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 learningالتعلم 

يعد التعلم االنساني من الموضوعات التي شغلت بال المفكرين منذ القدم, حيث 

تشير المصادر المتعددة اال ان الفالسفة القدماء امثال )ارسطو, افالطون( كانت لهم 

المساهمات الهامة في تفسير عملية التعلم من خالل ما قدموه من اراء وافكار حول 

 والعقل.طبيعة المعرفة 

فقد نظر )ارسطو( الى المعرفة على انها مجموعة ارتباطات تشكل وفقا لمبادئ 

التجاور والتشابه والتنافر بحث تشكل مكونات العقل ويرى ان مصدر هذه المعرفة هي 

االحساسات المتعددة حول االشياء, بحيث تتشكل منها االفكار البسيطة وتشابك لتكون 

 دئ ميكانيكية, كما واكد ان االنسان يولد وعقله صفحة ملساءاالفكار المعقدة وفقا لمبا

tabula-Rase  وان المعرفة مكتسبة من خالل البيئة وليست فطرية, ولهذا فقد شكلت

افكار )ارسطو( في هذا الشأن االساس الذي ارتكزت نظريات التعلم الحديثة وخاصة 

 السلوكية.

ً فطريا يولد مع االنسان فهي ويؤكد )افالطون( ان جميع انماط المعرفة تعد  مكونا

ليست متعلمة, وانما توجد في عالم المثل, وما هي عملية التعلم اال استرجاع او تذكر لما 

ن بالعقل. ويعتبر عملية التفاعل مع البيئة مجرد مصدر يتيح للخبرات الحسية في ئهو كا

 مساعدة او اعانة العقل في استدعاء وتوليد ما لديه من معرفة.

 هوم التعلم: تعددت التعاريف ومنها:مف

هو جميع التغيرات الثابتة نسبيا في جميع المظاهر السلوكية والعقلية واالنفعالية  التعلم:

 واللغوية والحركية الناتجة من تفاعل الفرد مع البيئة المادية واالجتماعية.

 (cronbach, 1977)وعرفه )كرونباخ  -

 الخبرة.تغير شبه ثابت في السلوك نتيجة 

 (1996وعرفه )نشواني,  -

 هو التغير شبه الثابت او الدائم في السلوك نتيجة الممارسة والخبرة.
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 العوامل المؤثرة في التعلم

 ومن هذه العوامل هي 

 Maturationالنضج  .1

ويشير مفهوم النضج بانه التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التي تحدث في بيئة 

رين او تدريب او مالحظة ملتكونه الوراثي دون ان تحتاج الى تاالنسان ووظيفتها نتيجة 

 ويصاحب هذه التغيرات في بيئة االنسان تغيرات سلوكية شبه دائمة.

الكتمال نمو االعضاء واالجهزة الجسمية المختلفة كالعضالت  رفالنضج هو مؤش

الكبيرة والدقيقة واالجهزة الحسية والعصبية بحيث تصبح قادرة على القيام بوظائفها 

المتعددة وان التغيرات الناتجة عن النضج تعتمد على الخطة الوراثية الخاصة بالفرد 

اثها او تطويرها )فنمو اجهزة الكالم ال تحتاج الى عوامل الخبرة والتدريب الحد ثبحي

التي تمكن الفرد من النطق, ونمو العضالت الدقيقة والكبيرة وتحقيق التآزر الحسي 

الحركي تعد من االمثلة على النضج. كما ان المشي لدى الطفل هو نتيجة نضج وليس 

 تعلماً.

 س. هل يؤثر النضج في عملية التعلم.

 م .نعم يؤثر النضج في عملية التعل

من حيث انه يمكن الفرد من تعلم انماط متعددة من السلوك يتعذر اكتسابها دون اكتمال  .1

 نضج االجهزة الحسية الخاصة بها.

النضج يساعد الفرد على التفاعل مع البيئة وهذا ما يمكن الشخص من اكتساب  .2

 الخبرات المتعددة.

