


 نظرة عامه



  ٌعتبر ماكس فرٌتمر

(1880-1943  )

مؤسس النظرٌه 

 الجشطلتٌه 



 انظم الٌه 

ولفجانج كوهلر 

(1887-1967) 



 كوفكا

(1886-1941  )

فً " نشر ابحاثا

النظرٌه اكثر من 
 فرتٌمر نفسه 



 كٌرت لٌفٌن

(1891-1947  )

ارتبط بلباحثٌن الثالث 
 وسارعلى منوالهم 

نظرٌته عرفت بأسم نظرٌة 

المجال تأثرت باالسلوب 

 الجشطلتٌه 



وفً العشرٌنات من القرن العشرٌن قدمت , ولدت  النظرٌة فً المانٌا 

 الى الوالٌات المتحده 

نظرٌة ثورنداٌك فً التعلم 1924عام ( نمو العقل)انتقد كوفكا فً كتابه 

 بالمحاوله والخطأ

ظهرت سٌكولوجٌة الجشطلت فً المانٌا فً الوقت نفسه الذي ظهرت  
 فٌه المدرسه السلوكٌه فً امرٌكا 

ترجع التسمٌه لدراستهم ( صٌغه او شكل )معنى كلمة جشطلت 

المدركات الحسٌه فحقٌقة المدرك الحسً لٌست العناصر او االجزاء التً 
 ٌتكون منها وانما الشكل او البناء العام

خصائص الكل المنظم تضع المشكله االجدر بدراسة علم النفس فالسلوك 
 الكلً هو السلوك الهادف



التحقٌق التجرٌبً 
 للنظرٌه 



 الن ثورنداٌك على الجشطلتٌه النظرٌه عابت

 التسمح تجاربه فً ٌستعملها كان التً االقفاص

 المفاتٌح الن التعلم على قدرته بأظهار للحٌوان

 االختبار وان, معالجتها الحٌوان الٌستطٌع مخباءه

 ٌكون ان ٌجب التعلم على قدرة لقٌاس المناسب

 وهناك.العضوٌه امام واضحه عناصره جمٌع

-1913) كوهلر عنها تحدث التجارب من نوعان

1917) 



 ان بحٌث صندوق فٌه ووضع "موزا بسقفه علق "قفصا كوهلر اعد_

 مالم الموز الى ٌصل ان الٌستطٌع القفص فً وضع متى الجائع القرد

 وٌقفز الصندوق فوق ٌصعد

 
 

 عن مسافه بعد على "موضوعا الصندوق وكان االختبار اعٌد_

 الهدف

 
 

 الً للوصول صندوقٌن ٌستخدم القرد كان اكثرتعقٌد تجربه فً_

 الهدف

 تجارب مشكالت الصندوق -أ



 الذي الطعام لجذب اكثر او عصا استخدام المشكالت هذه اقتضت_

  القفص خارج ٌوضع
 

  العصا بأستخدام ٌبدأ االستبصار_
 

 الطعام بٌن تفصل التً المسافه زادت تعقٌد اكثر تجربه فً_

 فً احهما ٌدخل عصوٌن استخدام الى القرد واضطر والقرد

 بٌن العالقه ادرك وهو حدث قد االستبصار ان ذلك معنى . االخرى
 الهدف عن البعٌده والمسافه الطوٌله العصا

