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 أ:نظرية المحاولة والخط: نياً ثا
يفتح بالض ط عمى خشبة ثـ تحريؾ  قاـ العالـ األمريكي ثورنديؾ بوضع قط جائع في قفص،

فرأ  أف القط يبدأ في حالة تييج عنيؼ حتى يقع جزء ص، القفمزالج، ووضع قطعة لحـ خارج 
مف جسمو عمى الخشبة ويحرؾ المزالج فيخرج مف القفص. وقد قاـ ثورنديؾ بحساب الزمف الالـز 

فوجد أنيا  لخروج القط مف القفص في كؿ مرة يعيد فييا التجربة، وعدد المحاوالت التي يقوـ بيا.
 تتناقص ولكف بشكؿ غير منتظـ.

 عناصر التجربة   

 .الحيواف  وجود حاجة لـ تشبع لد -2
 .وجود عائؽ يجب الت مب عميو -1
 .حيث يقاس التعمـ بنقص زمف التعمـ وقمة عدد أخطاء الموقؼم عنصر الزمف  -3

شكؿ ثورنديؾ نظريتو في قالب فسيولوجي فرأ   أف التعمـ اإلنساني والحيواني يتمخص في تكويف 
صبي بيف األعصاب الحسية التي تثار بالمثيرات وبيف األعصاب الحركية روابط في الجياز الع

 التي تحرؾ العضالت فتؤدي إلى االستجابة الحركية.

ويمكف تعريفو  بأنو نوع مف التعمـ يستجيب فيو الفرد لممعالـ العامة لمموقؼ بمحاوالت كثيرة 
 الناجحة حتى يقع عمى الحؿ.منوعة ثـ تزوؿ االستجابات الفاشمة تدريجيا وتثبت االستجابات 

 :وفق المحاولة والخطأ  وانين ومبادئ التعمم

فسر ثورنديؾ التعمـ فسيولوجيًا، حيث تنقؿ اإلثارة الحسية إلى المخ عبر الروابط العصبية ثـ 
  قوانيف ومبادئ التعمـومف أىـ . ةيترجـ اإلحساس في المخ إلى استجاب

  لو شقيف  قانوف التدريب -2

o تقوي االرتباطات العصبية بيف المثير واالستجابة عف طريؽ   االستعماؿ
 .االستعماؿ والممارسة

o إذا انقطع االرتباط بيف المثير واالستجابة فإف قوتو تضعؼ  اإلىماؿ. 

فإف قوة   عند حدوث ارتباط بيف مثير واستجابة وصاحب ذلؾ حالة إشباع  قانوف األثر -1
اتباع االرتباط بحالة ضيؽ فإف قوة االرتباط  في حالةياح، أما االرتباط تزداد ويشعر الكائف باالرت

 .تضعؼ ويشعر الكائف بالضيؽ
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  يعد تفسيرًا لقانوف األثر، حيث يوضح معنى االرتياح والضيؽ، فحينما قانوف االستعداد -3
تكوف الوحدة العصبية عمى استعداد لمعمؿ وتعمؿ فسيشعر باالرتياح، وحينما تكوف مستعدة لمعمؿ 

 وال تعمؿ فسيشعر بالضيؽ.

 التطبيقات التربوية لنظرية المحاولة والخطأ:

 التدرج في عممية التعمـ مف السيؿ إلى الصعب. -2
 تصميـ مواقؼ التعمـ عمى نحو يجعميا مشابية لمواقؼ الحياة. -1
 إعطاء فرص كافية لممارسة المحاولة والخطأ مع تعزيز التعمـ الصحيح. -3
 واالبتعاد عف العقاب.استخداـ الثواب في التعميـ  -4
 تييئة الظروؼ لممتعمـ في التعرؼ عمى سموكو الناجح وتحفيز إعادة حدوثو. -5
 (:Gestaltر )نظرية الجشطمت( )نظرية التعمم باالستبصا: رابعاً 

كوفكا  عمى يد الحالي مف القرفالعشرينات  في ألمريكاالمانيا وقدمت  فيظيرت ىذه النظرية 
ممة جشطمت ة، وكااللمانيgestalt بالجشطمتية نسبة إلى كممة ميت ىذه النظريةر، وسوكيم