لية النمو لدى لذلك نالحظ ان النضج والتعلم مترابطان ويسهمان في حدوث عم

 االفراد.

 Readinessاالستعداد  .2

يرتبط االستعداد  في كثير من الحاالت بعامل النضج, حيث يزود عامل النضج 

 االفراد باإلمكانيات والقابليات التي تثير استعداداتهم لتعلم خبرة او اكتساب مهارة ما.

 الى نوعين من االستعداد: (Gange, 1977)ويميز )جانيه 
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العام: ويمثل في الحالة العامة التي يكون فيها الفرد مستعداً لتعلم المهمات  االستعداد .1

نجح فيها )ومن االمثلة على ذلك سن دخول المدرسة وتعلم المهارات االكاديمية يو

 كالقراءة والكتابة(.

االستعداد الخاص: وهو توفر قابليات معينة خاصة لتعلم مهمة ما, وهو ما اسماه   .2

 .بالشرط الداخلي

ويحدد ثورندليك االستعداد للتعلم في ضوء حالة الوصالت العصبية للفرد والذي 

 رد:فيمكن ان يفسر على اساس الحالة المزاجية عند ذلك ال

 ت وهي:ويرى ان هناك ثالث حاال

عندما يكون لدى الفرد استعداد لتعلم مهمة ما ويتاح له تعلمها فان ذلك يثير لديه  .1

 يعينه على تعلم واتقان تلك المهمة.السرور والمتعة وهذا ما 

عندما يكون لدى الفرد استعداد لتعلم مهمة ما ويوجد ما يعيق تعلمها فان ذلك يؤدي  .2

 الى االحباط وعدم الشعور بالرضا مما يؤدي الى اعاقة تعلم المهنة .

عندما ال يكون لدى الفرد استعداد لتعلم مهمه ما ويجبر على تعلمها. فان ذلك يؤدي  .3

 عدم الشعور بالرضا واالرتياح ويؤدي الى عدم اتقان تعلم المهمة.الى 

 نظرية التعلم االجرائي

  (1904-1990) (skinner)سكنر 

تؤكد هذه النظرية على ان السلوك الذي يصدر عن الفرد هو بمثابة استجابة موجهة 

 لتساعده على التكيف مع الشروط والظروف البيئية.

كبرى لدور المثيرات البيئية في السلوك وتقلل من شان وتولي هذه النظرية اهمية 

 العوامل الفطرية او الوراثية في عملية التعلم او اكتساب السلوك.

تفاعل معها ي مكتسب للمثيرات المتعددة التي يفهي ترى ان معظم السلوك االنسان

لتي يتفاعل الفرد طيلة حياته. فالفرد كائن اجتماعي ارادي يقوم بإجراءات تجاه البيئة ا

 معها إلنتاج انماط سلوكية معينة تسمى )بالسلوكيات االجرائية(.

وتفسير السلوك من خالل  لندايك( في تعديكما استند )سكنر( الى مبادئ )ثور

اط بين )المثير واالستجابة( وما يترتب عليها من )تعزيز( رافضا االفتراض راجراء االش
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ان يوجد مثير يستجرها( مؤكدا ان هناك اسباب  الكالسيكي لبافلوف )لكل استجابة ال بد

 لهذا السلوك باألضافة للمثيرات التي تستجره.

شراط االجرائي لكون االستجابات وفق هذا االشراط تمثل باالولقد سمي 

االجراءات التي يقوم بها الفرد في البيئة لكي يحصل على التعزيز, فالتعزيز هنا يعقب 

اط الكالسيكي واالستجابة هنا اكثر تنوعا وتباينا ي االشرالستجابة وال يسبقها كما فا

اط االجرائي يستطيع تشكيل استجابات جديدة راط الكالسيكي. كما ان االشرمقارنة باالش

ليس من طبيعة المتعلم ان يؤديها. ولقد ترك سكنر اثرا كبيرا في التعلم, فقد اكد )ان 

ل السلوك من العقاب(. ذلك بأن اكثر ما التعزيز االيجابي اكثر فاعلية في تعديل وتشكي

 يتعلمه االفراد من العقاب هو كيف يتم تجنبه.

