعر الإيجابية، ونكون اأكر قدرة على التحكم بعواطفنا وتفكرينا واإبداعنا، 
كما اأن التعلم اجليد يقوي ال�سبكة الع�سبية يف الدماغ، ويزيد من تفرعاتها، فكلما زاد عدد الروابط الع�سبية 
زادت اإثارتها، وطالت مدة بقائها يف الدماغ، لي�سبح من ال�سهل تذكرها عندما نحتاج اإليها، اأما يف حالة التوتر 
اأو الغ�سب فاإن دماغنا يفرز ناقالت ع�سبية كالكورتيزول ت�سبب يف اإحباطنا، و�سيطرة امل�ساعر ال�سلبية علينا، 
فيتدنى تركيزنا، ون�سبح اأقل كفاءة يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة )ويلي�س، 2012(، مما يعني اأن التوازن بني 

العقل والعاطفة اأمر يف غاية الأهمية لتحقيق التعلم املثمر.
وترى Pondا)2014( اأن اأدبيات احلديث عن وظيفة كل من العقل والعاطفة يف التعلم توؤكد اأن العقل �سغوف 
ومنفت��ح بطبع��ه، ي�سعى للتقبل والكت�س��اف، وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا: ما ال��ذي مينع اأن ين�ساأ احلب من 
هذه اخل�سائ�س الكامنة يف العقل؟، حيث ت�سري هذه الأدبيات اإىل اأن ميولنا ي�سبق ف�سولنا وتقديرنا لالأ�سياء، 
فنح��ن ع��ادة عندما نقراأ مقالة ما؛ جند اأن عقلنا قد ينحرف لأفكار اأخ��رى اأثناء القراءة، رمبا ل متت ب�سلة 
ملو�س��وع املقالة، وهن��اك احتمال كبري اأن نفقد الفك��رة الرئي�سة للمقالة، وقد ي�سعب علين��ا ا�ستح�سار الذهن 
للع��ودة اإىل تل��ك الفكرة مرة اأخرى، ل �سيما لو كان مو�سوع املقالة بعيدا عن اهتماماتنا وميولنا، وعند قيا�س 
م��دى ان�سغالن��ا بالفك��رة الرئي�س��ة مل�سروع ما، ظهر اأننا نق�س��ي 50 % من وقتنا من�سغلني ع��ن املهمة الرئي�سة 
للم�س��روع، مم��ا يعن��ي اأن العديد من��ا يحاولون الرتكي��ز على ق��وة الإرادة لدفع النتب��اه للتعل��م، اإل اأن اإجبار 
العق��ل عل��ى اأداء امله��ام ل يخدم عملي��ة التعلم، مقارنة باإتاح��ة الفر�سة له للتاأمل وحتقي��ق ميوله وتوظيف 

اإمكاناته لالكت�ساف والنفتاح وفقا مليوله واهتمامه، حيث ي�سبح العقل والوجدان مقبلني على  التعلم.
فق��د لوح��ظ اأن املتعلمني ينتبه��ون فجاأة عن��د مناق�سة حدث يثري انفع��الت وم�ساعر قوي��ة لديهم، فال ميكن 
ف�س��ل النفعال عن التعل��م، وعليه فاإن اأبحاث الدماغ تدعم تقليل التوت��ر يف البيئة ال�سفية، وتفعيل خرات 
انفعالي��ة اإيجابي��ة لزي��ادة فر���س التعل��م، ل �سيم��ا م��ع ازدي��اد ح��وادث العن��ف يف املدرا���س خ��الل ال�سنوات 
 املا�سي��ة، مث��ل اإط��الق النار،  ال��ذي ي�سبب خوف الطالب وزي��ادة القلق لديه��م، وان�سرافهم ع��ن عملية التعلم 
)هاردمي��ن، 2013(، فمث��ل تلك احلوادث تتطلب م��ن املجتمعات باأكملها اأن تتحم��ل م�سوؤوليتها يف تهيئة املناخ 

املدر�سي، وحتفيز حب التعلم، بالإ�سافة اإىل �سرورة غر�س القيم وتنمية الذكاء الأخالقي.
وت�سع��ى اأدمغتن��ا با�ستم��رار لعمل ارتباطات ب��ني العقل والعواطف، فم��ن امل�ستحيل بيولوجي��ا التعلم والتذكر 
لأ�سي��اء ل نوليه��ا اهتمامن��ا، حي��ث اإن النظ��ام الدماغي العاطف��ي يخرنا باأنن��ا عندما نهتم لأمر م��ا ن�سع كل 
اإمكانياتن��ا وطاقاتنا وجهدنا لإجناحه، وبالتايل ميكن اأن يتحقق التعلم اجليد من خالل اإ�سراك نظام الدماغ 

.)Connell, 2009( العاطفي بطريقة متحدية وغري �سعبة

.Oraganisation for Economic Co-operation and Development (2)
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ومن خالل ما �سبق ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
أهداف الدراسة: 

تقدمي ت�سور مقرتح ملفهوم حب التعلم واأبعاده وم�ستوياته.  .1
بناء مقيا�س حب التعلم للبالغني.  .2

التعرف اإىل م�ستويات حب التعلم لكل بعد من اأبعاد حب التعلم لدى البالغني.  .3

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف تركيزها على الآتي:  .1

الهتمام باجلانب الوجداين للطالب وتقييم قابليته للتعلم.  .2
توفر مقيا�س باللغة العربية لقيا�س حب التعلم.  .3

متثل مرجعًا ثريًا لالأبحاث ذات العالقة بعلم النف�س الإيجابي ورفاهية احلياة.  .4
تق��دم مفهوما حديثًا ي�س��اف للم�سطلحات ذات العالقة باجلانب الوج��داين للتعلم كالدافعية والتحفيز   .5

والتدفق، كما توفر اآلية لقيا�سه.
حدود الدراسة:

Ԁ .)احلدود املو�سوعية: اأبعاد حب التعلم، وهي: )األفة التعلم، �سغف التعلم، اللتزام نحو التعلم
Ԁ .احلدود الب�سرية: طلبة امل�ستوى الرابع يف ق�سم علوم احلياة بكلية الرتبية – جامعة �سنعاء – اليمن
Ԁ .2017 - احلدود الزمانية: الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 2016 

مصطلحات الدراسة:
:)Love of Learning( حب التعلم

والتعلم،  باملعرفة  واملولع  املحب   : به  يعود م�سطلح حب التعلم اإىل اأ�سله باليونانية "Philomath" ويق�سد 
اأما كلمة  "Philosophy" اأي حب احلكمة )الفل�سفة(،  حيث تعني كلمة "Philo" املحبة والولع مثل كلمة 
"math" فه��ي جم��الت التعلي��م، كاحل�ساب والهند�سة والفل��ك واملو�سيقى، وهي العل��وم التي كانت منت�سرة 
يف زم��ن الإغري��ق، والتي ت�ستخدم فيه��ا الأرقام، كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سطل��ح Philomath يختلف عن 
م�سطل��ح Polymath، وال��ذي يق�س��د به مال��ك املعرفة يف جمالت ع��دة، فمالك املعرفة يختل��ف عن م�سطلح 

.)Mortiz, 2015(اLover of Learning حمب املعرفة اأو التعلم التي تعني بالإجنليزية
وي��رى Peterson وSeligmanا)2004، 163( اأن حب التعلم يعني اخل��رة اأو املمار�سة للم�ساعر الإيجابية 
يف اكت�ساب املهارات، وتلبية حب ال�ستطالع وبناء املعرفة احلالية اأو اجلديدة، كما و�سفاها باأنها قوة داخلية 

حتفز الإن�سان وت�ساعده على الإ�سرار رغم املعوقات والتحديات لبلوغ هدف التعلم.
ويع��رف اأب��و حالوة )2013، 9( حب التعلم باأنه "توح��د املتعلم مع مهام واأن�سطة التعلم، اأو املهمة التي �سيقوم 
به��ا، لدرج��ة جتعل ه��ذه الأن�سطة مطلوبة لذاته��ا ول غاية اأخرى للمتعلم خارج نطاقه��ا، مع اقرتان كل ذلك 

بحالة من الن�سوة والبهجة".
وتع��ّرف منظم��ة Step It Up 2 Thriveا)2012، 1( ح��ب التعل��م باأن��ه: الدافعية لكت�ساب مه��ارات جديدة 
ومع��ارف لبن��اء امله��ارات واملعارف احلالي��ة، وال�سعور بال�سع��ادة عند تعلم اأ�سي��اء جديدة، بالرغ��م من ال�سعور 
بالإحباط يف حال كانت املادة التعليمية متحدية، ويعد حب التعلم قوة متواجدة داخلنا با�ستمرار، حيث من 

ال�سعب التفكري اأن �سخ�سًا ل يحب التعلم يف جمال ما على الأقل. 
كم��ا تع��ّرف مو�سوعة الويكيبيدي��ا العربية حب التعلم باأن��ه: "مفهوم يطلق على املتعة الت��ي ي�سعر بها املتعلم 
اأثن��اء تعلم��ه، من خالل دوافع داخلية تتحكم يف نزعة الفرد للتعلم، حيث تنطلق من درجة عدم الرغبة اإىل 
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احلافزية باأق�سى درجاتها" )ويكيبيديا املو�سوعة احلرة، 2018(.
وملناق�س��ة التعريف��ات ال�سابق��ة جن��د اأن Peterson وSeligmanا)2004، 163( ينظ��ران اإىل ح��ب التعل��م 
بو�سف��ه خ��رة وقوة داخلية، تع��ني الفرد على اكت�س��اب املعرفة وامله��ارة، وحتفزه لال�ستم��رار يف التعلم مهما 
�سعبت الظروف. بينما تناول تعريف منظمة Step It Up 2 Thriveا)2012، 1( حب التعلم من خالل ثالثة 
مفاهي��م )دافعي��ة، و�سع��ور بال�سعادة، وقوة داخلي��ة – اأي مبعنى طاقة اإيجابية(. اأم��ا مو�سوعة الويكيبيديا 
فاخت�س��رت مفه��وم حب التعلم باملتعة النا�سئة عن دوافع داخلية. كما ع��ّرف اأبو حالوة )2013( حب التعلم 
م��ن خالل منظور نظرية التدف��ق )Flow Theory(، التي تنظر للحب كنتيجة نهائية تت�سمن اندماج املتعلم 

باأن�سطة التعلم لي�ساحبه يف ذلك الن�سوة والبهجة.
ويالح��ظ باأن معظم املف��ردات امل�ستخدمة يف تعريف مفهوم حب التعلم ال�سابق��ة مل تنطلق من مكونات احلب 
ومظاهره، التي ننوي قيا�سها يف الدرا�سة احلالية، وعليه فاإن الدرا�سة احلالية ت�سعى لتعريف حب التعلم من 
خالل و�سف مفهوم احلب الذي نعي�سه اأثناء عملية التعلم، حيث تعّرف حب التعلم باأنه �سعور وجداين متدرج 
يب��داأ باألف��ة التعلم، و�س��وًل اإىل الرغبة اجلاحمة وال�سغ��ف يف التعلم، فت�سرتك احلوا�س والق��رارات العقلية 

بفاعلية، حتى تتحقق حالة اللتزام نحو التعلم ل�سمان ا�ستمراريته مبتعة وحما�س.
ويع��ر ع��ن حب التعل��م اإجرائيًا بالدرجة التي ح�س��ل عليها اأفراد عينة التقنني نتيج��ة اإجابتهم عن مقيا�س 

حب التعلم الذي مت  بناوؤه يف الدرا�سة احلالية.
اإلطار النظري:

�سيت��م التمهيد يف هذا اجلزء ملفهوم حب التعل��م من خالل التطرق لأهمية التعلم، ثم �سيتم النتقال اإىل 
احلديث عن مفهوم احلب )طبيعته، وعنا�سره، ومكوناته(، ومنه اإىل مفهوم حب التعلم، وذلك لأجل التو�سيح 
للق��ارئ الأ�سا���س النظري الذي اعُتمَد يف بناء مقيا�س حب التعلم، لعدم وجود اأداة م�سابهة ميكن البناء عليها 

يف عملية اإعداد املقيا�س.
1. اأهمية التعلم:

اإن عملي��ة التعل��م م��ن حيث طبيعتها وحتليالته��ا وفهمها من الظواه��ر املعقدة يف جمال عل��م النف�س الرتبوي، 
كونه��ا ت��دل على مدى اكت�س��اب الفرد خلرات جديدة توؤث��ر يف �سلوكه وتدفعه للتغيري،  كما ينظ��ر اإليها باأنها 
عملية م�ستمرة لتطوير القابليات واملواقف واملعرفة. ويرى علماء النف�س يف هذا املجال اأن عملية التعلم متر 
مبرحلت��ني اأ�سا�سيتني، املرحلة الأوىل: ت�سمى مرحلة الو�س��ول اإىل الهدف اأو اإجناز العمل، واملرحلة الثانية:  
مرحلة الحتفاظ وتذكر الكيفية التي اأجنز بها العمل. وبالرغم من اأن عملية التعلم قد حتدث اأثناء اإجناز 
العمل، اإل اأنه ل ميكن القول اإن التعلم قد حدث فعاًل، ما مل تكن هناك دلئل ت�سري اإىل اأن ال�سخ�س الذي قام 
بالعمل مرة ثانية يتطور وب�سكل علمي وي�سل اإىل الهدف ب�سكل اأف�سل واأ�سرع. اإن هذه النقلة - التي تتم فيها 
عملية التعلم - على جانب كبري من الأهمية، اإذ ل يكفي اأن نقوم بتقدمي در�س جيد، بل الأهم اأن نتاأكد من اأن 

املتعلم قد تعلم الدر�س فعاًل )العبيدي، العبيدي، وجا�سم، 2010(.
وعلي��ه فاإن خل��ق البيئات التي فيها يعمل املعل��م واملتعلم �سويًا، كمتعلمني ن�سطني، �سيعم��ل على تو�سعة املعرفة 
النظري��ة والعملي��ة لديهم ب�سكل م�ستمر، وال�ستفادة م��ن اأ�ساليب تعليمهم للطلب��ة والتعرف على خ�سائ�سهم 

.)National Academy of Science, 1996( وكيفية تعلمهم
وعلى الرغم من اأن العديد من البلدان ت�سعى نحو تطوير العملية التعليمية، وت�سهد حت�سنًا ملحوظًا يف تاأهيل 
معلميه��ا وتطوي��ر مناهجها، ل �سيما م��ع مقارنتها بنف�سها لقيا�س حت�سن اأدائها، م��ن خالل موؤ�سرات عر الزمن، 
توؤك��د توج��ه الغالبي��ة نحو تطوي��ر املناهج وطرائ��ق التدري���س وتاأهيل املعل��م، اإل اأن ذلك ل ميث��ل اإل ن�سف 
املعادل��ة، فاملعايري املرتفعة، واملنهاج امل�سمم على اأحدث م��ا يكون، والتدري�س النموذجي، لي�س لها جميعًا �سوى 
قيم��ة حم��دودة دون م�سارك��ة الطالب وحبه مل��ا يتعلم. وعليه يتوق��ع �سولو )2008( اأنه ل��ن يحدث حت�سٌن يف 
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مدار�سنا، مهما ارتفع فيها م�ستوى التدري�س، لأننا اأ�س�سنا جهودنا على اعتقاد خاطئ ومغلوط، هو اأنه من املمكن 
حتفي��ز النا���س من اخلارج لبذل اأق�سى ما لديه��م من جهد يف العمل، بينما ما يحفزن��ا يف احلقيقة هي دوافعنا 

ورغباتنا الداخلية.
وي��رى �سول��و )2008( اأن المتحان��ات واأ�س��كال التقومي التقليدي قد اأث��رت يف حتفيز الطلب��ة وتعلمهم، فقد 
قل�س��ت دوافعهم وزادت ن�سبة ت�سربهم، لأن املكافاآت والعقوبات عندما ترتبط بالأداء يف المتحانات ترتاجع 

الرغبة الذاتية للتعلم، ويقل احتمال انخراطهم بحما�س يف اأن�سطة التعلم.
وعلي��ه ف��اإن م��ن املنا�س��ب حل��دوث التعلم بعم��ق اأن ي�سبق��ه امليول والرغب��ة، في�سه��م العقل والقل��ب يف حدوث 
التعلم، وهذه الطريقة ت�سمى تدريب املحارب )Warrior Training(، وتعني العرتاف بال�سجاعة الالزمة 
لكت�س��اف املي��ول والرغبات يف التعلم، مما ي�ستدعي املجاه��دة )Warrior ship(، حتى ي�سبح القلب منفتحًا 