 تجارب مشكالت العصً_ب



العوامل التً تؤثر 
 على االستبصار 



  Field Organizationتنظٌم المجال  _3

  Physical maturationمستوى النضج الجسمً  _1

 Experienceالخبره _4

  Mental Maturationمستوى النضج  العقلً _2



النتائج التً نخرج 

منها من تجارب 
 الجشطلت



لم ٌحدث تقدم ٌذكر بالمحاوله والخطأ فً سلوك الحٌوان  #

 نتٌجة االستبصار " ولكن حل الموقف كان مباشرا

 ٌعتمد االستبصار على ادراك اجزاء الموقف وتنظٌمها  #

عندما ٌتوصل الحٌوان الى الحل فان الحل مره ثانٌه لن  #

 او محاوالت "ٌستغرق منه وقتا

ٌمكن للحٌوان ان ٌطبق الحل الذي توصل الٌه باالستبصار  #

 فً مواقف جدٌده 

عملٌة التعلم باالستبصار لٌست دائما توصل المتعلم الى  #

 .الحل المطلوب فجأه

استطاع العلماء التمٌز فً سلوك حل المشكله بٌن طرٌقة  #

 .الحل ونوع الحل 



 :ٌرى سٌرجنت ان هناك اربعة انواع من الحلول االستبصارٌه 

 الحل المباشر _أ

 الحل الفجائً_ب

 الحل تدرٌجً_ج

 الحل الثابت _د



المفاهٌم االساسٌه 

المتصله بنظرٌة 
 :الجشطلت 



 بنٌه, نمط , شكل , الصفه : الجشطلت

للعالقات القائمه "تحدد البنٌه وفقا(:التنظٌم)البنٌه 

 .بٌن االجزاء 

استبعاد تفاصٌل التً تحول دون :اعادة التنظٌم 

 ادراك العالقات 

ماٌترتب على ادراك العالقات القائمه بٌن : المعنى

 االجزاء الكل

 (الكل )الفهم الكامل لبنٌه الجشطلت : االستبصار



 فرضٌات 
 نظرٌة الجشطلت 



 التعلٌم ٌعتمد على االدراك الحسً 

 التعلٌم ٌنطوي على اعادة التنظٌم 

 (اي ٌعطٌه قدره)التعلٌم ٌنصف مانتعلمه 

 ٌعنً التعلم بالوسائل و النتائج

 االستبصار ٌتجنب االخطاء الغبٌه 

 الفهم ٌمكن ان ٌنتقل الً مواقف اخرى جدٌده

 (الٌنسى)التعلم الحقٌقً الٌنطفئ 

 الحفظ بدٌل واه للفهم 

 حسب التعلم مكافأه ان ٌتم باالستبصار 

 فً الذاكره " حاسما" التشابه ٌلعب دورا



قوانٌن التعلٌم فً 
 نظرٌة الجشطلت 



ندرك االشٌاء اذا تم تنظٌمها وترتٌبها فً اشكال : قانون التنظٌم _1

 وقوائم 

 :ٌنقسم المجال االدراكً الً  قسمٌن :مبدأ الشكل على ارضٌه _2

 والجزء الثانً فهو االرضٌه ( الشكل )القسم  المهم 

" العناصر المتماثله او المتساوٌه تمٌل الى التجمع معا:قانون التشابه _3

 .وٌسهل تعلمها 

"  العناصر تمٌل الً تكوٌن مجموعات ادراكٌه تبعا:قانون التقارب _4

 .لمواصفها فً المكان 

تمٌل المساحات المغلقه الً تكوٌن وحدات معرفٌه :قانون االغالق _5

بشكل اٌسر من المساحات المفتوحه وٌسعى الشخص الى اغالق االشكال 

 .غٌر المكتمله للوصول الى حالة االستقرار االدراكً 

التنظٌم فً االدراك والمٌل الى حدوث على نحو ٌجعل :قانون االستمرار_6

 .الجزء من الدائره ٌستمر كدائره 



التطٌبقات التربوٌه 
 لنظرٌة الجشطلت 



 

 

 بدل الكلٌه الطرٌقه بأتباع وذلك الصغار لالطفال والكتابه القراءه تعلٌم_

 . الجزئٌه الطرٌقة

 
 

 وذلك (االجزاء ٌسبق ان ٌجب الكل) القائله الكلٌه نظرة من االستفاده_

 الى ننتقل ثم ومن العامه نظره توضٌح فً الٌدء ٌحسن اذ الموضوع بعرض

  االجزاء عرض

 
 

 الكل ان نجد الفنً التقدٌر او التعبٌر حٌث من سواء فنً  انتاج اي فً_

 . الجزء ٌسبق
 

 

 

 طرٌق عن الكلٌه نظرٌة من االستفاده ٌمكن المشكالت حل فً التفكٌر فً_

 فهذا واحده مره الٌها ٌنظر بحٌث للمشكله الكلً المجال بحصر االهتمام

  الحل الى توصل التً العالقات ادراك على ٌساعد
 