 افتراضات التعلم السلوكي:

 تستند النظرية السلوكية كما طورها )سكنر( الى االفتراضات التالية:

 .معظم السلوك االنساني متعلم 

 .يلعب التعزيز دورا كبيرا في تحقيق التعلم المرغوب 

  االنساني سلوك معقد وحتى نستطيع فهمه ال بد من تجزئته الى اجزاء بسيطة السلوك

 جدا.

 .يمكن اخضاع السلوك االنساني الى عمليات الفهم والتفسير والضبط والتنبؤ 

 .السلوك الخاضع للتعلم هو سلوك قابل للمالحظة والقياس 

 القدرة على ضبط البيئة والظروف وتعديلها لكي يحقق اهدافه. لالنسان 

 .السلوك االنساني والتعلم ظاهرة يمكن دراستها بطريقة علمية وموضوعية 

 التعزيز والعقاب:

( بأنه اجراء يعمل على تقوية السلوك Reinforcementيعرف )التعزيز 

ازالة نتائج سلبية بعد حدوث  والمحافظة على استمرارية من خالل تقديم نتائج ايجابية او

 السلوك.
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 س. ما معنى )المعزز(؟

اذا كان حدث ما )نتيجة( يعقب اتمام استجابة )سلوك( ويزيد من احتمال حدوث 

 االستجابة مرة اخرى فأنه يطلق على هذا الحدث الالحق اسم )المعزز(.

 ولقد ميز سكنر بين نوعين اساسيين من التعزيز وهما:

  Positive Reinforcementالتعزيز االيجابي  .1

وهو حدث )مثير( سار يضاف كحدث الحق الستجابة ما )سلوك( بحيث يؤدي الى 

 زيادة تكرار السلوك المرغوب. 

 مثال. الطالب الذي يشكره المعلم ويثني عليه الجابته عن سؤال طرحه المعلم.

  Negative Reinforcementالتعزيز السلبي  .2

)مثير( منفر يستبعد كحدث الحق الستجابة ما )سلوك( بحيث يؤدي الى وهو حدث 

 زيادة تكرار السلوك المرغوب.

مثال. اعفاء الطالب من الرسوم الجامعية نظرا لتفوقه االكاديمي او تخفيض عقوبة 

 ن سلوكه داخل السجن.لتحس السجن عن السجين

  Punishmentالعقاب 

على يعمل غير سار يتبع سلوكا ما بحيث  يعرف العقاب على انه اجراء او حدث

 اضعاف احتمالية حدوثه او تكراره.

 ويمكن ان يأخذ العقاب أحد االشكال التالية:

  Positive Punishmentالعقاب االيجابي  .1

يتمثل هذا النوع في اتباع السلوك غير المرغوب بأجراء غير سار بهدف احتمالية 

 تكرار مثل هذا السلوك.

 الب لمخالفته تعليمات المدرسة.مثال. ضرب الط

  Negative Punishmentالعقاب السلبي  .2

 التعزيز السلبي يهدف الى اضعاف السلوك من خالل ازالة )شيء سار(.

 مثال. السلوك: الهروب من المدرسة: النتيجة: حرمان الطالب من المصروف.
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 س. ما هي اشكال العقاب؟

  Time-outاالقصاء  .1

الفعالة للحد من السلوكيات غير المرغوب فيها والتي تمتاز وهي احد الطرق 

بالتهور كالضرب والصراخ والثرثرة وتكسير االشياء والعبث وعصيان االوامر. فقد 

يلجأ االب الى منع الطفل من مشاركة أخوانه في لعبة ما, بسبب سلوكه العدواني وذلك 

 بوضعه في غرفة منعزلة لفترة من الزمن.