.)Pond, 2014( وغري قابل للف�سل عن قدرات العقل
ففي كل مرة نتعلم فيها �سيئًا جديدًا ن�سعر باملتعة، وهو حافز اإن�ساين �سمويل، لأن متعتنا و�سعورنا بالكت�ساف 
هم��ا اللذان ي�سمح��ان لنا بتعلم الكثري، فاملتعة ه��ي النتيجة الطبيعية للتعلم، والعالق��ة احلميمية بني املتعة 
والتعل��م ذات اأهمي��ة خا�س��ة يف مدار�سن��ا، لأن ال�سف��وف اخلالية من البهج��ة ل تلهم املتعلمني للقي��ام باأعمال 
رفيعة امل�ستوى، فما ن�سعه يف عاملنا الداخلي هو ما نكون نحن راغبني يف العمل من اأجله، فاإذا كنا نرغب يف حث 
مزي��د من الطلبة للقي��ام بعمل رفيع امل�ستوى علينا اأن نهيء لهم البيئة املنا�سب��ة لنقل احلافز والرغبة لعاملهم 
الداخل��ي، وه��ذا يحدث عندم��ا يكت�سف الطلبة اأن التعل��م ي�ساعدهم يف التوا�سل والتمت��ع بالكفاءة واحلرية 

وامتالك اخليارات، كل ذلك يف بيئة ت�سجع على ال�سالمة والبقاء )�سولو، 2008(.
ويوؤكد العريفي )2009( اأن �سر النجاح يف احلياة ب�سكل عام يكمن يف �سغف التعلم، فمن وجهة نظره اأن �سغف 
التعل��م اأم��ر فطري يبداأ به كافة الب�سر حياتهم ليتج��اوزوا به جهل الطفولة وعجزها، ثم يزداد هذا ال�سغف 
عن��د بع�سه��م وي�سعف عند اآخرين، فم��ن زاد �سغفه بالتعلم ط��ور عقله وحدد اأهدافه، وجت��اوز نقاط �سعفه، 
ودع��م مراك��ز قوت��ه، واأكمل م�سرية جناحه، ومن �سعف �سغ��ف التعلم لديه اأوقف تعلم��ه، واأنهى تطوره، وقلل 

فر�س جناحه، واكتفى بالك�سل، ور�سي بالف�سل.
وتاأكي��دًا ملا �سبق ت�س��ري Noddingsا)2003( اأن فكرة الربط بني تزايد الرخ��اء القت�سادي وكل من �سعادة 
الف��رد ورفاهيته قد انه��ارت، فمع ارتفاع الناجت القت�سادي للوليات املتح��دة يف الثالثني �سنة املا�سية ارتفع 
مع��ه مع��دل الكتئ��اب، وبالتايل ما مل يت��م الهتمام ب�سع��ادة الفرد و�سع��وره بالر�سا والإيجابي��ة عن حياته 
وتعلم��ه، وت�سمينه��ا يف اأهدافن��ا التعليمي��ة فاإن �سيا�ستن��ا التعليمية �ستك��ون م�سللة جدًا، فنح��ن لن نتمكن من 
اإ�س��الح التعلي��م اإذا ف�سلن��ا يف تعزيز)قلب الإن�س��ان( وحتفيزه، والذي ه��و م�سدر التعلي��م والتعلم اجليد، ولن 
يتحق��ق الكثري اإذا مل يت��م تنمية حب التعلم لدى الطلبة، وتوفري بيئة ممتعة للتعلم ت�سهم يف اإ�سافة البهجة 
وال�سع��ادة حلياته��م، بالإ�ساف��ة اإىل توجهنا للتعليم الأخالق��ي لتوفري بيئة تعلم تنع��م بالف�سيلة والأخالق، 

ويرغب الطلبة اأن يكونوا فيها �سعداء.
وي�س��رح اأفالط��ون العالقة بني احل��ب والتعلم واملعرفة، كما هي مو�سحة يف نقا�سات��ه الثالثة امل�سهورة الندوة 
)Symposium( وفيدرو���س )Phaedrus( واجلمهوري��ة  )Republic( )Hinchliffe, 2006(، حي��ث 

يوؤكد من خاللها على ق�سيتني اثنتني يف غاية الأهمية، هما:
Ԁ  .اأن عالقة املحبة بني املتعلم واملعلم تنعك�س على عملية التعلم 

 اأن الطال��ب اإذا كان مقتنع��ًا عقلي��ًا ووجدانيًا بقيم��ة املعرفة فاإن حبه لطلبها �سيزداد، وم��ن ثم �ستنعك�س على 
فاعلية التعلم.
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وق��د اأدرك Nasseا)2010( اأن اإطالق اإمكانات التعلم ل��دى املتعلمني هي مفتاح الإلهام حلياة مفعمة بالتعلم، 
حيث اأدرج ثالث ا�سرتاتيجيات تعك�س حب التعلم، وهي: 

Ԁ .)Learn to Know( تعّلم لتعرف اأكر، وذلك لكت�ساب املعرفة والفهم 
Ԁ .)Learn to Do( تعّلم لتعمل، وذلك لكت�ساب املهارات والثقة والكفاءة  
Ԁ .)Learn to Develop( تعّلم لتنمو وتتطور وت�سهم يف بناء جمتمعك  

ومتي��ز منظم��ة Step It Up 2 Thriveا)2012( بيئة التعلم التي ت�سهم يف تنمية حب التعلم لدى الطلبة عن 
غريه��ا م��ن بيئات التعلم الأخرى باأنها تقدم لهم �سببًا اأو معن��ى ملا يقومون به من تعلم، بالإ�سافة اإىل متكينهم 
من عدة خيارات عند تنفيذهم للمهام، وبذلك يكونوا اأكر قدرة على الختيار والنتقاء، كما اأن وجود �سبكة 

اجتماعية ت�سهم يف دعم التعلم لدى الطلبة من الأمور التي جتعل حب التعلم اأمرًا ميكن حتقيقه.
3. الأ�سا�س الفل�سفي ملفهوم احلب:

قب��ل احلدي��ث عن ح��ب التعل��م والأدب النظري ل��ه، ل بد من التط��رق ملفهوم احل��ب ومظاهره، تل��ك امل�ساعر 
والأحا�سي���س القلبي��ة جت��اه �سخ���س اأو �سيء م��ا، وكيف توؤث��ر بنا ونتاأث��ر بها، وتله��ب حما�سنا وتث��ري �سغفنا 

وحر�سنا الدائم على بقاء هذا ال�سعور وعدم توقفه.
وق��د خل�س��ت الدرا�سة اإىل اأهم النظريات ذات ال�سلة مبفهوم احلب، �سواء فيما يتعلق بطبيعته ومدلولته، اأو 
عل��ى م�ستوى مفهوم��ه ومكوناته، وكذلك �سيتم احلديث عن مدلول احلب يف ال��رتاث العربي والإ�سالمي، وفيما 

يلي عر�س خمت�سر لكل منها:
:)Fromm, 1956( اأ . طبيع��ة احل��ب ومدلولت��ه لإري��ك ف��روم

يت�س��اءل اإي��رك ف��روم حول طبيعة احلب، وفيم��ا اإذا كان احلب فن��ا يقت�سي معرفة وبذل اجله��د، اأم اأنه لي�س 
�س��وى اإح�سا���س باعث على اللذة كما يوؤمن ب��ه العديد من النا�س، فينظرون ملو�سوع احل��ب من خالل اأن يكونوا 
حمبوب��ني ب��دًل من اأن يقوموا هم بفعل احلب، وبهذا ي�سبح الرتكيز على اأهمية )مو�سوع احلب( مقابل اأهمية 
)وظيف��ة احل��ب(. فاحلب من وجهة نظ��ر Frommا)1956( فن كما ه��ي احلياة، فاإذا ما اأردن��ا اأن نتعلم كيف 
نحب علينا اأن ننطلق من الطريقة عينها التي ننطلق منها لتعلم فن الر�سم واملو�سيقى اأو الهند�سة اأو فن الطب.
كم��ا ي��رى Frommا)1956( اأن احلب قوة فعال��ة يف الإن�سان جتعله يتغلب على ال�سع��ور بالعزلة والنف�سال، 
وت�سم��ح ل��ه اأن يكون ذات��ه واأن يحتفظ بتكامله، فاحل��ب ن�ساط اإيجاب��ي ي�سري اإىل ممار�سة الق��وى الإن�سانية 

بحرية وعطاء دون مقابل، فالعطاء يف حد ذاته فرح رفيع.
عوامل تعلم احلب:

م��ن اأب��رز ما ميك��ن اأن ي�سف اجلهد الذي ينبغ��ي القيام به لتعلم احل��ب، بو�سفه فنا له اأ�س���س نظرية وعملية، 
:)Fromm, 1956( يحتاج اخلبري به اإىل تطبيق عوامل تعلمه، وهي

Ԁ  فه��م التاأ�سي��ل النظري للحب: وذلك لل�سيطرة على النظري��ة، فحتى تتكون لدينا معرفة نظرية بفن  
ما، علينا اأن ندر�سه وندر�س مكوناته وعنا�سره وفهم طبيعته، وكل املعلومات التي تتعلق به.

Ԁ  اإتق��ان ممار�س��ة احل��ب: نحت��اج للتدرب عل��ى اأن نكون حمب��ني لل�سيطرة عل��ى املمار�سة، وذل��ك لتكوين 
اخلرة اجليدة، ولن يتحقق ذلك اإل بعد ممار�سة طويلة.

Ԁ .الهتمام: الرعاية ملا نحب، والن�سغال التام به، بحيث ل ي�سغلنا �سيء عن تعلم هذا الفن  
اأما عن حب العمل، اأو حالة الن�سجام بني الفرد والن�ساط الإبداعي الذي ينتجه الفرد، ل �سيما ما يح�سل مع 
الفنان��ني والر�سام��ني والريا�سيني، فهو نوع من العمل اخلالق يتوحد فيها ال�سخ�س املبدع مع املو�سوع اأو ال�سيء 

الذي يقوم به اأو يتعلمه، في�سبح هو وما يتعلمه اأو يقوم به �سيء واحد، وكٌل من�سجم.
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عنا�سر احلب:
ويذكر Frommا)1956( اأن اأهم عنا�سر احلب هي:

Ԁ  الرعاية: وهي الهتمام الفعال بحياة ما نحب ومنوه ، فماهية احلب هو العمل من اأجل �سيء، لذلك ل 
ينف�سل احلب عن العمل.

Ԁ  امل�سوؤولي��ة: تعن��ي يف الغالب الإ�س��ارة اإىل الواجب، بينما يف معناها احلقيقي ه��ي فعل اإرادي متامًا، لأن 
امل�سوؤولية تعني ال�ستجابة لحتياجات الآخر، �سواء عر عنها اأم مل يعر.

Ԁ  الح��رتام: يبن��ى الحرتام على اأ�سا�س احلريات، فه��ي القدرة على روؤية املو�س��وع كما هو و�سمان عدم 
ا�ستغالله، وينظر اإىل الحرتام باأنه العن�سر الذي مينع تدهور امل�سوؤولية اإىل الهيمنة والتملك.

Ԁ  املعرفة: ل ميكن اأن يتحقق الحرتام دون معرفة، فالرعاية وامل�سوؤولية �ستبدو عمياء دون ا�سرت�سادها 
باملعرفة، و�ستكون املعرفة فارغة اإذا مل يتبعها اهتمام.

مظاهر ممار�سة احلب:
ي��رى Frommا)1956( اأنن��ا ك��ي ن�سبح ماهرين يف اأي نوع من اأنواع الفنون علين��ا اأن منار�س ما ي�سمى مبظاهر 

احلب، مثل:
Ԁ  ،النتظ��ام: وذل��ك لأن النتظام يعني ال�ستمرارية، وممار�سة احل��ب تكون بطريقة منتظمة وم�ستمرة 

كال�ستيقاظ املبكر واللتزام بنظام وا�سح وملزم.
Ԁ  الرتكي��ز: �س��رط اأ�سا�س��ي لل�سيطرة عل��ى اأي فن، فاليقظ��ة والتوحد مع النف�س، وب��ذل اجلهد، والعي�س  

متامًا يف الُهنا والآن )Here & Now( مهمة جدًا خلرة احلب.
Ԁ  ال�سر: وهو مواجهة التحديات والعمل ال�ساق وجتنب الك�سل و�سياع الوقت، وعدم النغما�س يف و�سائل  

الرتف غري ال�سرورية، كي يبقى العقل متيقظًا وم�ستعدًا حتى لتقبل الأمل وخيبة الأمل.
Ԁ  الإمي��ان: فممار�س��ة احلب تقت�سي الإميان، والإميان من وجهة نظر فروم هو العتقاد بروؤيتنا وغايتنا  

وما ن�سل اإليه من قناعات، فهو مغرو�س يف خرة الإن�سان، ويتطلب ال�سجاعة والقدرة على املخاطرة. 
 Sternberg,1988( )A Triangular( مفه��وم احل��ب ومكوناته من خالل نظري��ة مثلث احل��ب ل�سترين��رغ

:)Theory of Love

تع��د نظرية مثل��ث احلب لروبرت �سترين��رغ )Sternberg( يف اأواخر الثمانينيات من الق��رن املا�سي من اأهم 
واأح��دث النظري��ات به��ذا اخل�سو���س، يرى �سترين��رغ اأن احلب ين�س��اأ نتيجة لحت��اد ثالثة مكون��ات اأ�سا�سية 
ميكنه��ا اأن ُتَك��ون قمم مثلث مت�ساوي الأ�سالع، حيث ت�سكل قمة اأعلى املثل��ث املكون الأول وهو)الألفة وامليل(، 
واجله��ة الي�س��رى من قاعدة املثل��ث املكون الثاين وهو)ال�سغ��ف(، بينما ت�سكل اجلهة اليمن��ى من قاعدة املثلث 
 Sternberg, 1988;(  وفيما يلي تو�سي��ح لكل مكون من هذه املكونات ،)املك��ون الثالث وهو)القرار/ اللتزام

Regan, 2011(، كما يو�سح ال�سكل )1( مكونات احلب ل�سترينرغ:
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�شكل )1( : مكونات احلب الرئي�شة 
)Sternberg, 1997( :امل�شدر

مكونات احلب الرئي�سة:
الألف��ة )Intimacy(: حي��ث ت�س��ري الألف��ة مل�ساعر الق��رب والرتابط، وت��وؤدي هذه امل�ساع��ر لالإح�سا�س   .1

بالدفء يف العالقة.
ال�سغ��ف )Passion(: ت�س��ري حال��ة ال�سغ��ف اإىل الدواف��ع التي تق��ود لتقوية العالق��ة وحتفيز املظاهر   .2
ذات ال�سل��ة بالجن��ذاب والإثارة، وميك��ن و�سفها باأنها حالة م��ن التوق ال�سديد، وم��ن مظاهرها الرغبة 

بالنتماء، وحتقيق الذات.
الق��رار/ واللت��زام )Decision / Commitment(: وي�سري هذا املك��ون اإىل اأن قرارًا يجب اأن ُيتخذ   .3

باللتزام يف العالقة، مما مينح نوعًا من ال�ستقرار وامل�سوؤولية وال�ستمرارية.
وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن نظري��ة احلب ل�سترينرغ ل تقت�س��ر على تف�سري عالقة احلب ب��ني الرجل واملراأة كما 
ُيفه��م للوهل��ة الأوىل، فهذا انتقا�س من �س��اأن قيمة النظرية، ونظرة قا�سرة لهذه الهب��ة الربانية التي حبانا 
اهلل تعاىل بها واأودعها فينا، فهي نظرية ت�سمل كافة عالقاتنا الإن�سانية، �سواء عالقة الإن�سان بالإن�سان، اأو 

عالقة الإن�سان بالعمل، اأو بالعلم، اأو بالفن...الخ.
وق��د ق��ام �سترينرغ واآخ��رون بدرا�سة هذه النظري��ة جتريبيًا، ومت تطبيق ع��دة درا�سات للتاأك��د من اإمكانية 
قيا�س مكونات احلب الثالثة، ومدى ارتباطها ببع�سها، من خالل اأدوات ومقايي�س مقننة، حيث يقا�س كل مكون 

