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  المحاضرة األولى

  

  : مفهوم التعليمية

  :لغة

 Didaktitos)( اليت اشتقت من كلمةDidactique) (التعليمية هي ترمجة لكلمة  -

يتناول بالشرح معارف علمية أو ، واليت كانت تطلق على ضرب من الشِّعر الذي اليونانية

  .تقنية

يف اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم، وهذه األخرية من الفعل " التعليمية"كلمة   -

  .أي وضع عالمة أو أمارة لتدّل على الشيء لكي ينوب عنه" معلّ "

وتعين أسلوب " تيكا"و " ديداك: "والديداكتيكا هو لفظ أعجمي مركب من لفظني مها -

  .سيري يف جمال التعليمالت
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الديداكتيك تعين فّن أو : منري البعلبكي) العريب –القاموس اإلجنليزي (ذكر صاحب املورد  -

  .علم التعليم

تعددت يف اللغة العربية املصطلحات املقابلة للمصطلح األجنيب ديداكتيك بسبب تعدد  -

مصطلح تعليمية اللغات وهناك مناهل الرتمجة وظاهرة الرتادف يف اللغة، فنجد البعض استعمل 

تعليميات، تعليمية : من استخدم مصطلحاتمن اكتفى بتسمية علم التعليم، وهناك 

  .التدريسية أو علم التدريس

  : اصطالحا

واستعمل ليقدم الوصف  1554ما ظهر مصطلح الديداكتيك كان يف فرنسا سنة  أّول  

الرتبوي كمرادف لفن يف جمال  ُوِظف 1667املنهجي لكل ما هو معروض بوضوح، ويف سنة 

التعليم أو التعليمية أو الديداكتيك أو علم التدريس أو املنهجية، وهو علم موضوعه دراسة طرائق 

وتقنيات التعليم، أو هو جمموع النشاطات واملعارف اليت نلجأ إليها من أجل إعداد وتنظيم وتقييم 

  .مواقف التعليم

والعالقات بني الوضعيات الرتبوية وموضوعا�ا هي خالصة املكّونات ( : تعريف سميث -

ووسائطها، وبعبارة أخرى هو علم تتعلق موضوعاته بالتخطيط للوضعية البيداغوجية، 

 )وكيفية تنفيذها ومراقبتها وتعديلها عند الضرورة

 )التعليمية هي جمموعة الطرائق واألساليب وتقنيات التعليم: ( تعريف غاستون مياالري -

هي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم، اليت يندرج فيها الطالب (  :تعريف بروسو -

 )لبلوغ أهداف معرفية وعقلية أو وجدانية أو نفسية حركية

الدراسة العلمية حملتويات التدريس وطرقه وتقنياته، وألشكال (  :تعريف محمد الدريج -

صياغة مناذج ونظريات  تنظيم مواقف التعلم اليت خيضع هلا التلميذ، وهي دراسة تستهدف

تطبيقية معيارية قصد بلوغ األهداف املرجوة، سواء على املستوى العقلي أو احلسي 

 ).احلركي
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أن التعليمية هي علم يدرس التعليم من حيث حمتوياته ونظرياته  يتضح من التعريفات السابقة

ة اليت اهتمت باملعرفة وطرائقه دراسة علمية، وهي علم له عالقة بكل العلوم اإلنسانية والرتبوي

مها، وهي مفاهيم تساعد الباحث على تشخيص املشاكل والصعوبات، ومن وكيفية اكتسا�ا وتعلّ 

  .العملية هلذه العوائق اليت حتول دون اكتساب املتعلمني للمعارف املدرسيةمثة إجياد احللول 

  المحاضرة الثانية

  :تعليمية الّلغات

  :مقدمة

، وهي أحد احلقول املعرفية احلديثة كل شيء يتعلق بتعليم اللغاتمية بارتبط مفهوم التعلي

وقد ظهرت . اليت أفردت باهتمام الباحثني مع اختالفات ختصصا�م وجماالت اهتماما�م البحثية

أول ما ظهرت يف كندا وبعض بلدان أوربا يف �اية األربعينيات مبفاهيم خمتلفة الرتباطها 