دراسة ىذه المدرسة لممدركات الحسية بينت أف وترجع ىذه التسمية إلى ، معناىا صي ة أو شكؿ
يتكوف منيا  التيأو األجزاء  الرئيسيةالعناصر  ىيالمدرؾ الحسى ليست  فيأف الحقيقة الرئيسية 

نماالمدرؾ   ـ.العا الشكؿ أو البناء وا 

لما بيف أجزاء الموقؼ األساسية مف عالقات لـ  الفجائيأو الفيـ  الفجائيدراؾ اإلو ى االستبصار
كما أنو دليؿ عمى أف الفرد  ،وذلؾ أثناء محاوالت وأخطاء تطوؿ أو تقصر ،يدركيا الفرد مف قبؿ

 .فيـ المشكمة وعرؼ ما يجب عممو لحميا

 :المفاىيم األساسية لنظرية الجشطمت

 انتقؿ ىذا المفيـو كما ىو مف األلمانية إلى العربية ويعني الكؿ المتكامؿ  جشطمتال. 
 اإلدراؾ العقمي المباشر لمعالقات الموجودة بيف عناصر الموقؼ، وكيفية   االستبصار

 .الوصوؿ إلى حؿ المشكمة
 ىو ىدؼ التعمـ عند أصحاب الجشطمت، واالستبصار ىو تحقيؽ ىذا الفيـ   الفيـ 
 أي تنظيـ الجشطمت بطريقة خاصة ومميزة  التنظيـ. 
 أي قياـ الفرد بإعادة تنظيـ عناصر الجشطمت بما يتناسب مع إمكاناتو   إعادة التنظيـ

 .العقمية لتحقيؽ الفيـ
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 لمشياء فيو، إلى موقؼ تكوف العالقات بيف  ىمف موقؼ ال معن  أي االنتقاؿ  ىالمعن
 .ىأجزائو مفيومو وذات معن

 نتقاؿ االستبصار الذي تـ الوصوؿ إليو إلى مواقؼ مشابيةأي ا  االنتقاؿ. 
 تأثيرىا  الحيز المحيط بالذات ويظير فيو  المجاؿ السموكي. 

 :تجارب أصحاب الجشطمت
   تجارب الصندوؽ -2

o  مف سقفيا موز يتدلىوضع قرد جائع في حظيرة. 
o يوجد بالحظيرة بعض الصناديؽ الفارغة. 
o و أف يضع ثالث صناديؽ فوؽ بعضيالكي يحصؿ القرد عمى الموز عمي. 

   تجارب العصا -1

o وضع قرد جائع في قفص. 
o وضع أصابع موز خارج القفص. 
o يوجد داخؿ القفص عصا يستخدميا القرد لمحصوؿ عمى الموز. 
o  وفى أحد التجارب عقد كوىمر الموقؼ أماـ القرد إذ عميو أف يدخؿ ثالث عصا في

 .بعض لمحصوؿ عمى الموز

 :تجارب الجشطمتما يستنتج من 
 .يصؿ القرد إلى حؿ الموقؼ بطريقة فجائية -2
 .حؿ المشكمةم القرد أعاد ترتيب الموقؼ الذي تواجد لكي يصؿ إلى ىدفو  -1
 .حؿ المشكمة يأتي فجأة عف طريؽ االستبصار وليس بطريقة تدريجية -3

 :  وانين تنظيم المجال االدراكي

 .ءاألجزاالكؿ أكبر مف مجموع  -2
 .ىو إدراؾ شكؿ عمى أرضية كؿ إدراؾ -1
بعض األجزاء فإف  ءالشيما عمى فرد ينقص ىذا  ءشيعند عرض   االمتالء -3

 .ىالفرد يكمؿ ىذا الناقص عمى مستوي التفكير إلعطائو معن
والتشابو قد يكوف في الشكؿ . تميؿ األجزاء المتشابية لتكوف وحدات معاً   التشابو -4

 .أو الموف أو الحجـ