.)Sternberg, 1988( فقرة )من املكونات بخم�س ع�سرة فقرة، ليبلغ عدد فقرات املقيا�س الإجمايل )45
وبن��اًء عل��ى نتائ��ج تلك الدرا�س��ات ملدلول احل��ب ومكونات��ه اهتم علم��اء الجتم��اع مبفهوم احل��ب، واعرتفوا 
بال��دور امله��م للحب يف حياة الب�سرية، واقتنعوا حول طبيعته وعملياته. واأثرت درا�سات وجتارب علم النف�س 

.)Regan, 2011( الجتماعي وعلم النف�س الإيجابي مفهوم احلب وخراته
وميك��ن النظ��ر اإىل مفه��وم احل��ب كعالق��ة اأو جترب��ة اأو موق��ف، حي��ث يع��د احل��ب العاطف��ة النموذجي��ة 
)Prototypical Emotion(، فق��د ح��از مفه��وم احلب على اأعل��ى ت�سنيف من اأي م�سطل��ح اآخر كدللة على 
العواط��ف يف درا�س��ة اأ�سار لها Sternbergا)1997(، حيث يعد احلب ال�سع��ور الأهم، بالرغم من اإهمال بع�س 
علم��اء النف���س له وحذفه من بني قوائم م�سطلحاتهم. وقد ُعرف احل��ب بلغات كثرية، وطرائق عديدة، وعلى 
الرغ��م م��ن اأنها كلمة �سائعة ووا�سحة توحي للبع�س اأنه ل داعٍي لتعريفها، اإل اأن مفهوم احلب اأ�سبح اأمنوذجًا 
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ل��ه ح��دوده واأنواع��ه، ومل يتم الكتف��اء بتعريف��ه الكال�سيكي، فه��و ي�سمل جمي��ع اأنواع احل��ب وفروعه، مثل 
الأمومة، واحلب الرومان�سي، والرغبة، وحب العمل اأو التعلم، وحب الذات، والفتتان...اإلخ. وبناًء على ذلك 

مت التنبوؤ مبوؤ�سرات خمتلفة للعمليات املعرفية للحب ومناق�سة التعريف العلمي له وت�سنيفاته.
مفهوم احلب يف الرتاث العربي والإ�سالمي:

م��ن غ��ري املن�س��ف احلديث ع��ن عالمات احل��ب ومظاه��ره دون التط��رق لأهم خمطوطت��ني يف تراثن��ا العربي 
والإ�سالمي التي يرى العديد من الأدباء اأنها متثل مرجعًا اأ�سا�سًا يف هذا ال�سدد، وهما: 

كت��اب "ط��وق احلمامة" لبن ح��زم الأندل�سي )1022( والذي األف��ه قبل األف عام، وال��ذي يعده الأدباء   .1
عم��اًل فري��دًا يف جماله، فه��و من اأروع ما ُخط م��ن اأدب الع�س��ر الو�سيط يف درا�سة احل��ب، وترجم للعديد 
م��ن اللغ��ات العاملية، حيث قام اب��ن حزم بتحليل هذه الظاه��رة واأبعادها الإن�ساني��ة، اأظهرت مقدرته يف 
�س��ر طبائ��ع الب�سر واأغوارهم. فخري ما قام به ابن ح��زم اأن جمع بني املفهوم الفل�سفي والواقع التاريخي 
ملفه��وم احل��ب. وي�سمى الكتاب )طوق احلمامة يف الألف��ة والأُلف(، ويت�سمن جمموعة من اأخبار املحبني 
واأ�سعاره��م وق�س�سهم. ويتن��اول الكتاب بالبحث والتق�س��ي لعاطفة احلب الإن�ساني��ة على قاعدة تعتمد 
التحليل النف�سي من خالل املالحظة والتجربة، فكان بذلك حملقًا باأفكاره، ورا�سخًا على الأر�س بقدميه، 
جريئًا و�سريحًا ومتحررًا من اخلوف ومن التزمت، وقد دعم اأفكاره بحكايات �سمعها اأو عا�سها، واختار لها 

العديد من اأ�سعاره املنا�سبة )كرياكي، 2007(.. 
كت��اب "رو�س��ة املحبني ونزه��ة امل�ستاقني" لبن قيم اجلوزي��ة )1350(، األفه قبل م��ا يزيد عن �سبعمائة   .2
�سنة، حيث يعد كتابا مهما يف و�سف احلب واأحواله، ذكر فيه موؤلفه ابن اجلوزية ق�س�س احلب واأحواله 
وطبقات��ه، حت��ى رقى ب��ه اإىل اأ�سمى الأخ��الق الإن�سانية، مع ذك��ر للجمال و�سره، متوخي��ا العفة والأدب 
مب��ا يرق��ى بالفك��ر والأخالق، وقد ت�سمن العدي��د من الأ�سعار املتعلق��ة باملو�سوع، فج��اء الكتاب راقيا يف 
مو�سوع��ه، وراقي��ا يف اأ�سلوب��ه، وبنظ��رة �سريع��ة يف حيثي��ات وحمت��وى هذا الكت��اب القيم يتب��ني اأنَّ ابن 
اجلوزية قد َعّرف احلب "بغليان القلب وثورانه عند الهتياج اإىل لقاء املحبوب"، وقال فيه اإنه "ي�سفي 
العق��ل وُيذهب الهم، ويبعث على ح�سن اللبا���س، وُيعلي الهمة، ويحمل على طيب الرائحة، وكرم الع�سرة، 
وحف��ظ الأدب وامل��روءة، وه��و بالء ال�ساحل��ني وحمنة العابدي��ن، وهو مي��زان العقول وج��الء الأذهان، 
وه��و خلق الك��رام". وقال فيه اأي�س��ا "اأرواح الع�س��اق عطرة لطيف��ة، واأبدانهم رقيق��ة �سعيفة، وكالمهم 

ومنادمتهم تزيد يف العقول، وحترك النفو�س، وتطرب الأرواح" )م�سعود، 2014(.
وخال�س��ة مل��ا مت عر�سه عن احلب ونظرياته جند اأن مفهوم احلب ومكوناته التي تن�سجم مع متغري حب التعلم 
يف الدرا�س��ة احلالي��ة ه��ي ما ت�سمنت��ه نظري��ة مثل��ث احل��ب ل�سترين��رغ )Sternberg,1997(، حيث تظهر 
النظري��ة مفه��وم احلب من خالل مكونات وا�سح��ة ومتدرجة، مت التو�سل اإليها من خ��الل درا�سات م�ستفي�سة، 
واأدوات واآلي��ات جعل��ت قيا���س احلب وحتديد م�ست��واه اأمرًا ممكنا. كم��ا اأب��دع Fromm ا)1956( يف احلديث 
ع��ن وظيف��ة احل��ب مقابل مو�سوع احلب، وم��ا يتعلق بفن احلب، واأن��ه اأمر ميكن تعلمه، والتع��ّرف اإىل مظاهره 
وعنا�سره، وفيما يخ�س الرتاث العربي والإ�سالمي ملو�سوع احلب، فقد تناولت الأدبيات مفهوم احلب من منظور 

فل�سفي تاريخي، يوؤكد اأن احلب حالة اإن�سانية عاملية بامتياز.
الأ�سا�س النظري حلب التعلم:

يوؤك��د Peterson وSeligmanا)2004( اأن احلدي��ث �سابق��ًا ع��ن ح��ب التعل��م ، كان يت��م تناول��ه م��ن خالل 
ارتباطات��ه مبفاهي��م اأخ��رى، ولي�س مفهوما م�ستق��ال بذاته، فقد كان ج��زءًا من مقيا�س، اأو عب��ارات ومفردات 

يف اأدوات كمقايي�س الهتمامات وامليول والدافعية، بينما اليوم اأ�سبح احلديث عنه كم�سطلح م�ستقٍل بذاته.
فعلى الرغم من اأن م�سطلح حب التعلم يبدو ماألوفًا ووا�سح الدللة، اإل اأن تاأ�سيله النظري تطلب جهدًا ودقة 
يف البح��ث يف نظري��ات التعل��م، ونظري��ات علم النف���س الإيجابي، الذي يع��د مظلة عامة لدرا�س��ة النفعالت 
الإيجابية، وال�سمات ال�سخ�سية لالأفراد، وتوظيف طاقاتهم ومتكينهم، فهناك الكثري من امل�سطلحات واملفاهيم 
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املرتبطة واملرادفة ملفهوم حب التعلم، كالتدفق، والدافعية، والتحفيز، واملثابرة، وامليول، بالإ�سافة اإىل متعة 
التعل��م، و�سغ��ف التعلم، وبهجة التعلم، وتقدي��ر قيمة التعلم، والرغبة يف التعلم، وفيم��ا يلي ا�ستعرا�س لأبرز 

هذه املفاهيم وكيفية ارتباطها مبفهوم حب التعلم:
:)The Flow( اأوًل: التدفق

ا�ستغراقه��م  الر�سام��ني والفنان��ني والريا�سي��ني يف  Csikszentmihalyi بدرا�س��ة ظاه��رة ت�ساح��ب  ب��داأ 
وا�ستمتاعه��م بعمله��م، ولكن بعد النتهاء من لوحاته��م يفقدون الهتمام بها، وقد ف�سر ه��ذه الظاهرة بحالة 
التدفق التي متنح �ساحبها ال�سعور باملتعة وحتقيق الهدف، فيفقد الوعي بذاته ويندمج متامًا يف عمله، ويزول 
اإح�سا�س��ه بالوق��ت ويختفي لدي��ه التوتر، في�سعر باملتع��ة والتحفيز والرغب��ة بالتعلم، فيتج��اوز بذلك كافة 

.)Nakamura & Csikszentmihalyi, 2000( التحديات التي تعوقه
وق��د اأطل��ق ا�س��م التدفق على هذه الظاه��رة ن�سبة اإىل تدفق امل��اء وان�سيابه ب�سهولة وي�س��ر، كما هو احلال يف 
ال�سع��ور بذل��ك الن�سج��ام العميق وال�ستغ��راق التام بالعمل، نتيج��ة للتوازن بني امله��ارات والتحديات، وميكن 

تو�سيحه من خالل هذا ال�سكل )2( الذي يبني حالة التدفق واحلالت الأخرى، وفقًا مل�ستوى مهارات الفرد 

 

�شكل )2(: حالة التدفق والنفعالت الأ�شا�شية املرتبطة بنمط التفاعل بني التحديات واملهارات التي ميتلكها الفرد 
)Csikszentmihalyi, 2004( :امل�شدر

يو�سح ال�سكل )2( حالة التدفق والنفعالت الأ�سا�سية املرتبطة بنمط التفاعل بني التحديات واملهارات التي 
ميتلكه��ا الفرد، فعندما تنخف���س م�ستوى املهارات ويرتفع م�ستوى التحديات الت��ي تواجه املتعلم عندها ي�سعر 
بالتوت��ر والقلق، بينما يف حال ارتفاع م�ست��وى املهارات وينخف�س م�ستوى التحديات التي تواجه املتعلم ي�ساب 
بالالمبالة وامللل، وي�سل املتعلم حلالة التدفق عند التوازن بني م�ستوى املهارات التي ميلك، وم�ستوى التحديات 

.)Csikszentmihalyi, 2004( التي يواجهها
كما يعد مفهوم التدفق من اأهم املفاهيم املرتبطة بعلم النف�س الإيجابي، ويعد من املفاهيم ال�سيكولوجية ذات 
امل�سام��ني الإيجابية، حيث ترتبط حالة التدفق بخرة التعلم املثل��ى )Optimal Learning( التي ت�سف 
حال��ة الرتكي��ز وال�ستغراق املطلق، وال�سع��ور الرائع لأداء الفرد وهو يف قمة قدرات��ه. وُتعّرف حالة التدفق 
باأنه��ا "اخل��رة الإن�سانية املثل��ى املج�سدة لأعلى جتليات ال�سح��ة النف�سية الإيجابية وج��ودة احلياة  ب�سفة 
عامة، كونها حالة تعني اندماج الفرد باملهام والأعمال اندماجًا تامًا ين�سى بها ذاته والزمن واملكان من حوله" 

)اأبو حالوة، 2014، 8(.
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ويع��ّرف Shernoff وCsikszentmihalyiا)2008، 132( التدف��ق باأن��ه "حالة م��ن الرتكيز العميق حتدث 
عن��د الندم��اج يف التعام��ل م��ع املهام، تتطل��ب تركيزا �سدي��دا، وموا�سلة ب��ذل اجلهد واملثاب��رة، وتتحقق هذه 
احلال��ة املثل��ى عندما تت��وازن قدرات الف��رد ومهاراته م��ع التحديات وال�سعوب��ات املرتبطة به��ذه املهمة ذات 

الأهداف املحددة"، ومن اأهم ما ميكن اأن يحققه و�سولنا حلالة التدفق ما يلي:
Ԁ .سبط ال�سيطرة على الوعي وال�سعور وتنظيمه� 
Ԁ .يعطي الفر�سة للتطور والزدهار كاأفراد 
Ԁ .ي�سمح لنا ببناء �سحتنا النف�سية 
Ԁ .ميكننا من خاللها الو�سول اإىل اخلرة املثالية 

اأبعاد التدفق:
تقرتن حالة التدفق ح�سب ت�سور Csikszentmihalyi امل�سار اإليها يف �سنقر )2009( باملكونات الآتية:

الت��وازن ب��ني التحدي واملهارة: حيث يتوفر لدينا اإح�سا�س باأن قدراتن��ا تت�سق وتتطابق مع املطالب التي   .1
تقت�سيها املهام التي نقوم بها.

الندم��اج ب��ني الفعل والوعي: مم��ا يوفر �سياقا لالندم��اج العميق مبا ي�سه��ل التدف��ق وال�سال�سة لالأفعال   .2
واملهام.