س البيداغوجي واللسانيات اليا وسويسرا ارتبطت بعلم النفبتخصصات تتالقى معها ففي إيط

 . ، يف بلجيكا ارتبط مفهومها بالبيداغوجياالنفسية

  : مفهوم تعليمية اللغات

تعترب تعليمية اللغات علما حديث النشأة، اقرتن باللسانيات التطبيقية، يهتم بطرق تعليم   

ات العملية التعليمية التعّلمية، فينظر يف يهتم مبتغري  اللغات، مث اّتسعت دائرة اهتمامه فأصبح

احملتويات، فينتقيها وينّظمها لتتماشى مع األهداف املوضوعة هلا، مث حيدد الطرائق والوسائل اليت 

  .تكفل جناح العملية التعليمية الّتعّلمية

الت وتعليمّية اللغات ميدان تتجّسد فيه مثرة تكامل وتعاون جهود اإلنسان يف كثري من ا�ا  

املعرفّية  باختالف اجتاها�ا، فطبيعة املوضوع الذي تعاجله هو كيفية تعليم وتعّلم الّلغة، يتطلب 

منها هذا االرتباط الوثيق بينها وبني حقول معرفية خمتلفة، ولذا فاملشتغل يف حقل التعليمية ال 

يتناول البىن اللغوية  ساينيكتفي مبعطيات حقل معريف دون آخر، فلكٍل ميدانه اخلاص، فإذا كان الل

اليت بنيت عليها األلسنة البشرية ويبحث يف وظائفها، وكيفية آدائها، فال ميكننا أن نطمئن إليه كي 
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ميدنا بنظرية متكاملة يف كيفية اكتساب اللغة البشرية وتعّلمها، ألن ذلك من اختصاص اللسانيات 

املنتظم هو الذي يكفل النتائج وحدها، وهذا دليل واضح على أن البحث اجلماعي املمنهج و 

  .اإلجيابية واحللول الناجعة

ماذا نـَُعلِّم؟ من نُعلِّم؟ ملاذا نُعلِّم؟ كيف : تعليمية اللغات باإلجابة عن األسئلة التالية تتكّفل  

  :املتمثلة يف العناصر التالية أقطاب التعليميةنـَُعلِّم؟ ، وانطالقا من هذه التساؤالت تتحّدد 

 .للتعرف على اخلصائص الذهنية والنفسية للمتعلم) ن نُعلِّم؟ م( :المتعّلم -

 .لتحديد املضامني املعرفية املراد تعليمها) نـَُعلِّم ؟ ماذا( :المحتوى -

 .لتحديد أهداف ومرامي التعليم) ملاذا نُعلِّم؟( :األهداف -

 .الختيار الطرق والتقنيات البيداغوجية) كيف نـَُعلِّم؟( :الطريقة -

الرابطة بينها، فإن العملية  هذه األقطاب املتداخل  ونوعية العالقةعمل ونظرا لطبيعة 

متثل نظاما ترتبط فيه هذه األقطاب فيما بينها ارتباطا عضويا، يؤثر كل عضو  التعليمية التعلمية

منها يف اآلخر ويتأثر به، حبيث ال ميكن أن نستغين عن أحدها، ويكون املتعّلم هو احملور وبؤرة 

  .االهتمام

  المحاضرة الثالثة

  

 :التعليمية ودورها في مجال التعليماللسانيات 

  :مفهوم اللسانيات التعليمية

قاَبل به املصطلح الغريب املشهور اللسانيات التعليمّية مصطلح ُوِضع يف الّلغة العربّية ليُ 

ة هلذا جند البعض يعمد إىل ترمجة العبار  (La didactique des langues) بالرتكيب اآليت

، ونُلفي آخرين يستعملون املركَّب ) تعليمّية الّلغات(الفرنسّية ترمجة حرفّية فيستعمل معها مصطلح 

، مثّة من يُفرد مستعمًال )تعليم الّلغة(َمن يكتفي بتسمية ، وهناك )علم تعليم الّلغات(الثالثّي 
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وهناك من يلجأ مّرة  بكلِّ اختصار حّىت حني يتعّلق األمر بالّلغات؛) تعليمية(أو ) تعليميات(

  .بتخصيص الّلغة) علم تعليم العربية(أخرى إىل الرتكيب الثالثي 

وملا كانت اللسانيات هي ا�ال األهم الذي يتناول موضوع اللغة واألقرب إىل ا�ال املعين   