  Respose Costابة تكلفة االستج .2

اء في فقدان الفرد لبعض المعززات نتيجة الرتكابه مخالفة ما او ريتمثل هذا االج

 قيامه بسلوك غير مرغوب.

 مثال. الغرامات المالية او خصم العالمات او خسران بعض الوقت من الفسحة.

  Reprimandالتأنيب:  .3

اء على توجيه اللوم والعتاب والتأنيب للفرد لقيامه بسلوك غير ريقوم هذا االج

 مرغوب. 

 مثال. النصائح هي احدى اساليب التأنيب للتأثير في سلوك االخرين.

  Negative Practiceالممارسة السلبية  .4

رار على الفرد في ممارسة السلوك المراد ازالته. وهذا يؤدي الى صويتمثل في اال

 لتخلي عن هذا السلوك.الملل واالشباع وا

  I gnoringاالهمال او التجاهل  .5

ويتمثل في تجاهل السلوك غير المرغوب فيه للحد من هذا السلوك وتعزيز السلوك 

 البديل بالمقابل.
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 تطبيقات التعلم االجرائي:

 من ابرز هذا التطبيقات:

  Shappingالتشكيل  .1

جديدة لم تكن لديهم في االصل. وهي عملية اكساب االفراد انماط سلوكية ومهارات 

ففي تنمية )مهارة القراءة( للطالب يقوم المعلم بتعزيز الطالب في كل مرة يميز فيها بين 

 الحروف او يهجى الكلمات او يلفظها بشكل صحيح الى ان يتم اكتسابه لمهارة القراءة.

  Behavior Modificationتعديل السلوك  .2

اء تحديد السلوك المرغوب تعديله لدى االفراد والظروف يتطلب هذا االجر

تسبقه والنواتج المترتبة عليه. ويتطلب هذا االجراء بيان السلوك البديل  التيوالشروط 

 للفرد بحيث يتم تعزيزه في كل مرة يظهر فيها.

 :Motivationتحفيز االفراد واثارة الدافعية لديهم  .3

المعنوية والرمزية والمادية لتشجيع السلوك كالثناء والمديح وتقديم المكافئات 

 وتحفيزه لدى االفراد.

 تجارب سكنر:

لقد تعددت تجارب سكنر حيث اجراها في جهاز اطلق عليه )صندوق سكنر( صار 

م. وهو عبارة عن صندوق زجاجي توجد في ارضيته 1938يعرف بأسمه في العام 

العقاب, كما توجد في احد جانبي اسالك معدنية )موصلة تيار كهربائي( الستخدامها في 

الصندوق رافعة, وفي الجانب االخر يوجد مخزن للطعام يستخدم للتعزيز, كما يوجد في 

الجهاز لوحة تحكم يتم من خاللها التحكم بأسلوب التعزيز ونوعه ولون االضاءة للتميز 

وان بين المثيرات كما يحتوي على اجزاء لتسجيل عدد االستجابات الصادرة عن الحي

تسجيل سجل تراكمي وظيفته وعدد المرات التي يحصل بها على تعزيز. اضافة الى 

 فترات السكون عند الفأر كما يزودنا عن معلومات )بقوة االستجابة(.

وفي احدى تجاربه على الحيوانات حيث تم وضع فأر جائع في الصندوق وخالل 

وجود الفأر كان يقوم بحركات عشوائية استكشافية من بينها الضغط على الرافعة. وعند 
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ضغط فأر على الرافعة كانت تنزل له كرة من الطعام. ولما كانت كمية الطعام المقدمة 

 ي حالة بحث إلشباع هذا الدافع.للفأر غير كافية إلشباعه فقد بقي ف

ربط بين الضغط على الرافعة وبين نزول الطعام فتقل حركاته العشوائية, يوبدأ 

ويصبح سلوك الضغط على الرافعة مقصودا للحصول على الطعام )معزز( وعندها تعلم 

 ان استجابة الضغط على الرافعة تؤدي الى نزول الطعام.