اأهداف وا�سحة ومدركة: ويرتبط ذلك بالإح�سا�س بالثقة واليقني والقدرة على القيام باملهام املطلوبة.  .3
تغذي��ة راجع��ة وا�سحة وحم��ددة: ي�ساحب التدف��ق تغذية راجعة فوري��ة ووا�سحة، وي�سع��ر الفرد اأن   .4

الأمور ت�سري وفقًا للمخطط له.
تركيز تام يف املهمة: ويكون هذا ال�سعور م�ساحبا لال�ستغراق العميق، وهو ما يعرف باأ�سر املهمة للفرد.  .5

الإح�سا�س بال�سبط وال�سيطرة: ومما مييز هذا البعد اأن التدفق يح�سل دون جمهود.  .6
غياب الوعي بالذات: حيث يتناق�س الهتمام بالذات ويزداد التوحد مع املهام.  .7

تبدل اإيقاع الزمن: حيث ينتاب املرء ال�سعور ببطء الزمن اأو �سرعة انق�سائه.  .8
ال�ستمت��اع الذات��ي: وهي غاية الفرد يف حالة التدفق، حيث ميتل��ك الفرد �سعور الرغبة بالقيام باملهمة   .9

كغاية يف حد ذاتها دون انتظار الإثابة واملكافاأة من اأحد.
وي��رى �سليجمان )2005( اأن التدف��ق، اأو الن�سغال ال�سديد بالإنتاج، يبدو وكاأن��ه جمرد من امل�ساعر، فالتدفق 
يعني الرتكيز الكامل فيما ينجز، حيث يتوقف ال�سعور بالوقت وبالذات، وهي حالة ين�سحب فيها الفرد من كل 

الوجود ليتم الرتكيز على املهمة التي ينجزها.
اأي اأن حال��ة التدفق موؤقتة ل تتطل��ب بال�سرورة توفر امل�ساعر والعواطف امل�ساحبة حلالة حب التعلم، واإمنا 
قد تاأتي كنتيجة حلالة احلب وامليل ملجال اأو مو�سوع ما، مما ي�سري اإىل اأن اختيار مفهوم حب التعلم يعد اأو�سع 

واأ�سمل للظاهرة املدرو�سة يف الدرا�سة احلالية.
وق��د خل�س��ت الدرا�س��ة احلالية اإىل درا�س��ة الفروق بني مفهومي ح��ب التعلم وحالة التدف��ق، وميكن اإيجازها 

بالآتي:
حال��ة التدف��ق حال��ة موؤقت��ة تتمكن م��ن الإن�سان عندما تت��وازن لدي��ه حتدياته ومهارات��ه يف جمال ما،   .1
فين�سج��م مب��ا يقوم به ويفقد وعي��ه بذاته، نتيجة لرتكي��زه ال�سديد يف اإمتام املهم��ة، بينما حالة احلب 

حالة وجدانية نعلو فيها على ذاتنا اخلا�سة، وت�سمل م�سمونا روحيا خا�سا، وتت�سم بال�ستمرارية.
ل ميكن اأن مير الإن�سان بحالة التدفق ما مل يكن حمبًا ملا يعمل.  .2

ل تدف��ق ب��دون ح��ب، فالذي جع��ل الفرد ينم��ي مهاراته لتتوازن م��ع حتدياته هو ح��ب التعلم، فال ميكن   .3
الو�س��ول حلال��ة التدفق دون املرور بحالة احل��ب وم�ستوياته، فالأ�سل اإذا هو ح��ب التعلم، والنتيجة هي 

التدفق.
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احلب يخلق الإرادة والعزمية، فبه تتطور مهاراتنا ونف�سح املجال لتت�سع دائرة حتدياتنا.  .4
 Cooper )2009(، العدي��د م��ن الدرا�سات التي تناولت مفهوم التدفق – على �سبيل املثال درا�سة كل من  .5
2010(، Everett( Yerasimou وRavenا)2015( – تناولت��ه كمتغ��ري م�ستق��ل، اأي كمب��ادئ واأبع��اد 
النظري��ة واأثره��ا عل��ى العديد م��ن املتغ��ريات، بعك�س الدرا�س��ة احلالية الت��ي تنوي درا�سة ح��ب التعلم 

كمتغري تابع.
ثانيًا: الدافعية والتحفيز:

يرتب��ط مفه��وم الدافعية باملحفزات الداخلي��ة واخلارجية، حيث ت�ستهدف املحف��زات الداخلية ما له عالقة 
باملتع��ة والتح��دي، بينما ترك��ز املحفزات اخلارجية على تقدير الآخرين اأو احل�س��ول على مكافاأة، اإل اأننا يف 
حديثن��ا ع��ن عالقة الدافعية بح��ب التعلم فنحن نق�سد م��ا يرتبط من ذلك املفهوم مبحف��زات داخلية فقط، 
فنج��د اأن بع���س املتعلم��ني ينغم�س��ون يف بع���س الأن�سطة الت��ي تلبي حب ال�ستط��الع، وتطور لديه��م التحدي، 
الت��ي عادة م��ا تكون نا�سئة عن عوامل داخلية، واأغلب هذه التحفي��زات الداخلية ترتبط بحب التعلم كونهم 
يتعلمون لغر�س التعلم، والو�سول اإىل املتعة والتغلب على التحديات، كما اأنه من املوؤكد اأن النا�س الذين لديهم 
ح��ب تعل��م لديهم احتمالية اأك��ر لتقدير التعلم، وبالتايل كلما مال النا�س للعوام��ل الداخلية كان لديهم قوة 
ح��ب التعل��م. ويظه��ر من خالل ا�ستط��الع العديد م��ن مقايي�س الدافعي��ة والتف�سيالت والتحفي��ز الداخلي اأن 
هن��اك العدي��د من البيانات والفقرات التي ت�س��ري اإىل حب التعلم كخرات اإيجابية ي��وؤدي دعمها اإىل حتقيق 

.)Peterson & Seligman, 2004( الرفاهية وال�سعادة النف�سية
ثالثًا املثابرة: 

هن��اك العدي��د من الأبعاد ذات العالقة باملثاب��رة تعك�س حب التعلم، مبا يف ذلك ت�س��ورات الفرد عن قدراته، 
ودافعيته لالإجناز، اأو الأهمية التي يوليها الفرد لتقدير ذاته من خالل املثابرة، ك�سعور الفرد باأهمية اتقانه 
للمه��ارات وم��لء ثغرات يف معرفته وخراته، وال�سعي لتحقيق املعرفة، واأي�سا حماكمته لنف�سه يف حال التعر 
اأو الف�سل، وردود فعله لت�سرفاته اخلاطئة، واإدراكه باأن امل�سار الذي يعمل عليه حاليًا ل يجدي نفعًا، وال�سعور 

.)Blum, 2016( بفاعلية وقت التعلم، والرغبة مبعرفة املزيد واجلديد
رابعًا: تقدير قيمة التعلم:

م��ن املتوق��ع اأن النا���س الذين يظهرون ح��ب التعلم لديهم قيمة اأك��ر مل�سمون ما تعلم��وه، ومعرفتهم لفائدة ما 
يت��م تعلم��ه ودرجة اأهميته، ومقدار اجلهد املبذول يف التعلم، ومدة الوقت الالزمة لإجنازه، مبعنى اأنهم يولون 
اهتمام��ًا اأك��ر ملهم��ة التعل��م، وعليه ف��اإن من يت�س��م بتقدير قيم��ة التعلم ميتل��ك دافعا ي�سه��م يف حتفيزه على 

.)Blum, 2016( ال�ستمرار يف التعلم، حتى لو اأدى ذلك لتنازله عن اأن�سطة اأخرى اأي�سًا جتذبه ويحبها
ويرى Peterson وSeligmanا)2004( اأننا لو اأردنا اأن نحفز قيمة التعلم لدى املتعلمني ميكن تدريبهم على 
تنظي��م الذات واتخاذ القرار، كون��ه �سي�سهم يف م�ساعدتهم يف الختيار وتف�سيل التعلم وارتفاع قيمته لديهم، 
ل �سيما واأن ال�سغار يكونون متفائلني حول اأدائهم، اإل اأنه عاد وا�ستدرك باأن تقدير قيمة التعلم قد ت�سهم يف 

دعم الدافعية وتنفيذ املهام، ولكنها لي�ست كافية بال�سرورة للتنبوؤ بجودة تنفيذ املهام.
خام�سًا: امليول والهتمامات الفردية:

اإن توافر ميول واهتمامات فردية لدى الفرد يف جمال ما ي�سهم يف ا�ستمرار العالقة باملحتوى الذي يتم تعلمه 
نتيج��ة للعمق املعريف والرتباط الوجداين امل�سبق لهذا املجال، كاأن يكون الطالب ع�سوا يف جمعية املخرتعني 
عل��ى �سبي��ل املثال، وبالت��ايل فاإن ميوله واهتمامات��ه الفردية املطورة جيدًا يف جم��ال الخرتاعات �ستزيد من 
ارتباطه مبادة الفيزياء وعمقه املعريف بها وميله نحوها، وهذا بدوره يعك�س حب التعلم لهذه املادة، وبالتايل 
ينبغ��ي حتدي��د جمالت امليول والهتمامات الفردية اخلا�س��ة بالطلبة من خالل مالحظتهم على مدى فرتات 
طويل��ة، اأم��ا بالن�سب��ة للطلبة الأكر �سنًا ميك��ن التعّرف اإىل جم��الت امليول والهتمام��ات الفردية من خالل 
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تقيي��م معارفه��م وخراتهم املخزون��ة يف ذاكرتهم، وم�ساعره��م الإيجابية عن حمتوى مع��ني مقارنة مبحتوى 
اآخ��ر، بالإ�ساف��ة اإىل تدري��ب الكبار على اأهمي��ة حتديد نوعية امل�ساع��ر التي يكنها الطال��ب لأي من جمالت 

.)Peterson & Seligman, 2004( التعل��م، طامل��ا اأن لديه��م معرف��ة باملحت��وى للعدي��د م��ن امل��واد
ولتلخي���س ارتباط املفاهي��م التي مت عر�سها �سابقًا بحب التعلم جند اأن التدف��ق حالة من الن�سجام ي�سل لها 
الفرد نتيجة حلبه ملجال اأو مو�سوع ما، واأن حب التعلم ل يتحقق اإل بوجود ميول واهتمامات فردية، تتجمع 
لت�س��كل دافع��ًا لل�سلوك وحافزًا ل��ه، ليقوم مبا عليه فعله جت��اه �سغفه، في�سبع ميوله وحاجاته م��ن التعلم، اأما 
املثابرة فهي ال�سفة التي ت�سمن ا�ستمرارية هذا احلب ودوامه، وت�سهم قيمة التعلم يف اإيجاد احلافز والدافع 

للتعلم.
مظاهر حب التعلم وخ�سائ�سه:

يظه��ر ح��ب التعلم كمي��ول واهتمامات عامة، اأو على �س��كل ميل الفرد اإىل النغما���س يف حمتوى معني كاهتمام 
ف��ردي، ولي���س كل اأنواع التعل��م، كاملو�سيقى اأو اللغة...اإل��خ، فحب التعلم قوة جتعل الف��رد ينغم�س يف ما يحب 
تعلم��ه معرفي��ًا وعملي��ًا، فهي خ��رة وممار�س��ة للم�ساعر الإيجابي��ة يف عملية اكت�س��اب امله��ارات، وتلبية حب 
ال�ستط��الع وبن��اء املعرف��ة احلالي��ة والتطلع اإىل معرف��ة جديدة، كم��ا ي�سف ح��ب التعلم عملي��ة النغما�س 
الت��ي ق��د ل ت��وؤدي ب�سكل مبا�سر اإىل فائدة اآنية اأو اإجناز �سريع كنتائ��ج التح�سيل، ولكن مع مرور الوقت يطور 
 Peterson &( وينم��ي ال�سخ�س معارف ومعلوم��ات اأعمق، وهذا يوؤدي بالأخري اإىل م�ساهمات اإبداعية لحقًا

.)Seligman, 2004

وي�ستعر���س Listonا)2004( خ�سائ���س ح��ب التعل��م، اإذ ي��رى اأن التعلي��م م��ن وجهة نظره ينط��وي على َخلق 
التوا�س��ل بني املعل��م والطالب واملحتوى، بحيث ي�سبح للخرات التعليمية جم��ال للتحقق، فقوة التعليم اجليد 
ت�س��ارك وت�ستدع��ي امليل للتعل��م، واكت�ساف هذا املي��ل اأو حب التعل��م، ومكانته يف التدري���س ي�ستوجب تو�سيح 
مفه��وم املي��ل والجن��ذاب وما يب��دو عليه، اإن ح��ب التعلم ي�سقط ال�س��وء على دور املعلم و�سعي��ه جلذب طالبه 
للو�س��ول اإىل م��ا ه��و اأبعد من اأنف�سه��م للتوا�سل مع املحت��وى التعليمي، واإط��الق قدراتهم ونقله��م خارج حدود 
اأنف�سه��م. كم��ا ي�س��ري Liston اإىل ق�سي��ة يف منتهى الأهمي��ة وهي املناخ والظ��روف التي يهيئه��ا املعلم لطلبته، 
 Liston والتي من اأبرزها اإظهاره الحرتام والتقدير والثقة بهم، كما اأن حب التعلم ل يتحقق من وجهة نظر

اإل عندما ي�سعر الطالب باأن املعلم يثمن التعليم ويقدره، ويظهر الإخال�س والتفاين يف اأدائه التدري�سي.
وتذكر Blumا)2016( اأهم ال�سمات التي يت�سف بها حمب التعلم، وهي:

ӽ  .لديه م�ساعر اإيجابية حول تعلم اأ�سياء جديدة 
ӽ .لديه قدرة على بذل اجلهود الذاتية وال�سر على التحديات والإحباطات 
ӽ .يبدي عالقة قوية باملحتوى الذي يتعلمه، كما يفكر باأ�ساليب وا�سرتاتيجيات لتعلم املحتوى 
ӽ .يت�سف بال�ستقاللية والتحدي واإمكانية التعلم 
ӽ .ي�سبح مرجعًا باملعرفة وم�سدرًا للدعم وقدوة لزمالئه 
ӽ .يقدر دعم الآخرين له يف التعلم 
ӽ .ي�سعر بالكفاءة الذاتية 

وجت��در الإ�سارة اإىل اأن العبارات اأعاله ميكنه��ا التنبوؤ عن ال�سحة النف�سية والعقلية للفرد، وكاأن حمب التعلم 
هو �سخ�س �سليم و�سحيح نف�سيًا.

ويتوق��ع اأن يك��ون هن��اك عالقة بني ح��ب التعلم وال�سع��ادة وال�سح��ة اجل�سمي��ة والنف�سية لالأ�سب��اب الآتية 
:)Blum, 2016(
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القدرة على ا�ستمرارية املتعة وتنمية الرغبات والهتمامات اجلديدة، لوحظ اأنها ترتبط با�ستمرارية   .1
الإنتاجية مع التقدم بالعمر.

التعل��م م��دى احلي��اة ميكنه اأن يتحقق م��ن خالل تنمية حب التعل��م، حيث اإن طبيع��ة الوظائف احلالية   .2
تتطلب تعلمًا مدى احلياة، فالنا�س الذين لديهم حب تعلم ي�ستطيعون مواجهة التحديات وال�سعوبات.

كلم��ا كان الإن�س��ان م�ستمتع��ًا وراغب��ًا يف عملي��ة التعلم يق��ل  ال�سغط النف�س��ي لديه، وبالت��ايل على املدى   .3
الطويل ي�سهم يف حتقيق ال�سعادة النف�سية واجل�سمية.

متع��ة التعل��م يف املراح��ل املبك��رة حتم��ي الإن�سان من امل�س��كالت  العقلية لحق��ًا، واإن كان��ت ل زالت حتت   .4
الدرا�سة.

فح��ب التعل��م مينع التدهور العقل��ي عند التقدم بالعمر، حي��ث اأثبتت البحوث اأن من ميلك ح��ب التعلم ميتلك 
.)Step It Up 2 Thrive,2012( سحة ج�سمية وعقلية مقارنة مبن ل ميلك�

تنمية حب التعلم والتدخالت الالزمة: 
اإن توف��ري الأن�سطة واخلي��ارات املختلفة حلفز خمتلف احلوا�س والدعم الإيجاب��ي واملهام املتحدية يلهم حب 
التعل��م لدى املتعلمني، حيث ت�سري درا�سات الدماغ واأبحاث��ه يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي اأن البيئة ال�سفية 
له��ا تاأث��ري على منو الدماغ وعملي��ة التعلم، فتنمية حب التعلم ل��دى املتعلمني يعني هنا اأك��ر بكثري من ق�سية 
حت�سري در�س، اأو تلبية معايري املنهج، فاملتعلم هنا م�سوؤول عن م�ساعره، يخو�س املغامرة، وينتقي اخليارات، كل 

.)Church, 2006( هذا من اأجل اأن تنمو �سخ�سيته ويفكر با�ستقاللية
وت�سه��م الرغبة بالتعلم يف م�ساعدة الفرد على حتقيق الأه��داف والغايات، وقد تكون الرغبة بالتعلم لواحد 
م��ن املج��الت املعرفية وقد يكون لأكر من جمال معريف،  بينم��ا يف حال عدم ظهور ميول وحب لأي جمال فاإن 
ه��ذا موؤ�س��ر على عالمة مر�سية غري طبيعية، فالفرد الذي ل ميلك الرغب��ة بالتعلم كقوة داخلية يحتاج اإىل 
دع��م لإيج��اد �سبل وقنوات لالت�سال بعملية التعلم، وحتى الأ�سخا�س الذين لديهم رغبة بالتعلم بحاجة اإىل 

دعم ملواجهة الإحباطات التي هي جزء ل يتجزاأ من عملية التعلم امل�ستمرة )�سولو، 2008(.
فح��ب التعل��م يجعل املتعلم اأكر اندماجًا يف العمل املدر�سي، واأكر قدرة على ال�ستفادة من التغذية الراجعة، 