بتعليمها؛ أضحى من املناسب جدا أن تقرضه اللسانيات حىت التسمية، فنحصل بذلك على 

وال حاجة لنا إىل التدقيق باصطناع تسمية ) تعليمية(تركيبا نعتيا، إذ قـُيَِّد بنعت  مصطلح مرّكبٍ 

، فهو من الناحية الرتكيبية سليٌم، لكن ما يُطاق من )لسانيات تعليمية اللغات: (شاملة بالقول مثال

أننا  اإلطناب يف مجل ومرّكبات اللغة العادية قد ال يسلم القياس عليه يف مقامات املصطلح، غري

كون امليدان الذي يدّل عليه هذا املصطلح يستفيد من ) لسانيات تعليمية(نفّضل مصطلح 

، حيث متثل اللسانيات التعليمية حقال خصبا لألعمال واألحباث امليدانية اليت اللسانيات ويُفيدها

  .تثبت ما تأيت به اللسانيات النظرية أو تفّنده

علٍم أو ختّصص أو جمال يسعى إىل وضع يف متناول  تدّل تسمية اللسانيات التعليمية على  

قد وّفر�ا وَخُلصت إليها بعد حبٍث ) العامة(املعّلم مجلة من املبادئ اليت تكون الّلسانيات النظريّة 

  .طويٍل، فهي تستوحي من األخرية أفكارا وقوانني تراها ختدم عملّية تعليم اللغة وحتّسن اكتسا�ا

  :  التعليمدور اللسانيات في مجال 

هل تتوّقف اهتماماُت : حول هذا مصطلح اللسانيات التعليمية هو ظلَّ سؤاٌل معّلًقا  

اللسانيات التعليمية على تعليمية اللغة؟ واجلواب أ�ا تعليمية اللغة كموضوع وكأداة تدريس تتعّدى 

  :إىل مواد أخرى ليشمل دورها تعليميا يف ما يلي

وظفها األخصائيون عموما واملعلمون يف قاعات التدريس دراسة اللغة املتخصصة اليت ي -

 .خصوصا

اللسانيات التعليمية علٌم يدرس طرق تعليم اللغات وتقنياته، وأشكال تنظيم مواقف التعّلم اليت  -

خيضع هلا املتعّلم، ومراعاة انعكاسها عل الفرد وا�تمع من حيث تنمية القدرات العقلية وتعزيز 
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ئج ذلك على املستوى احلّسي احلركي اوابط االجتماعية، ومن غري إغفال نتالوجدان وتوجيه الر 

  .للفرد املتعّلم

حّددة لكيفية تعّلم اللغة  -
ُ
تنظر اللسانيات التعليمية يف الوسائل واألهداف واإلجراءات الالزمة وامل

  .وتعليمها

خيضعون لربامج تعليمية،  تعليم الّلغات الذي يتمّتع به املتعلمون بينما/ تُعىن مبستوى تعّلم  -

وُحتّلل هذه األخرية وُتديل بدلوها حول عواقب االستمرار يف تطبيقها وتفّكر يف البدائل إذا اقتضى 

  .األمر ذلك

تلتفت اللسانيات التعليمية إىل الدراسات التطبيقية اليت تتناول اللغة بالبحث، فمجاهلا واسٌع،  -

ما جيب مراعاته يف وضع الربامج حول أخطاء املتعلمني، و  إذ تستفيد مثال من الدراسات اليت تنجز

  .التعليمية

ومن ) اللسانيات النفسية(يالحظ أن بعض جوانب اللسانيات التعليمية مشتقة من علم النفس  -

، فاللسانيات التعليمية تستمد ) ...اللسانيات االجتماعية(الرتبية، بل وحىت من علم االجتماع 

  .ظريا�ا من كل ما يساعد على فهم التدريسأفكارها ومعطيا�ا ون

  

  المحاضرة الرابعة

  ):النظريات الكالسيكية( ات التعّلمنظريّ 

  :مقدمة

مسّيت نظريات التعلم بالكالسيكية ليس لإلشارة إىل أن األمر يتعلق بنظريات قدمية، بل   

ت مبعاجلة مفهوم التعّلم يف املعروفة، اليت متّيز ) النفسية(أنه إشارة إىل جممل النظريات السيكولوجية 

سياقات عامة، أي ال تقتصر على السياق املدرسي فحسب، إمنا هلا اتصال وثيق بالعالقة القائمة 