م يقتصر على المدرسة او ما يسمى بالتعلم س. درست موضوع التعلم؟ هل التعل

 المدرسي؟ او ما هي انواع التعلم؟

 ج. التعلم ال يقتصر على المدرسة, وانما هناك انواع للتعلم.

تعلم معرفي: اكتساب معلومات, معاني, افكار, الفاظ, تعلم حل المشكالت, اساليب  .1

 التفكير.

ف والمشاعر والدوافع والعادات تفكير انفعالي ووجداني: ينجم عنه اكتساب العواط .2

 االجتماعية والعقد النفسية.

لعادات االجتماعية التعلم االجتماعي والخلقي: يؤدي الى اكتساب المعايير وا .3

 األمانة, التسامح, احترام القانون, التعاون.واالخالقية ك

 التعلم الحركي: كالسباحة, السياقة, العزف على االلة الموسيقية. .4

 صندوق سكنر:

م استخدمه في اجراء 1938مم )سكنر( صندوقا صار يعرف بأسمه في العام ص

تجاربه حول )االشتراط االجرائي( على الحيوانات. ففي احدى تجاربه وضع فأرا في 

الصندوق واخذ يقوم بحركات عديدة تلقائية وفي احدى المرات ضغط الفأر على عتلة في 

 وله.الصندوق فأندفع الطعام فجأة ووصل اليه وتنا

ان هذا المعزز )الطعام( زاد من احتمال ضغط الفأر للعتلة, اي انه )قوى من 

احتمال ظهور هذا السلوك( وبتكرار االمر تعلم الحيوان اجراء الضغط على العتلة 

ليحصل على الطعام. وهذا هو )التعلم االشتراطي االجرائي(. كما جاء سكنر بمصطلح 

د به طريقة او تكنيك النتاج النمط السلوكي الذي يقص (Shapping)تشكيل السلوك 
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المطلوب وذلك بأنتقاء او تعزيز االستجابة التي تقارب او تشكل جزءا من السلوك 

 المطلوب تعلمه.

ان سلوك الكائنات الحية في معظمه هو نتيجة لعمليات تشكيلية مستمرة, مثل 

او ركوب الدراجات او  تدريب الطفل على تناول الطعام او ارتداء المالبس او النظافة

 السباحة واتقان المهارات في العمل و تشكيل العالقات االجتماعية بين الناس.

 نظرية التعلم باالستبصار )كوهلر(.

( وانضم اليه كل من: ولفنج 1943-1880شتالت )جيعد فرتيمر مؤسس نظرية ال

(. ثم ارتبط بهم كيرت ليفن 1941-1886) (. وكيرت كوفكا1967-1887كوهلر )

 ( واسس نظرية المجال.1891-1947)

ولدت نظرية التعلم باالستبصار في المانيا. وقدمت الى الواليات المتحدة في 

ول المنشورات كان وأالعشرينات من القرن الماضي على يد كل من )كوفكا وكوهلر(. 

 لت(.شتاجمقال تحت عنوان )االدراك مقدمة لنظرية ال

ويعتبر )كوهلر( هو عالم النفس االلماني الذي استقال من جامعة برلين عام 

( احتجاجا على التدخل النازي في المانيا ثم هاجر الى الواليات المتحدة قبل 1935)

 (Mentality of Apes)اندالع الحرب العالمية الثانية وله الكتاب الشهير )عقلية القرود 

 (Reasoning Ability)ود تفكر ولديها قدرة استداللية عقلية وفي تجربته يقر )ان القر

 (lnsight)والتعليم عندها بناء على الفهم واالستبصار 

ً الذي قامت به المدرسة الجشتالية  وتعد هذه النظرية هي الرد العلمي والعملي معا

افلوف في الترابطية التي نادت به مدرسة ب ةفي علم النفس على النزعة االلية الميكانيكي

التعلم الشرطي, ومدرسة ثوراندايك بالتعلم بالمحاولة والخطأ حيث يتجاهالن الفهم 

في عملية التعلم وينظران الى عملية التعلم هي ترابط )الي( ناتجة من ربط  رواالستبصا

 بين مثير واستجابة وال دخل للعقل او التفكير فيه.