.)Step It Up 2 Thrive, 2012( سواء من الآباء اأو املعلمني�
وق��د يتطل��ب الأمر غر�س قوة حب التعلم يف حال عدم توفره بامل�ستوى الالزم، على اعتبار اأنه قوة تتطلب من 
ال�سخ���س التغلب على انطباعاته وخراته ال�سابقة عن التعلم، وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة وال�سور النمطية 
الت��ي حت��د م��ن م�ساعره نحو التعل��م، والرتكيز على توف��ري الظروف التي ت�سم��ح لالإن�سان اأن يط��ور فهمه حلب 
التعل��م، وتهيئ��ة بيئة التعل��م التي من �ساأنها دعم ق��درات الطلبة للتعلم، كما اأكدت البح��وث املتعلقة باملوهبة 
واجلان��ب الوجداين احلاجة اإىل تنمية حب التعلم لدى الطلبة، اإذ ي�سعب تطوير اهتمامات الطلبة وميولهم 
دون تدخ��الت ت�سه��م يف متكينهم من مواجهة التحدي��ات، ومن اأبرز التدخالت الالزم��ة املقرتحة لتنمية حب 

:)Peterson & Seligman, 2004, 173-178(التعلم ما يلي
تعزي��ز العالق��ات الودي��ة، وتوفري م�س��ادر الدعم واإث��راء البيئة املعززة حل��ب التعلم، فم��ن املهم تعزيز   .1
العالق��ات الودي��ة واأ�س�س التع��اون والن�سجام بني الطالب واملعل��م، وبني الطالب وزمالئ��ه، وبني الطالب 
واملادة الدرا�سية، وهذا يختلف من طالب لآخر، فالأطفال قد ل يواجهون حتديات كبرية يف هذا ال�ساأن، 
لأنه��م اأ�س��رع يف الندم��اج واأب�سط يف التعام��ل واأ�سه��ل يف التحفيز، فكلما تق��دم العمر بالطلب��ة اأ�سبحوا 
يحتاج��ون اإىل تعزي��ز وحتفي��ز اأكر، كم��ا اأن الرغبات والهتمام��ات تقل مع التقدم بالعم��ر، ل �سيما يف 

امليول الأكادميية، كونها ت�سبح اأكر عمقًا، وتتطلب مزيدًا من اجلهد.
2.  اإتاح��ة الفر�س��ة للمتعلم��ني بتحقيق م�سلحة فردية واأه��داف �سخ�سية من عملية التعل��م، لأنها متكنهم 
م��ن حتم��ل التحديات وال�سعوبات التي تواجههم، كاأن ي�سمح النظام بقب��ول الطالب للم�ساركة يف اأوملبياد 
% من مهام التعلم، وتعد هذه اخلطوة مرحلة �سابقة يف تطوير حبهم للتعلم،  العلوم يف حال حقق 90 
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ل�سمان اندماجهم يف جمال يحقق لهم تنمية حب التعلم بفاعلية.
متك��ني الأ�س��رة واملدر�سة من تقدمي دورهم املحوري يف عملية التدخل لدع��م التعلم عمومًا، وحب التعلم   .3
ب�سكل خا�س، حيث يعد دور الأم يف غاية الأهمية يف توفري بيئة تعلم اآمنة، وفاعلة، فبدون دعم الأ�سرة 
م��ن غ��ري املرجح اأن يت��م تطوير حب التعلم، كم��ا اأن دور املعل��م وحمبته للطلبة ومعرفته��م بحر�سه على 
اإك�سابه��م مه��ارات متكنهم من تنظيم اأنف�سهم ب�سكل جي��د للتعلم اأمٌر يف غاية الأهمية، وما مل يتوافر هذا 
الدع��م فم��ن غري املرجح اأن يت��م تطوير حب التعلم لدى الطلبة، حيث �ستبق��ى مواهب الأطفال وميولهم 

�سطحية من دون دعم الآخرين لهم.
اإتاح��ة الفر�س��ة للطلب��ة لإجراء ارتباطات اأ�سيل��ة ذات مغزى للمادة التي يتعلمه��ا، وقد يتطلب حتقيق   .4
ه��ذا الأم��ر اإع��ادة لهيكلة امل��ادة التعليمية بحيث يبن��ى املنهج على جترب��ة الطلبة اليومي��ة وا�ستخدام 

الأحداث اجلارية وتنفيذ امل�ساريع اخلدمية ذات ال�سلة بواقع الطلبة وحياتهم.
اإع��داد املعل��م خلطة عمل مبنية على معرفته وخرته امل�سبقة للطلبة، وتوقعاته لهم بعد عملية التعلم،   .5
على اأن ينقل لهم ت�سوراته ويو�سح لهم كيف ميكن، واإىل اأين ميكن اأن ي�سلوا باأنف�سهم بعد عملية التعلم، 
كم��ا اأن��ه من املهم تعريف الطلب��ة باأهداف املهام املطلوبة منهم، وملاذا يطلب منه��م القيام ببع�س الأعمال 

والواجبات، وذلك لإ�سراكهم يف عملية تعلمهم، وهذا يوؤكد على دور املعلم املي�سر لتعلم الطلبة.
تنظي��م التعل��م يف جمموعات �سغرية م��ن الطلبة، يتيح الفر�س��ة لإمكانية تعلم عالي��ة، وبالتايل يجتمع   .6
الط��الب يف حلق��ات العمل ل �سيما يف تعلم املحت��وى ال�سعب كالريا�سيات واللغ��ة وغريها، في�سهم ذلك يف 
تعل��م مه��ارات عالية امل�ستوى و�سريعة اخلطى، وبالتايل يتغلبون عل��ى امل�ساعب فينمو لديهم حب التعلم، 
كم��ا اأن التعل��م يف جمموع��ات يعمل على تكوين �سبك��ة اجتماعية ت�ساعد الطلب��ة يف تلبية احتياجاتهم 
ال�سخ�سي��ة، وت�سه��ل التعاون بينهم لتحقيق اأه��داف اجتماعية وتعزيز امل�سوؤولي��ة امل�سرتكة للتعلم، وقد 
يك��ون م��ن املنا�س��ب تطبيق ذل��ك ب�سهولة للطلب��ة الذين يعي�س��ون بالقرب م��ن بع�سهم، ويك��ون ناجحًا يف 

املدار�س الداخلية، فت�سبح اللقاءات خارج اإطار الدر�س اأي�سًا وي�سبح احلديث �سخ�سيًا اأكر.
تعلي��م احلكمة وت�سجيع مهارات النقا�س والتفاو�س، وتعزيز ح�س امل�سوؤولية وامل�ساءلة، وت�سجيع الطلبة   .7
عل��ى الفه��م واإتق��ان التعلم، جميعه��ا ت�سهم يف �سق��ل �سخ�سية الطالب وجعل��ه م�سوؤوًل ع��ن تعلمه، حيث 

لوحظ اأن الطلبة الذين كانت لديهم هذه املهارات وال�سمات كانوا اأقل عر�سة للت�سرب من الكلية.
الهتم��ام بعام��ل اجلاذبية ولفت النتباه من خالل الزينة اأو اإ�ساف��ة معلومات مثرية لالنتباه، كما يجدر   .8
تعدي��ل خ�سائ���س الن�سو�س واملهام جل��ذب انتباه الطلبة، بحي��ث يو�سح وجود �سبب للقي��ام بهذه املهمة، 

بالإ�سافة اإىل توفري خيارات جلعل املهمة اأكر اإثارة لالهتمام.
الرتكي��ز عل��ى تقدير التعلم لذاته، من خالل تعزيز التنظيم الذاتي للطلبة، مع الأخذ بالعتبار اأن هذا   .9
يتطلب وقتًا وتدابري طويلة الأجل، لتحقيق قدرة عالية من الأداء وم�ستوى رفيع من حب التعلم، بعك�س 

التدابري ق�سرية املدى التي ت�ستخدم لتح�سني التح�سيل ول تهتم بقيمة التعلم لذاته. 
ويق�س��د بالتنظيم الذاتي قدرة الفرد على التنظي��م اأو ال�سبط الذاتي ل�سلوكه يف عالقته باملتغريات البيئية 
املتداخل��ة يف املوق��ف، وتكييف �سلوك��ه وبنائه املع��ريف وعملياته املعرفي��ة البيئية ب�س��ورة متبادلة وفاعلة، 
حيث يتميز الطلبة املنظمون ذاتيًا باأن لديهم طرقًا كثرية ينظمون بها دافعيتهم، كما ي�سعون اأهدافًا منا�سبة 
لقدراتهم وظروفهم املحيطة، مع قابلية تلك الظروف للتعديل اإذا طراأ اأي تغري يف البيئة املحيطة، وللتنظيم 
الذات��ي للتعلم اأثر بال��غ على تقدير الذات ت�ساعد الطالب لال�ستقالل وال�سع��ور بالثقة يف ذاته، والقدرة على 

ال�سيطرة على جمريات اأموره، فتزيد من قدرته على الإجناز )جابر واجلندي، 2014(.
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كم��ا يقرتح جوناثان، امل�س��ار اإليه يف Step It Up 2 Thriveا)2012(، عدة اأ�ساليب لتطوير حب التعلم، وذلك 
من خالل الآتي:

فقرات الت�سلية خارج الف�سل.  .1
ا�ستك�ساف املواقع والبحث عر الإنرتنت لالإجابة عن �سوؤال ما.  .2

قراءة ف�سل من كتاب فقط للت�سلية.  .3
اتخاذ قرار باأن ت�سبح خبريًا يف مو�سوع ما وتبداأ بجمع الكتب والقراءة حول املو�سوع.  .4

ا�ستك�ساف م�ساحة جديدة من املنطقة التي حول �سكنك اأو قريتك اأو حيك يف عطالت نهاية الأ�سبوع.  .5
ال�سرتاك ب�سحيفة اأو جملة يف جمال اهتمامك اخلا�س.  .6

امل�ساركة يف جمموعة نقا�س يف الإنرتنت تكر�س ملو�سوع معني وت�سعر اأنه ممتع لك.  .7
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن التدخالت الالزمة ينبغي اأن ل تتعار�س مع متطلبات التعلم، حتى تكون التدخالت ذات 

فائدة وحتقق املغزى منها.
وبن��اًء عل��ى ما �سبق عر�س��ه للتدخالت الالزمة لغر�س ح��ب التعلم، ميكن القول اإننا مق�س��رون يف اختيار بيئة 
م�سجعة حلب التعلم، فلي�س كل ما يقدم يف مدار�سنا وجامعاتنا يراعي هذه الق�سايا املهمة واملحورية يف غر�س 

حب التعلم وتنميته.
كم��ا جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن كل م��ا �سب��ق تناول��ه يف التدخ��الت الالزم��ة تظ��ل �سم��ن املقرتح��ات املقدمة، مت 
ا�ستخال�سه��ا م��ن درا�سة مفاهيم م�سابهة وقريبة ملفهوم حلب التعلم، ولي�س معلومات مت اإثباتها اأو درا�سة مدى 
فعاليتها، حيث ل يزال تناول م�سطلح حب التعلم بحاجة اإىل اإثراء ودرا�سة لكل من عوامل تنميته، و�سروط 

حتققه، واآلية قيا�سه، وبالتايل ما جنهله عن حب التعلم اأكر مما نعرفه. 
متغري حب التعلم والعالقة مبتغريي النوع، والثقافة:

ع��ادة م��ا يتم الإ�سارة اإىل حب التعلم بالتزامن مع احلديث عن الدافعية والإتقان، لهذا يعد احلديث عن حب 
التعلم ذا طابع عاملي. بينما يرى كل من Peterson وSeligmanا)2004( اأنه حتى لو كانت بذور حب التعلم 
عاملية اإل اأن ال�سكل الذي تتخذه والظروف التي تعززه تختلف من ثقافة اإىل اأخرى ومن �سخ�س لآخر، فعلى 
م�ست��وى الف��روق بني اجلن�سني وعالقته مبتغري حب التعلم، مل ي�سجل م��ا ي�ستدعي وجود فروق بينهما يف حب 
التعل��م، واإن وج��دت فروق فهي �سم��ن ما يتعلق بالعوام��ل ال�سخ�سية وما يدعمه��ا يف كال اجلن�سني، فعلى �سبيل 
املث��ال مل ت�سج��ل ف��روق بني اجلن�سني يف درج��ة دافعية الإجناز، عل��ى الرغم من اأن الإناث متي��ل اإىل ت�سجيل 
ارتف��اع طفيف على الف��روع اجلانبية ملقيا�س العمل واملي��ول الأ�سرية، بينما مييل الذك��ور اإىل ت�سجيل ارتفاع 
طفي��ف فيم��ا يتعل��ق بالفروع اجلانبي��ة ملقيا�س النج��اح يف العمل، كما قد تك��ون هناك اختالف��ات بني الذكور 

والإناث يف م�ستويات الهتمام لق�سايا ذات �سلة باخلرة املرتبطة باجلن�س. 
اأم��ا عل��ى م�ستوى اختالف الثقافات فقد تك��ون متعة التعلم مدعومة بتعزيز الق��وة الفردية يف الثقافات التي 
ترك��ز عل��ى ال�ستقاللي��ة كاملجتمع��ات الغربي��ة، بينما يف الثقاف��ات ال�سرقي��ة والآ�سيوية تكون متع��ة التعلم 
مدعوم��ة بتعزي��ز الق��وة املجتمعية، وعلى �سبيل املثال يع��ّرف مفهوم حب التعلم �سمن الثقاف��ة ال�سينية باأنه 
م��ا يوؤك��د طلب العلم وغر�س �سغ��ف التعلم مدى احلياة، وتعزي��ز الجتهاد وحتمل امل�سق��ة واملثابرة والرتكيز، 
وي�سع��ب درا�ست��ه بعيدًا عن مفهوم العواقب وال�سع��ور بالذنب واخلجل يف حال عدم توف��ر رغبة التعلم، وهذا 
ي�ستدعي التاأمل يف تاأثري الثقافة على مفهوم حب التعلم، فمن لي�س لديه رغبة بالتعلم عليه اأن ي�سعر باخلجل 
والع��ار م��ن نف�سه وفقًا للمنظور ال�سيني، بينما اأ�سار كل م��ن Peterson وSeligmanا)2004( م�سبقًا اأن عدم 

الرغبة يف التعلم هو موؤ�سر مر�سي.
وعلي��ه ميك��ن الق��ول اإن امل�سوؤولي��ة وال�ستقاللية توؤث��ران تاأث��ريًا مبا�سرًا على مفه��وم حب التعل��م، فالثقافة 
ال�سيني��ة ترك��ز على م�سوؤولي��ة الفرد جتاه نف�س��ه واأ�سرته وجمتمع��ه، وبالتايل فاإن �سعوره بع��دم الرغبة يف 
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التعل��م يجع��ل من��ه �سخ�سًا عدمي امل�سوؤولية جت��اه جمتمعه، وعلي��ه اأن يتحمل عقبات ذل��ك، بينما يف الثقافة 
الغربية على املجتمع اأن يراعي من لي�س لديه رغبة يف التعلم وعدم حتميله امل�سوؤولية جتاه ذلك، كونه موؤ�سرًا 

مر�سيًا خارجًا عن �سيطرته، فيحتاج لعالج وتقدمي الدعم.
اأم��ا مفه��وم ال�ستقاللي��ة فهو ي�سج��ل انخفا�س��ًا يف املجتمع��ات ال�سرقية مقارن��ة بالثقافة الغربي��ة، وبالتايل 
ميي��ل مفهوم حب التعلم اإىل م�سارك��ة الآخرين، وعالقة املتعلم باملعلم، ودور املعلم يف غر�س حب التعلم، وهذا 
موؤ�سر على الدور املجتمعي، بينما مييل مفهوم حب التعلم وفقًا للمنظور الغربي نحو ت�سجيع النزعة الفردية 
وال�ستقاللي��ة، م��ن خالل و�سفهم حلب التعلم باأن��ه قوة اإيجابية تقود الفرد لالنغما���س مبعلومات جديدة اأو 

اهتمامات عامة اأو فردية.
كما اأن حب التعلم من منظور ثقافتنا الإ�سالمية ينظر اإليه كقيمة �سرورية ل�سمات املتعلم، توؤكد على اإرادته 
الفردي��ة يف التعلم، وبذات الوقت يجني املجتمع ثم��ار هذا احلب لدى اأفراده من نه�سة وتطور، فالغاية �سواء 

للفرد اأم للمجتمع هي اإعمار الأر�س ونيل ر�سا اهلل تعاىل.
اأهم معوقات حب التعلم:

اإن حمدودي��ة اخليارات والرتكيز على الدرجات وطرائق التدري�س التقليدية توؤثر �سلبًا على اإتاحة الفر�سة 
لتطوي��ر اهتمام��ات الطلبة بعملية التعلم، فكلما قللنا فر�س اخليارات اأث��ر ذلك يف حب التعلم، كما اأن التقدم 
بالعمر ي�سهم يف خف�س الهتمامات وامليول مبجالت التعلم، وتوؤدي العالقات الأ�سرية غري ال�سوية، والعالقة 
الت��ي تخل��و م��ن التعاون وال�سراكة بني ويل الأم��ر و املدر�سة واملعلم اإىل تاأثري مبا�س��ر على خف�س م�ستوى حب 
التعل��م لدى الطلبة، ويع��د اجلهل مب�ساعر الطلبة نحو املحتوى الذي يتعلمون��ه، ومدى قناعة الطلبة اأنف�سهم 
بامله��ام الت��ي يقوم��ون بها ومدى قابليته��ا للتنفيذ، جميعها عوام��ل مثبطة حلب التعل��م، بالإ�سافة اإىل عوامل 
تتعل��ق بتوا�س��ع بيئ��ة التعلم وعدم ت�سجيعه��ا لأ�سئلة الطلب��ة التي تعك�س ح��ب ال�ستطالع، وحت��دد اإمكانية 

ح�سولهم على م�سادر كافية للتعلم )�سولو، 2008(.
ما الذي ل نعرفه عن حب التعلم:

ندرك الآن بعد كل ما مت عر�سه كاأدب نظري عن متغري حب التعلم اأنه ي�سكل قوة عامة وا�ستعدادات متفاوتة، 
عل��ى اجلمي��ع النخراط جم��ددًا يف اإجراءات ت�سهم يف بناء هذه القوة بداخلن��ا، اإل اأننا لزلنا ل نعرف كثريًا 
عن هذا املتغري، لندرة ما مت بحثه يف هذا ال�سدد، وبالتايل هناك الكثري من املعلومات والأ�سئلة املفتوحة التي 

:)Peterson & Seligman, 2004( حتتاج اإىل درا�سة وبحث ومتحي�س، ومن اأهمها
ӽ  م��ا الفروق��ات الفردي��ة، والعوامل املوؤث��رة يف حب التعلم مثل اح��رتام الذات، واخلوف م��ن الف�سل، والو�سع 

الجتماعي، والقت�سادي، والعرق، واجلن�س، وال�سورة النمطية عن التعلم؟
ӽ ما الثمار الفردية واملجتمعية حلب التعلم يف املدى الطويل ؟ 
ӽ  م��ا العم��ر الأن�سب لكل م��ن تنمية حب التعلم لدى الأطف��ال، وتنمية تنظيمهم الذات��ي، وحتقيق م�سلحتهم 

ال�سخ�سية يف التعلم، وما النتائج يف املدى البعيد لتنمية هذه العوامل حلب التعلم؟
ӽ هل ممكن ا�ستخدام امل�سلحة الفردية وتطويرها مل�ساعدة الطلبة يف تنمية حب التعلم؟ 
ӽ  هل حب التعلم يتاأثر اأكر بالق�سايا الأكادميية، اأم بالق�سايا التي تتعلق بالأ�سرة، اأم بال�سحة، اأم بالعالقات 

ال�سخ�سية؟
ӽ ما ال�سروط الالزمة لتمكني الطلبة من حب التعلم؟ 
ӽ كيف ميكن اأن يتعلم من ل ميلك حب التعلم كقوة داخلية؟ 
ӽ  مت��ى وكي��ف ميكننا ال�ستفادة م��ن جتارب احلياة وا�ستخال���س ارتباطات من الواق��ع وتقدميها لتنمية حب 

التعلم؟



79

د. رجاء حممد ديب اجلاجي      اأ.د. داود عبد امللك احلدابي       اأ.م.د. عبداهلل عثمان احلمادي
 
املجلد العا�شر  العدد )18( 2019م 

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق  https://doi.org/10.20428/IJTD.10.18.4

ӽ ما اأهم البدائل وال�سرتاتيجيات امل�ساعدة لتنمية حب التعلم؟ 

الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة Penman وEllisا)2009( التع��رف اإىل ت�س��ورات الأكادمييني يف اجلامع��ات الأ�سرتالية 
ملفه��وم ح��ب التعلم وكيفية تنميته لدى طلبته��م، وذلك لفهم العوامل التي قد ت�سه��م يف تعزيز حب التعلم يف 
التعلي��م الع��ايل. وقد مت مقابلة ع�س��رة اأع�ساء هيئة تدري���س من خمتلف التخ�س�سات، مم��ن لديهم خرة يف 
التدري�س ل تقل عن �سنة، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن مفهوم حب التعلم يت�سمن عدة دللت كاحلياة، وال�سحة، 
واملتعة، والر�سا، وال�سعي الالمتناهي للمعرفة والفهم، والتمكني، والتوا�سل، واأن اآثار تنميته تنعك�س فوائدها 
على حياة الطالب ال�سخ�سية واملهنية، بالإ�سافة للفائدة املجتمعية التي نحققها من خالل تنمية حب التعلم 
ل��دى الطلب��ة اجلامعي��ني، واأن ح��ب التعلم جزء ل يتج��زاأ من املمار�سات واملب��ادئ اجليدة يف التعلي��م والتعلم، 
ف��ال ميك��ن اأن يك��ون هناك تعلم جي��د دون الإح�سا���س واحلما�س والوعي باأنن��ا جميعنا ط��الب ومعلمون نتعلم 
ون�ستك�س��ف ط��وال حياتن��ا، وخرج��ت الدرا�سة باأه��م ال�سرتاتيجي��ات التي ت�سج��ع على حب التعل��م، وزيادة 
الدافعي��ة للتعل��م من خالل التوا�سل مع الطلبة، واإثارة احلما�س، ولع��ب الأدوار، وعر�س التجارب ال�سخ�سية، 
بالإ�ساف��ة اإىل غر���س القناعات باأن التعلم رحلة ممتعة، كما اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة توفري بيئة تعلم جيدة 

ومتكني الطلبة من مهارات البحث وحتفيز التعلم، لالإ�سهام يف تنمية حب التعلم.
يف حني هدفت درا�سة Dennisا)2012( اإىل التعّرف على �سلوك املعلمني الذي ينمي حب التعلم لدى الطلبة، 
وق��د متت مقابلة خم�س��ة معلمني يف ولية نيوبريغ Newberg يف الوليات املتح��دة، واأخذ املالحظات اأثناء 
قيامه��م بالتدري���س، للو�س��ول اإىل اأربع��ة جمالت تظهر اأن تفاع��ل املعلم مع طلبته يحق��ق لديهم حب التعلم، 
وهي: الرعاية، واحلما�س، والإن�ساف، والحرتام املتبادل، جميعها تقوي العالقة بني الطالب واملعلم، واأو�ست 

الدرا�سة بتطبيق هذه املجالت يف ف�سولنا الدرا�سية.
 وت�س��ري الدرا�ست��ان ال�سابقت��ان اإىل اأن مفه��وم ح��ب التعلم ميك��ن تنميته ل��دى الطلبة �س��واء يف املدر�سة اأم يف 
اجلامع��ة، وتطرق��ت اإىل دور املعل��م يف تنمية حب التعل��م، بالإ�سافة اإىل الإ�سارة لأه��م ال�سرتاتيجيات التي 

ميكن من خاللها تنمية حب التعلم لدى الطلبة.
كم��ا هدف��ت درا�سة Blumا)2016( اإىل التعّرف على الأ�سباب التي يك��رر فيها الطلبة عبارة" اأنا اأحب التعلم، 
اأنا اأكره املدر�سة"، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الكيفي يف اإجراء مقابالت اأنربولوجية مع جمموعة الدرا�سة 
يف كلي��ة الفن��ون والآداب يف جامعة نوت��ردام يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتكون��ت جمموعة الدرا�سة من 

باحثتني متفوقتني تعمالن يف جامعات مرموقة، ولعل اأبرز ما ميكن ا�ستخال�سه من نتائج املقابلة:
اأن جمموع��ة الدرا�سة ك��ررت اأنها حتب التعلم وتكره املدر�سة/ الكلية، واأن لديه��ا �سغفًا كبريًا ملهنة التدري�س، 
وبالرغ��م م��ن كونهم��ا غري مرتاحت��ني لنظام التعلي��م يف الكلية اإل اأنهما �س��وف تعمالن م�ستقب��اًل كمدر�سات يف 
الكلي��ة رغبة منهما يف تغيري النظام التعليمي يف الكلي��ة مبا يالئم ميول الطلبة واإمكاناتهم، فالتعليم الر�سمي 
الذي يح�سل يف املدار�س واجلامعات من وجهة نظر جمموعة الدرا�سة يجعل الطلبة مرغمني على التعلم، وقد 
يتحمل الطلبة هذا ال�سغط كونهم ولدوا لكي يتعلموا، واأن طبيعتهم املرنة متكنهم من التكيف مع ق�سوة النظام 

التعليمي والتقدم يف الدار�سة.
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التعليق على الدراسات السابقة:
وللتعلي��ق عل��ى الدرا�س��ات ال�سابقة ميكن القول اإن درا�س��ات حب التعلم نادرة �سواء عل��ى امل�ستوى الدويل 
والإقليم��ي، فامل�سطلح ل يزال حديثًا، مبعنى اأنه مل يطرق بحثيًا؛ بالرغم من �سيوع ا�ستخدامه تربويًا، وفيما 

يلي اأهم ما ميكن مناق�سته وال�ستفادة منه من عر�س الدرا�سات ال�سابقة:
ӽ  مت درا�سة متغري حب التعلم من خالل منهج البحث النوعي، ولي�س الكمي، ويعد هذا جديرًا بالهتمام، فقد 

ا�ستخدم��ت اأداة املقابل��ة ل�ستطالع ت�سورات الأكادمييني ملفهوم حب التعل��م، وكيفية تنميته لدى الطلبة، 
كم��ا يف درا�س��ة Penman وEllisا)2009(، ودرا�س��ة Blumا)2016(، وبطاقة املالحظ��ة  لدرا�سة �سلوك 
املعل��م ال��ذي ينمي حب التعل��م، كما يف درا�س��ة Dennisا)2012(، بينما التزمت الدرا�س��ة احلالية لقيا�س 

متغري حب التعلم باملنهج الكمي.
ӽ  ،ا)2009( اإىل دللت مفه��وم ح��ب التعل��م  فهو يعني احلي��اة، وال�سحة Ellisو Penman واأ�س��ارت درا�س��ة 

واملتع��ة، والر�س��ا، وال�سع��ي الالمتناه��ي للمعرفة والفه��م، والتمكني، والتوا�س��ل، واأن اآث��ار تنميته تنعك�س 
فوائدها على حياة الطالب ال�سخ�سية واملهنية، بالإ�سافة للفائدة املجتمعية التي نحققها من خالل تنمية 
حب التعلم لدى الطلبة اجلامعيني، واأن حب التعلم جزء ل يتجزاأ من املمار�سات واملبادئ اجليدة يف التعليم 

والتعلم، وهذه النتائج مت ال�ستفادة منها يف بناء مقيا�س حب التعلم واملواقف التي متثله.
ӽ  ،ا)2009( عل��ى اإمكانية تنمية مفهوم حب التعل��م لدى الطلبة اجلامعينيEllisو Penman وتوؤك��د درا�س��ة 

مبعنى اأن حب التعلم مكت�سب.
ӽ  ا)2012( عل��ى خم�س��ة جم��الت تظه��ر اأن تفاعل املعل��م مع طلبته يحق��ق لديهمDennis واأك��دت درا�س��ة 

ح��ب التعل��م، وهي: الرعاي��ة، واحلما�س، والإن�ساف، والح��رتام املتبادل، وتعد هذه املج��الت قريبة اإىل 
ح��د ما لف�سائ��ل الذكاء الأخالقي، كالإن�ساف والح��رتام والرعاية، وكاأن حب التعل��م تنعك�س اآثاره على 
بيئ��ة التعل��م فُيك�ِسب املتعلمني ف�سائ��ل الأخالق، وهذه نتيج��ة جديرة بالهتمام ميك��ن للدرا�سة احلالية 

ال�ستفادة منها يف تف�سري النتائج.
ӽ  ا)2016( م��ا وراء عبارة" اأنا اأح��ب التعلم، اأنا اأكره املدر�سة" ال��ذي يتعلق ببيئةBlum وا�ستطلع��ت درا�س��ة 

التعل��م ومناخ��ه، وكيف ميكن اأن تكون طاردة للطلبة، ولكن ب��ذات الوقت قد يتمكن حب التعلم يف نفو�سهم 
من ال�ستمرار يف التعلم وموا�سلة اجلهود، ومواجهة التحديات، بل قد ي�سل اإىل اأبعد من ذلك، وهو الرغبة 

يف التغيري.
ӽ  Dennis, 2012;( والوليات املتحدة الأمريكية )Penman & Ellis, 2009( متت الدرا�سات يف اأ�سرتاليا 

Blum, 2016(، ومل يتم العثور على اأي درا�سة عربية بحثت متغري حب التعلم اأو اأي م�سطلح مقارب له.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 

يعد املنهج الو�سفي الأن�سب لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
عينة التقنني:

مت اختي��ار عين��ة التقنني من طلبة امل�ستوى الرابع يف ق�سم علوم احلياة يف كلية الرتبية بجامعة �سنعاء، وقد 
بل��غ حج��م العينة 136 طالبًا وطالب��ة، وبعد تطبيق املقيا���س وا�ستبعاد ال�ستجابات غ��ري املكتملة، بلغ حجم 

العينة 111 طالبًا وطالبة.
اأداة الدرا�سة:

 لغر���س حتقي��ق اأه��داف الدرا�سة مت بن��اء مقيا�س حب التعل��م على هيئة مواق��ف، بحيث ا�ستم��ل املقيا�س يف 
�سورت��ه النهائي��ة عل��ى خم�سة ع�سر موقف��ًا، وتكون كل موقف من اأربع��ة بدائل حتدد م�ستوي��ات حب التعلم، 
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و�سيتم عر�س خطوات بناء املقيا�س وتقنينه عند الإجابة على هدف الدرا�سة الثاين.
اإجراءات الدرا�سة: 

مت بن��اء اأداة الدرا�س��ة وعر�سه��ا عل��ى املحكم��ني والتعديل يف �س��وء اآرائهم، ث��م مت تطبي��ق الأداة على عينة 
التقنني لقيا�س ثباتها، وحتديد م�ستوى حب التعلم لكل بعد من اأبعاده الثالثة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يتناول هذا اجلزء عر�سًا للنتائج التي مت التو�سل لها وفقًا لأهداف الدرا�سة، كما �سيتم مناق�سة النتائج، 

وما انتهت اإليه الدرا�سة من ا�ستنتاجات وتو�سيات ومقرتحات على النحو الآتي:
اأوًل: فيما يتعلق بالهدف الأول: وين�س على: "تقدمي ت�سور مقرتح ملفهوم حب التعلم واأبعاده وم�ستوياته".

ولتحقي��ق ه��ذا الهدف وتق��دمي منوذج نظ��ري ملفهوم حب التعل��م واأبعاده املختلف��ة مت العمل وفق��ًا للخطوات 
الآتية:

1 - مررات اختيار م�سطلح حب التعلم:

ل �س��ك اأن اأزم��ة امل�سطلح��ات يف العل��وم الإن�ساني��ة ت�سع الباحث��ني اأمام م�سوؤولي��ة التعريف��ات ال�سطالحية 
والإجرائي��ة وحتدياته��ا، ل �سيم��ا عند ت�سابه ع��دة م�سطلحات، حي��ث ت�سبح احلاجة ملح��ة لتو�سيح اأوجه 
الت�ساب��ه اأو الخت��الف بينه��ا، وعلى الرغم من كرة املف��ردات التي قد تقرتب اإىل حد م��ا اأو تبتعد من مفهوم 

حب التعلم، اإل اأن من�ساأ كل مفردة وتاأ�سيلها قد يرر هذا الت�سابه اأو الختالف.
فبن��اء عل��ى ما مت عر�سه يف اخللفية النظري��ة لعدة م�سطلحات تقرتب اأو تبتعد عن حب التعلم، جند اأن حب 
التعل��م، اأو متعة التعلم، اأو �سغف التعل��م، اأو الرغبة بالتعلم، اأو حالة التدفق، اأو الدافعية الداخلية واملثابرة 
واملي��ول وتقدي��ر التعلم جميعها تنطلق من دوافعنا الداخلية، وانفعالتنا الإيجابية، اأي مبعنى اأننا ل زلنا يف 
�سياق علم النف�س الإيجابي، وبالتايل فاإن الدرا�سة احلالية تقرتح ت�سورا لتو�سيح امل�سطلحات، والربط بينها، 
فنج��د اأن امليل وال�سغف واللتزام مكونات اأ�سا�سية حلب التعلم، بينما تبقى حالة التدفق ثمرة يقطفها حمب 
التعل��م، كونه��ا نتيجة بديهية حلب التعل��م، وتنعك�س اآثار حب التعلم على الفرد واملجتم��ع بالبهجة وال�سرور، 
فعندم��ا نق��وم مبا نح��ب متالأنا ال�سع��ادة والغبط��ة، ون�سبح اأكر اإجن��ازا ومثاب��رة كوننا مفعم��ني بالإيجابية، 
فنتح��دى ال�سعاب، ونف�سح املجال لدائرة حتدياتنا ومهاراتنا بالت�ساع، فنحقق بذلك الغاية والهدف الأ�سمى 

للتعليم، وهي جودة احلياة لنا وملن حولنا.
فبالرغ��م م��ن تعدد ه��ذه املفردات واختالفه��ا يف من�ساأها وتاأ�سيله��ا اإل اأنها تري مفهوم ح��ب التعلم، ومتنحه 
معنى وقيمة، م�ستندة يف ذلك كله اإىل اأ�سا�س علمي ر�سني، وعليه ميكن القول بعد ا�ستعرا�س الأ�سا�س النظري 
حل��ب التعل��م وتاأ�سيله، اأن مفهوم حب التعلم اأ�سمل واأعمق من العديد من املفاهيم التي طرحت كونه ي�سري اإىل 
احل��ب وامل�ساع��ر القلبية ب�سفته��ا ف�سيلة اإيجابي��ة، مع الأخذ بالعتب��ار اأهمية هذه النظري��ات يف �سرح هذا 
املفه��وم، ونتائج��ه واآثاره على الفرد واملجتمع، فاحلب من اأهم اخل��رات الأخالقية يف حياة النف�س الب�سرية، 
فه��و لي���س جم��رد انفعال اأو عاطفة اأو وجدان، ب��ل هو نية واجتاه و�سلوك، ي�سفي عل��ى الوجود الب�سري عمقًا 
ومعنى وقيمة، فيك�سبه بذلك اجتاهًا وق�سدًا وغاية، و�ست�سهم جَل هذه املفردات يف اإثراء مفهوم حب التعلم، 

وت�سكل اأ�سا�سًا متينًا يف بناء مقيا�سه.
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2 - وبن��اًء عل��ى م��ا �سبق فقد مت حتديد مكون��ات حب التعلم ا�ستنادًا اإىل نظرية مثل��ث احلب ل�سترينرغ، التي 
ميكن تو�سيحها فيما يلي:

:)Sternberg, 1988; Regan, 2011( مكونات احلب الرئي�سة لدى �سترينرغ
الألف��ة )Intimacy(: حي��ث ت�س��ري الألف��ة مل�ساعر الق��رب والرتابط، وت��وؤدي هذه امل�ساع��ر لالإح�سا�س   اأ. 

بالدفء يف العالقة.
ال�سغ��ف )Passion(: ت�س��ري حال��ة ال�سغ��ف اإىل الدواف��ع التي تق��ود لتقوية العالق��ة وحتفيز املظاهر   ب. 
ذات ال�سل��ة بالجن��ذاب والإثارة، وميك��ن و�سفها باأنها حالة م��ن التوق ال�سديد، وم��ن مظاهرها الرغبة 

بالنتماء، وحتقيق الذات.
الق��رار/ واللت��زام )Decision / Commitment(: وي�سري هذا املك��ون اإىل اأن قرارًا يجب اأن ُيتخذ   ج. 

باللتزام يف العالقة،  ومينح نوعًا من ال�ستقرار وامل�سوؤولية وال�ستمرارية .
تتفاعل هذه املكونات الثالثة مع بع�سها، فزيادة الألفة توؤدي اإىل مزيد من ال�سغف ومزيد من اللتزام، كما اأن 
مزي��دًا م��ن الإلتزام ي�سبب مزيدًا من الألفة، وبالتايل مزيدًا من ال�سغف، وعلى الرغم من اأهمية هذه املكونات 
الثالثة معًا يف بناء احلب اخلال�س/الكامل )Consummate Love( الذي ن�سعى له، اإل اأن اأهمية كل مكون 
م��ن املكون��ات الثالثة وم�ستواه ق��د يختلف من عالقة لأخ��رى، وتفاعله مع املكونني الآخري��ن، وبالتايل تن�ساأ 

عدة احتمالت ممكنة ت�سكل اأنواع احلب وم�ستوياته.
وي�سري اجلدول )1( اإىل امل�ستويات التي تن�ساأ نتيجة تفاعل املكونات الأ�سا�سية للحب.

جدول )1(: ت�شنيف �شترينربغ لأنواع احلب 

Kind of loveاأنواع احلب
الألفة

Intimacy
   ال�سغف

Passion
Decision/ القرار/اللتزام

Commitment

   Nonlove منخف�ضمنخف�ضمنخف�ضالالحب

   Liking منخف�ضمنخف�ضمرتفعامليل/ الإعجاب

  Infatuation منخف�ضمرتفعمنخف�ضالوله / التيم

Empty Love مرتفعمنخف�ضمنخف�ضاحلب الفارغ/ الأجوف

Romantic Love منخف�ضمرتفعمرتفعاحلب العاطفي

   Companionate Love مرتفعمنخف�ضمرتفعحب ال�شراكة/ ال�شداقة

       Fatuous Love مرتفعمرتفعمنخف�ضاحلب ال�شاذج
مرتفعمرتفعمرتفعاحلب الكامل/ اخلال�ض

)Sternberg, 1997( :امل�شدر
حي��ث يو�س��ح اجل��دول )1( اأنه عند توفر مك��ون الألفة مع مكون اللت��زام دون ال�سغف، ت�سب��ح العالقة اأكر 
ا�ستق��رارًا، لكنه��ا تفتق��ر لالإث��ارة والعاطف��ة املتاأججة، وبالت��ايل يتحقق امل�ست��وى)6( ال��ذي يت�سف بعالقة 
ال�سداقة وال�سراكة، وعند توفر مكون الألفة مع مكون ال�سغف دون اللتزام، ت�سبح العاطفة يف اأوجها، لكنها 
معر�س��ة لالنهيار وع��دم ال�ستمرار، وبالتايل يتحق��ق امل�ستوى)5( الذي يت�سف باحل��ب العاطفي دون التزام، 
وعن��د توف��ر مكون اللتزام م��ع مكون ال�سغف دون الألف��ة، ت�سبح العالقة فارغة م��ن حمتواها وغري نا�سجة، 
وبالت��ايل يتحق��ق امل�ست��وى)7( الذي يت�سف باحل��ب ال�ساذج، وهن��اك امل�ستويات الثالثة الأخ��رى التي ت�سف 
وج��ود مكون واح��د وغياب مكونني من املكونات مث��ل امل�ستوى )2( و)3( و)4( التي ت�س��ف عالقة امليل والوله 
واحل��ب الف��ارغ، ويف حال غابت املكون��ات الثالثة عندها يختفي احل��ب، اأما لو توفرت جميعه��ا فعندها يوجد 

.)Sternberg, 1997( احلب اخلال�س
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:)Regan, 2011( ويعتمد مثلث احلب على عاملني
ӽ  مقدار احلب: ويتمثل يف الختالفات الكمية لكل مكون من املكونات الثالثة الرئي�سة، فكلما زاد مقدار احلب 

زادت م�ساحة املثلث.
ӽ  الت��وازن يف احل��ب: ويتمث��ل يف م�ست��وى م�ساركة كل مكون من ه��ذه املكونات الثالثة، لي�سه��م يف الو�سول اإىل 

.)Consummate Love( حالة احلب الكامل
الثالث��ة احل��ب  مكون��ات  م��ن  مك��ون  اأي  فيه��ا  لي���س  الت��ي  العالق��ات  فه��ي  املثل��ث  خ��ارج  امل�ساح��ة   اأم��ا 

.)Sternberg, 1997(
وبن��اًء عل��ى ما �سبق ميكن القول اإن ح��ب التعلم َت�سّكَل نتيجة تقارب واندماج ع��دة م�ساعر كالألفة والهتمام 
بالعلم واملعرفة، اأو مبجال وتخ�س�س ما وفقًا مليول املتعلم ورغباته، اأو الإعجاب باملعلم، في�سبح التعلم عندها 
ذا معن��ى للمتعل��م، فتاأتي حالة ال�سغف والرغب��ة ال�سديدة بالتعلم، والتوق ال�سدي��د لتحقيق الذات من خالل 

التعلم، ثم اللتزام وبذل اجلهود، ومواجهة ال�سعاب يف حتقيق التعلم الفعال يف جو من املتعة واحلما�س.
وعليه فقد خل�ست الدرا�سة احلالية نتيجة ملا �سبق عر�سه ملفهوم احلب، واأهم مكوناته وم�ستوياته، وتلخي�سها 

يف �سوء نظرية مثلث احلب ل�سترينرغ على النحو الآتي:
األف��ة التعل��م: وتعن��ي الرغبة  يف التعل��م، اأو اإعجاب املتعلم باملعل��م، اأو مب�سادر التعل��م ..الخ، ويكون هذا   .1
الإعج��اب واملي��ل قائ��دًا للرغبة يف التعلم، بينما ل ت��زال م�ساعر داخلية مل ت�س��ل اإىل مرحلة ال�سلوك، 

وميكن اأن تنطفئ ل�سبب اأو لآخر.
ال�سغ��ف للتعل��م: ي�سب��ح التعلم �سغل املتعلم ال�ساغ��ل ورغبته الدائمة وامل�ستمرة، لدرج��ة ت�سبح عادة اأو   .2
�سجي��ة غ��ري متكلفة، ويحر���س دومًا على ال�ست��زادة، وهذا يعك�س طم��وح الفرد املتنام��ي والرغبة التي 

ت�سيطر على قلبه ووجدانه يف التعلم.
اللت��زام نحو التعلم: تعد اأول خطوة عملية حلب التعل��م، ويظهر على �سكل ح�سور حما�سرات اأو ندوات   .3
اأو برام��ج تدريبي��ة اأو التحاق بدرا�سة...اأو قراءة...اإلخ، وي�سب��ح املتعلم يتحدث عن ما تعلمه بحما�س، 

وينفق ب�سخاء على عملية التعلم ومتطلباتها.
وبناًء على هذه امل�ستويات الثالثة مت بناء مقيا�س حب التعلم الذي يت�سمن مواقف حياتية تقي�س من خالله 

مظاهر حب التعلم لدى املتعلم.
ثانيًا: فيما يتعلق بالهدف الثاين: وين�س على: "بناء مقيا�س حب التعلم للبالغني".

لتحقيق هذا الهدف ولبناء مقيا�س حب التعلم للبالغني وتقنينه، مت القيام باخلطوات الآتية:
اأ. حتديد الهدف من املقيا�س: 

مت اإعداد مقيا�س حب التعلم لتحقيق الأغرا�س الآتية:
ӽ  ،بناء مقيا�س مواقف حلب التعلم: حيث مل تتوفر اأي اأداة تقي�س حب التعلم �سواء بالعربية اأو الإجنليزية 

فق��د اأ�س��ار كل م��ن Peterson وSeligmanا)2004( اأن احلدي��ث ع��ن ح��ب التعل��م كان يت��م درا�سته من 
خ��الل ارتباطاته مبفاهيم اأخرى، ولي�س مفهوما م�ستق��ال بذاته، فقد كان اإما جزءًا من مقيا�س، اأو عبارات 
ومف��ردات يف اأدوات كمقايي���س الهتمامات وامليول والدافعية، بينما الي��وم اأ�سبح احلديث عن حب التعلم 
بو�سفه م�سطلحا م�ستقال بذاته، وبالتايل �سعت الدرا�سة اإىل بناء مقيا�س حب التعلم، لنكون بذلك اأول من 
ب��ادر اإىل حتوي��ل حب التعلم من جمرد م�سطلح موجود يف ال�ساحة الرتبوي��ة اأو النف�سية اإىل مفهوم ميكن 
قيا�س��ه وحتديد اأبعاده وم�ستواه، وبذلك نكون قد اأ�سهمنا يف النتقال مبفهوم حب التعلم من النظرية اإىل 

حيز التطبيق.
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ӽ  حتديد اأبعاد مفهوم حب التعلم: فقد مت حتديد اأبعاد حب التعلم وفقًا لأبعاد احلب وم�ستوياته، ولي�س وفقًا 
مل��ا مت درا�ست��ه يف مقايي�س قد تعد قريبة من مفهوم دافعية التعلم واملي��ول والجتاهات، وقد مت التو�سيح 
يف الإط��ار النظ��ري العتماد على نظري��ة مثلث احلب ل�سترين��رغ )Sternberg,1997( يف حتديد اأبعاد 

حب التعلم.
ب. حتديد حماور املقيا�س واأبعاده:

مت بناء مقيا�س حب التعلم على هيئة مواقف تقي�س م�ستوى حب التعلم لدى الطلبة، معتمدة على اأبعاد احلب 
وفق��ًا لنظرية مثل��ث احلب ل�سترينرغ )Sternberg, 1997(، وبالتايل حت��ددت اأبعاد املقيا�س بثالثة اأبعاد، 

تبداأ باألفة التعلم، وتنتهي باللتزام نحو التعلم، مرورًا ب�سغف التعلم.
ج. كتابة مواقف املقيا�س ومراجعتها:

اأُخت��ريت مواق��ف ح��ب التعل��م من خ��الل الطالع عل��ى مفهوم ح��ب التعل��م يف الأدب النظ��ري، بالإ�سافة اإىل  
مراجع��ة م��ا جاء يف الرتاث العربي والإ�سالمي حول اآداب العامل واملتعلم، وقد مت الرتكيز على اختيار مواقف 
حياتي��ة تتنا�س��ب مع مظاهر ح��ب التعلم، كما تن�سج��م واملرحلة العمري��ة ملجموعة الدرا�س��ة، وقد روعي يف 

�سياغة املواقف ما يلي:
ӽ .تعريف كل بعد من الأبعاد تبعًا لرتباطه بعملية التعلم ومراحلها ومظاهر التعلم 
ӽ .اختيار املواقف املنا�سبة مع واقع الطلبة التي قد ت�سادفهم يف حياتهم اليومية 
ӽ .حتديد اأربعة بدائل بحيث يراعى فيها التدرج يف حب التعلم من امل�ستوى الأول اإىل امل�ستوى الرابع 
ӽ .و�سوح الألفاظ امل�ستخدمة ودقتها وخلوها من التعقيد 
ӽ .سالمة ال�سياغة من الناحية اللغوية�   
ӽ  ع��دم الإ�س��ارة مل�سم��ى املقيا���س يف ورق��ة الطالب، ك��ي ل تعد اإ�س��ارة م�سبقة ملا يت��م قيا�س��ه، فتتاأثر بذلك 

اإجابته.
ӽ .وجود ورقة م�ستقلة لالإجابة عن املقيا�س 

د. كتابة تعليمات املقيا�س:
متت كتابة تعليمات املقيا�س على النحو الآتي:

ӽ  التو�سي��ح ب��اأن الإجاب��ة عن املواقف حتدد بع���س خ�سائ�س التعل��م، واأن اختيار اأحد البدائ��ل يكون وفقًا 
لوجهات النظر فيما منلك من �سمات وم�ساعر نحو تعلمنا.

ӽ  الإ�س��ارة اإىل اأن��ه ل يوج��د من البدائل اإجاب��ة �سحيحة اأو خاطئ��ة، واإمنا اختيارنا للبدي��ل ميثل احلالة 
الأقرب ل�سلوكنا نحو التعلم.