 تجربة العالم كوهلر )تجربة الفرد والعصا(

رد اطلق عليه اسم )سلطان( وهو في حالة من الجوع ق)كوهلر(  بإحضاره  قام

ووضعه في صندوق حديدي, ووضع في داخل الصندوق )عصايتين حلزونيتين( بحيث 
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تدخل احداهما في االخرى لتشكل مستوى طول اكثر. وكانت احدهما اطول من االخرى 

قفص )موزة واحدة( على وقد وضعها دون تركيب داخل القفص, ووضع كوهلر خارج ال

رد ينظر الى )الموزة( وحاول قرد, وال حظ )كوهلر( ان القمسافة بعيدة عن متناول يد ال

في داخل القفص وحاول ان  ناستعمال يديه من بين القضبان ففشل. ونظر الى العصايتي

 يستعملها مفردة لكنه فشل في جذب )الموزة( له.

اصبح يضرب بكلتا يديه ورجليه بقضبان رد( بانفعاالت شديدة وقولقد اصيب )ال

لخشبي داخل اليأس وجلس فوق الصندوق ا هالقفص ويصيح وبعد محاوالت متعددة ساد

تين على فجأة ركبت احداهما باألخرى واصبحت مسافة ايصالقفص وصار يلعب بالع

الطول للعصا مالئمة ظهر على وجهه السرور وتمكن من الوصول للحل الصحيح 

ل )الموزة( ويرى )كوهلر وزمالءه( ان الكائن الحي ينجح في حل مشكلته واستطاع تناو

ن اكتشاف العالقات المتبادلة ويعيد بناء ذلك سعندما يستبصر بعناصرها المختلفة ويح

 االستبصار والفهم وترتيبها إليجاد الحل الصحيح.

 س. ما هي درجات االستبصار؟

 على الحل: ال  تاستبصار  .1

يتم بعد ان يكون الحل قد تم فعال واتضح في مجاالت  وهو االستبصار الذي

 االدراك وهذا النوع من االستبصار هو سبيل التعلم الذي لدى االنسان وحدهُ.

 استبصار مصاحب للحل .2

وهو نوع من انكشاف الحلول في اثناء ممارسة النشاط ذاته, )حل المسائل الهندسية 

 الصعبة( ويرز هذا النوع لدى االنسان.

 ر سابق على الحلاستبصا .3

انواع االستبصار حيث يدرك الشخص حل المشكلة ومثال ذلك  ىوهو ارق

 )محاوالت اكتشاف الفضاء(.

الجشتالت. اي افتراض توافرها عند الكائن  داالستبصار: هو حالة افتراضية عن

حيث يؤثر االستبصار في سلوك االنسان ويؤدي الى حل المشكلة بأسلوب يختلف عن 

 عند غياب هذه الحالة.اسلوب الحل 
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 فرضيات نظريات الجشتالت

 التعلم يعتمد على االدراك .1

التعلم هو عملية اكتشاف للبيئة والذات فان مظهره هو مظهر معرفي ويعني التعلم 

 اكتشاف الحقيقة.

 التعلم ينظوي على اعادة التنظيم   .2

ً الى الصورة المألوفة للتعلم هي االنتقال من حالة يبدو فيها الموقف كله  غامضا

 حالة جديدة تصبح لألشياء معنى.

 واعادة التنظيم االدراكي هو لب عملية التعلم.

 التعلم يعطي قيمة لما نتعلمه   .3

ان السمة المميزة للتعلم باالستبصار هي التعرف الكامل بالعالقات الداخلية للشيء 

 المراد تعلمه وبنيته وطبيعته.

 التعلم بالوسائل والنتائج   .4

تائج المترتبة على السلوك هي نتائج لها معنى ومرتبطة ارتباط وثيق بهذا معظم الن

 السلوك.