ӽ .التاأكيد على �سرورة اختيار اإجابة واحدة فقط لكل موقف 
ӽ .التاأكد من الإجابة عن جميع املواقف 

ه�. مكونات مقيا�س حب التعلم:
بن��اًء عل��ى مراجعة الأدب النظري يف جمال نظريات احلب، وخ�سائ�س التعلم، َخُل�ست الدرا�سة احلالية لأهم 
مكونات حب التعلم واأبعاده يف �سوء نظرية مثلث احلب ل�سترينرغ )Sternberg, 1997( على النحو الآتي:

ӽ  األف��ة التعل��م: ومتثل اإعجاب املتعلم باملعلم، والرغبة بالتعلم، اأو النه��م مل�سادر التعلم، ويكون هذا الإعجاب 
قائدًا للرغبة يف التعلم، بينما تظل هذه امل�ساعر داخلية، مبعنى اأنها مل ت�سل ملرحلة ال�سلوك، وقد تنطفئ 

ل�سبب اأو لآخر.
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ӽ  ال�سغ��ف للتعلم: ي�سبح التعلم �سغ��ل املتعلم ال�ساغل، ورغبته الدائمة وامل�ستم��رة، لدرجة ي�سبح فيها التعلم 
ع��ادة اأو �سجي��ة غ��ري متكلف��ة، ويحر�س املتعل��م فيها دومًا عل��ى ال�ستزادة، مم��ا يعك�س طموح��ه املتنامي، 

والرغبة التي ت�سيطر على قلبه ووجدانه يف التعلم.
ӽ  اللت��زام نح��و التعلم: تعد اأول خطوة عملية حلب التعل��م، وتظهر على �سكل ح�سور حما�سرات اأو ندوات اأو 

برام��ج تدريبي��ة اأو التحاق بدرا�سة...اأو قراءة...اإلخ، وي�سبح املتعلم متحدثا عما تعلمه بحما�س، وينفق 
ب�سخاء على عملية التعلم ومتطلباتها.

وبن��اًء عل��ى هذه الأبع��اد الثالثة مت بناء مقيا���س حب التعلم، ال��ذي يت�سمن  خم�سة ع�سر موقف��ًا، يقي�س من 
خالله مظاهر حب التعلم لدى املتعلم، ويحدد م�ستواه وفقًا لهذه الأبعاد الثالثة، بحيث ت�سمن كل بعد خم�سة 

مواقف.
و. و�سع نظام تقدير الدرجات:

مت حتدي��د اأربع��ة بدائ��ل ل��كل موقف م��ن مواقف ح��ب التعلم، يع��ر كل بديل في��ه عن درجة، حي��ث ترتاوح 
الدرج��ات م��ن 1 اإىل 4، وق��د مت اق��رتاح و�س��ف لكل درجة م��ن هذه الدرجات حت��دد م�ستوى ح��ب التعلم لدى 

امل�ستجيب، في�سهل ت�سحيح املقيا�س وتف�سريه، كما يلي:
)1( منخف�س.   

)2( مقبول.   
)3( متو�سط.   

)4( مرتفع.   
وبالتايل ميكن و�سف م�ستوى حب التعلم تبعًا لالأبعاد الثالثة لدى امل�ستجيب، فعلى �سبيل املثال يف حال ح�سل 
الطال��ب عل��ى درجة )1( يف بعد األفة التعلم ميكن تف�سري هذه النتيجة كالآت��ي:  درجة )1( تعني اأن م�ستوى 
ح��ب التعل��م ل��دى امل�ستجي��ب يف األفة التعل��م منخف�س، بينم��ا لو ح�سل عل��ى درجة )4( يف بع��د اللتزام نحو 
التعل��م، في�سب��ح تف�سري هذه النتيج��ة كالآتي: درجة )4( تعني اأن م�ستوى ح��ب التعلم لدى امل�ستجيب يف بعد 

اللتزام نحو التعلم مرتفع.
ز. �سدق املقيا�س:

يع��د املقيا�س �سادقًا يف ح��ال ا�ستطاع اأن يحقق الهدف الذي و�سع لأجله، وبالتايل مت قيا�س ال�سدق الظاهري 
للتحق��ق فيم��ا اإذا كان��ت املواقف تقي�س فعال اأبع��اد حب التعلم لدى عينة التقنني، حي��ث مت عر�س املقيا�س يف 
�سورت��ه الأولي��ة عل��ى جمموعة من املحكم��ني من اأع�ساء هيئ��ة التدري���س يف كليات الرتبي��ة يف كل من اليمن 

وماليزيا وم�سر والأردن وال�سعودية وفل�سطني واجلزائر.
وق��د ُعر���س املقيا�س يف �سورته الأولية م�سحوب��ًا مبقدمة ت�سمنت: عنوان الدرا�س��ة واأ�سئلتها، وتعريف حب 
منت التعليمات املو�سحة للطال��ب لكيفية الإجابة عن املقيا�س،  التعل��م، بالإ�ساف��ة اإىل اأبعاده الثالثة، كما �سُ
ملحق��ة بورق��ة خا�سة ب��كل طالب لالإجابة عنه��ا، ويف نهاية املقدمة ُطل��ب من ال�سادة املحكم��ني اإبداء اآرائهم 

حول الأمور الآتية:
ӽ  .سالمة ال�سياغة للموقف وبدائله� 
ӽ .منا�سبة فكرة املوقف لكل بعد من اأبعاد املقيا�س 
ӽ .منا�سبة البدائل لكل موقف من املواقف 
ӽ .مدى التدرج يف اختيار البدائل 
ӽ .اقرتاح مواقف اأو بدائل منا�سبة فيما اإذا كانت املواقف والبدائل املعدة غري منا�سبة 
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ӽ .اأية مالحظة اأو مقرتح ميكن اإ�سافته لإخراج املقيا�س يف اأف�سل �سورة 
ӽ :وقد طور املقيا�س يف �سوء عملية التحكيم ومتت ال�ستفادة من مالحظات املحكمني يف الأمور الآتية 
ӽ .تغيري البدائل الثالثة يف املوقف الثاين مبا يتنا�سب مع التعديالت التي متت يف املوقف 
ӽ  اإع��ادة �سياغ��ة بدائل املوقف الأول والتا�س��ع والعا�سر والثالث ع�سر ل�سمان الت�سل�س��ل والتدرج يف مظاهر 

حب التعلم.
ӽ  تعدي��ل املوق��ف الثالث ع�سر لي�سبح الرتكيز عل��ى ال�ستمرارية يف التعلم واملثابرة ب��دًل من الرتكيز على 

بذل اجلهد وال�سر يف التحديات من اأجل التعلم.
ӽ .اإعادة �سياغة بع�س اجلمل بحيث ت�سبح اأكر فهمًا ودللة 
ӽ .وبذلك توفر للمقيا�س ال�سدق الظاهري من خالل تعديالت املقيا�س يف �سوء اآراء ال�سادة املحكمني

ح. ثبات املقيا�س: 
ӽ :ثبات املقيا�س با�ستخدام معامل كرونباخ – األفا 

حل�س��اب ثب��ات املقيا���س مت تطبيقه على )111( طالب��ًا وطالبة من طلبة امل�ستوى الراب��ع – ق�سم علوم احلياة  
يف كلي��ة الرتبي��ة – جامعة �سنعاء، حي��ث مت ح�ساب معامل الثبات من خالل معامل األف��ا كرونباخ لكل بعد من 
الأبع��اد الثالث��ة، حيث ي�سعى معام��ل األفا كرونب��اخ اإىل قيا�س معام��ل التباين الداخلي ب��ني الإجابات بهدف 
التحق��ق م��ن مقدار التجان�س لأداة القيا�س كاأحد املوؤ�سرات على ثباتها ودرجة العتماد على عباراتها كما هو 

مو�سح يف اجلدول )2(.
جدول )2(: نتائج ح�شاب ثبات املقيا�ض لكل بعد من اأبعاد حب التعلم والدرجة الكلية للمقيا�ض

معامل الثباتعدد املواقفاأبعاد حب التعلم
5األفة التعلم

مواقف )1 – 5(
0.827

5ال�شغف للتعلم
     مواقف )6 –10(

0.775

5اللتزام نحو التعلم
مواقف )11 –15(

0.801

150.808الإجمايل

ويظه��ر اجل��دول )2( اأن اإجمايل ثب��ات املقيا�س بلغ )0.81(، وه��ي قيمة تظهر ارتباطًا جي��دًا بني اأبعاد حب 
التعلم والدرجة الكلية للمقيا�س.

كم��ا يظه��ر اأن معام��الت الثبات مرتفعة ملح��اور ال�ستبيان، وق��د تراوحت بني )0.775( لبع��د ال�سغف للتعلم، 
و)0.827( لبعد األفة التعلم، وقد كان معامل الثبات العام هو)0.808( وهي قيمة مرتفعة.

ثالث��ًا: فيم��ا يتعل��ق باله��دف الثالث: وين���س على: "التع��ّرف اإىل م�ستوي��ات حب التعل��م لكل بعد م��ن اأبعاده 
والدرجة الكلية لدى عينة التقنني".

لتحقيق هذا الهدف مت الرجوع اإىل نظام تقدير الدرجات املقرتح، وذلك كما يف اجلدول )3(.
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جدول )3(: نظام تقدير الدرجات لتحديد م�شتوى حب التعلم

م�ستوى حب التعلمالن�سب املئويةمدى الدرجات
%(اأقل من 1  24 – % غري متوفر)0 

)1.45 –  1.00()%  36 – % منخف�ض)25 
)2.45 – 1.46()%  61 – % مقبول)37 
)3.45 – 2.46()%  86 –% متو�شط)62 
)4.00 – 3.46()%  100 – % مرتفع)87 

كم��ا مت ح�س��اب املتو�سط��ات والنحرافات املعيارية ملقيا�س ح��ب التعلم، بالإ�سافة اإىل حتدي��د الن�سب املئوية 
لكل بعد من اأبعاده والدرجة الكلية له، وذلك لتحديد م�ستواه لدى عينة التقنني، واجلدول )4( يو�سح نتائج 

التحليل.
جدول )4(: املتو�شطات والن�شب املئوية لأبعاد حب التعلم والدرجة الكلية له

م�ستوى حب التعلمالن�سب املئويةالنحراف املعيارياملتو�سطاتاأبعاد حب التعلم
متو�شط3.100.470.76األفة التعلم
متو�شط3.190.580.80�شغف التعلم

مرتفع3.560.550.89اللتزام نحو التعلم
متو�شط3.280.410.82الدرجة الكلية

ي�س��ف اجل��دول )4( متو�سط��ات درجات جمموع��ة الدرا�سة ل��كل بعد من اأبعاد ح��ب التعل��م والدرجة الكلية 
ل��ه، حي��ث يظهر اجل��دول اأن بعد اللتزام نح��و التعلم حاز على اأعل��ى متو�سط، حيث بل��غ )3.56( وبانحراف 
معي��اري )0.55( وبن�سب��ة مئوي��ة بلغ��ت )0.89(، مما يعن��ي اأن بعد اللتزام نح��و التعلم يعك���س م�ستوى حب 
التعل��م بتقدي��ر "مرتفع"، بينما يظه��ر متو�سط درجات بعدي األف��ة التعلم، و�سغف التعل��م، ومتو�سط الدرجة 
الكلي��ة حلب التعلم تقدي��رًا "متو�سطًا"، حيث بل��غ متو�سط كل منه��ا )3.10(، )3.19(، )3.28( على التوايل، 
وانحراف معياري )0.47(، )0.58(، )0.41( على التوايل، كما بلغت ن�سبها املئوية )0.76(، )0.80(، )0.82( 
عل��ى الت��وايل، وقد يعزى ارتفاع متو�سط بع��د اللتزام نحو التعلم عن بقية الأبع��اد؛ اإىل اأن الطلبة ينظرون 
اإىل عملي��ة تعلمه��م بو�سفه��ا م�سوؤولية، ويتعامل��ون معها على اأنها واج��ب، اأكر من كونها عملي��ة ممتعة، تلبي 
اهتماماته��م وتعك�س ميولهم، ل �سيما اأن املواق��ف التي ت�سكل هذا البعد يركز معظمها على بذل اجلهد للتعلم، 
وال�س��ر يف التحدي��ات، والنفاق على التعليم )ملح��ق 2(، وهذه جميعها توؤكد على النظ��رة اجلادة للتعلم، ل 
�سيم��ا اأن الطلب��ة ي�سرفون على التخرج يف ظ��روف �سعبة، وتوقف متكرر للدرا�س��ة يف اجلامعة نظرًا للظروف 
ال�ستثنائي��ة الت��ي متر بها اجلمهورية اليمنية، وعليه ميكن الإ�س��ارة اإىل اأن مفهوم حب التعلم لدى جمموعة 
الدرا�س��ة ين�سج��م مع املنظور ال�سيني ال�سرقي حلب التعلم، حيث اأ�س��ار Peterson وSeligmanا)2004( اأن 
مفهوم حب التعلم �سمن الثقافة ال�سينية يوؤكد على طلب العلم، وتعزيز الجتهاد، وحتمل امل�سقة، واملثابرة. 
ونظ��رًا لع��دم وجود درا�سات بحث��ت حب التعلم كمتغ��ري تابع، ي�سعب مقارن��ة نتائج الدرا�س��ة احلالية بنتائج 
الدرا�سات ال�سابقة، وعليه ميكن اقرتاح حمك مقبول مل�ستوى حب التعلم، بحيث ي�سبح مرجعًا لتحديد م�ستوى 
حب التعلم لدى الطلبة وفق مقيا�س الدرا�سة احلالية، وحتدده بتقدير متو�سط وما فوق، اأي ما ارتفعت ن�سبته 
باأبعاده الثالثة لدى جمموعة الدرا�سة �سمن املحك املقبول. التعلم  %(، وعليه يعد م�ستوى حب  عن )62 



88

د. رجاء حممد ديب اجلاجي      اأ.د. داود عبد امللك احلدابي       اأ.م.د. عبداهلل عثمان احلمادي
 

املجلد العا�شر  العدد )18( 2019م 

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.10.18.4 لتطوير التفوق

االستنتاجات:
خل�ست الدرا�سة بعد تف�سريها لنتائج الدرا�سة اإىل ال�ستنتاجات الآتية:

اأظهرت نتائج الدار�سة اأن م�ستوى حب التعلم لدى جمموعة الدرا�سة متو�سط.   .1
اأ�سب��ح م��ن املمكن ومن خالل هذه الدرا�سة قيا�س متغري ح��ب التعلم وحتديد م�ستوياته واأبعاده، حيث مل   .2

يكن متوفرًا قبل ذلك.
مفه��وم حب التعلم ل��دى جمموعة الدرا�سة يتبع املفهوم ال�سرقي حلب التعل��م الذي يوؤكد على الجتهاد،   .3

وامل�سوؤولية، وحتمل امل�ساق، اأكر منه يف الرغبة، واحلرية الذي يت�سم به املفهوم الغربي.
تعد بيئة التعلم عاماًل موؤثرًا يف تنمية اأبعاد حب التعلم.  .4

التوصيات:
تو�سي الدرا�سة احلالية بالآتي:

تطبيق  تطوير مقيا�س حب التعلم على عينات متعددة اخل�سائ�س.  .1
ترجم��ة مقيا���س حب التعلم للغة الإجنليزية واإر�ساله اإىل رئي�س جمعية علم النف�س الأمريكية ال�سابق   .2
رائ��د عل��م النف�س الإيجابي مارت��ن �سليجمان، وذلك للتاأك��د من مدى ان�سجامه م��ع خ�سائ�س حب التعلم 

التي اأ�سار لها �سليجمان يف كتابه.
التاأ�سيل النظري ملفهوم حب التعلم من منظور اإ�سالمي.  .3

المقترحات:
تقرتح الدرا�سة احلالية القيام بالآتي:

درا�سة الفروق بني مفهوم حب التعلم واملفاهيم الأخرى امل�سابهة له، كالدافعية، والتدفق، ومتعة التعلم،   .1
وبهجة التعلم، وغريها من خالل اأبحاث علمية ومقايي�س مقننة.

درا�سة مقارنة مل�ستوى حب التعلم لكل من املتعلمني ومعلميهم، ومدى الرتباط بينهما.  .2
درا�سة مفهوم حب التعلم لدى اأ�ساتذة اجلامعة، ومدى اإمكانية تنميته لدى طالبهم.  .3

درا�سة مدى اإمكانية اإ�سافة مكونات اأخرى ملفهوم حب التعلم.  .4
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