 ينتقل الفهم المشكلة ما الى مواقف اخرى مشابهة   .5

عملية االستبصار في موقف ما أن يتكرر في الحل الذي يتم التوصل اليه في 

 .المواقف االخرى المشابهة

 التعلم القائم على االستبصار ال ينسى   .6

الفهم ال يؤدي الى نقل التعلم بنحو اكبر الى مواقف اخرى ال تنسى بل ان  ان

 الشيء الذي يتم تعلمه باالستبصار ال ينسى.

 قوانين التنظيم االدراكي

 Proximityالتقارب  .1

اذ يتم ادراك المثيرات الحسية  (Grouping)يمتاز االدراك بالخاصية التجمعية 

المتقاربة في الزمان والمكان على انها تنتمي الى مجموعة واحدة مما يسهل تخزينها 

 وتذكرها.
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 Similarityالتشابه  .2

االشياء التي تشترك في خصائص معينة كاللون او االيقاع او الحجم او الشكل او 

ادراكها انها تنتمي الى مجموعة واحدة بحيث التركيب او السرعة او االتجاه غالباً ما يتم 

 يتم اكتشافها وتذكرها اسرع مع االشياء المتبادلة.

 Symmetryالتماثل او التنظيم  .3

معظم الناس يقررون مشاهدة مربعين متداخلين اكثر من مشاهدة شكلين غير 

 منظمين ومثلث.

 Continuityاالتصال  .4

و الحركات باالستمرار في االتجاه عناصر الرؤية التي تسمح للخطوط المنحنية ا

 لتكون وحدة تامة.مع بعضها المستقر تميل الى تجميعها 

 Inclusivenessالسياق او الشمول  .5

ما نراه على الكيفية التي تميز بها الشكل )الصورة( وبين الخلفية وهذا ينطلق  يعتمد

من عوامل متعددة منها الحجم, الموضوع, الحدود. فالصورة تتميز بوصفها اصغر من 

 الخلفية.

مالحظة. يميل الفرد الى ادراك معنى المثير وفق المثيرات االخرى التي تلحقه او تسبقه 

 )السياق(. وهذه المثيرات تسمى

 Closureاالغالق او االكمال  .6

م تكويناً ادراكيا له معنى اما التنظيمات الحسية التي تمتاز باالكتمال تنظالتنظيمات 

الحسية التي تمتاز بالنقص وعدم االكتمال فان النظام االدراكي يعمل على سد الثغرات 

 واكمال النقص.

 Common Directionمبدا االشتراك باالتجاه  .7

ميذ ذو االدراك البصري يمكنهم ترجمة المثيرات المتجهة معا بسهولة اما التال

 االشياء المختلفة والمتباعدة في االتجاه في صعبة الترجمة.
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 Simplicityمبدا البساطة  .8

لتجنب الصعوبة والتعقيد يميل االفراد الى تجميع خصائص المثيرات معاً )اذا كانت 

 الوضوح(.المثيرات البصرية معقدة من حيث 

 التطبيقات التربوية لنظرية الجشتالت

فائدة في لهُ االهتمام بالتعلم القائم على الفهم واالستبصار لجعل التعلم في المدارس  .1

 المواقف الحياتية ولمقاومة النسيان.

 يلجأ المدرسون الى االهتمام بتفهيم الطلبة للمعلومات بدال من التكرار. .2

في القاء الدروس, تأليف الكتب وعند شرح موضوع معني ينبغي  نافادت التربويي .3

 اعطاء فكرة عامة كلية عنه قبل شرح التفاصيل.

تعليم االطفال القراءة والكتابة بالطريقة الكلية اي تعليمهم )الجمل, الكلمات,  .4

 الحروف(.

 االستفادة من الفكرة القائلة )ان الكل يسبق االجزاء( اي توضيح النظرة العامة .5

 رض اجزائه واحداً بعد االخر. عللموضوع في جملته ثم تنتقل ل

 