  .بني الذات املتعلمة وموضوع التعّلم عاّمة

  : مفهوم النظرية -/01
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تُفسر يقال نظري عكس عملي، والنظري وسيلة حبثه الفكر، والنظرية طائفة من اآلراء : لغة - /أ

  )املعجم الوسيط(�ا بعض الوقائع العلمية 

   :اصطالحا -/ب

ناءات واالفرتاضات املرتابطة اليت توّضح العالقات القائمة بني هي عبارة عن جمموعة من الب -

وتتضمن فروع العلوم املختلفة . عدد من املتغريات، و�دف إىل تفسري ظاهرة والتنبؤ �ا

 تقدم تفسريات وتوضيحات للظواهر واألحداث اليت عددا غري حمدود من النظريات اليت

 . تتناوهلا

، وهي جمموعة املبادئ املرتابطة اليت توّجه العملية الرتبوية، وحتكم املمارسات التعليمية -

حماوالت منظمة لتوليد املعرفة حول السلوك اإلنساين وتنظيمها وجتميعها يف أطر من 

 . الظاهرة السلوكية والتنبؤ �ا وضبطهااحلقائق واملبادئ والقوانني، �دف تفسري

ضعت عن طريق االفرتاضات والتجارب املتعددة ملعرفة اخلواص اإلنسانية هي أسس نظرية وُ  -

وما تنطوي عليه من ميول وغرائز واجتاهات ومواقف واستعدادات ومواهب، حىت تضع 

 .طرقا تدريسية تكون مبنية على أسس هذه النظريات

 

  :وكيةالنظرية السل -/02

 
ُ
بأن جابة من دون مثري و م الرئيسي مثري استجابة أي ال استلَّ سَ تبدأ هذه النظرية من امل

، حبيث إذا ظهر هذا املثري مرة تباط بني مثري ما واستجابة معينةالتعلم حيدث نتيجة حلدوث ار 

أخرى سوف تظهر االستجابة اليت ارتبطت به هي األخرى كما هو مألوف عند السلوكيني أمثال 

  .يف جمال الدراسات اللسانية بلومفيد واطسون و سكينر و 

اليت من أشهر مؤسسيها األمريكي واطسون  النظرية السلوكية وليدة املدرسة السلوكية

)(watson   بالواليات املتحدة  1912ذلك يف مطلع القرن العشرين وبالتحديد سنة وكان

األمريكية، وهي مدرسة تنظر إىل اإلنسان على أنه آلة ميكانيكية مرّكبة معّقدة، حيكمه السلوك 
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وجود قدرات  احلركي، ذلك باعتبار السلوك استجابة للمحيط أو املثري، وترفض رفضا قاطعا

قدة من عادات وجود غرائز موروثة وذكاء موروث، فالذكاء جمموعة معتنفي واستعدادات فطرية، و 

  :الفرد باملمارسة والتدريب أثناء منوه ويف حياته كلها، لذلك يقول واطسونيكتسبها 

أعطوني عشرة من أطفال أصحاء أسوياء التكوين، فسأختار أحدهم جزافا ثم أدربه فأصنع "

ذلك بغض النظر عن ميوله  ،و تاجرا أو لصا، أو متسوالطبيبا أو فنانا أو عالما أ: منه ما أريد

  ".ومواهبه وساللة أسالفه

  :ما يليمرتكزات نظرية التعلم السلوكية ومن 

 .الرتكيز حول مفاهيم السلوك من خالل عالقته بعلم النفس -

 .االعتماد على  االختبار واملالحظة وعلى القياس التجرييب ملراقبة ذلك السلوك -

 .جتريدي غري قابل للمالحظة والقياسمبا هو االهتمام عدم  -

 .التعّلم بالتقليد واحملاكاة -

اليت   skinner)(بعد املدرسة اليت تزعمها واطسون، ظهرت السلوكية اجلديدة بزعامة سكينر 

أعرضت عن أفكار واطسون وعن التفسري اآليل للسلوك، فكانت ترى إمكانية دراسة احلاالت 

على املشكالت اليت  ، وسعى سكينر إىل تطبيق مبادئه السلوكية اللفظي الشعورية عن طريق التقرير

جتابه اإلنسان يف حياته اليومية، هلذا ومست أعماله بالعالج السلوكي، وتّوجت بنظرية مسيت 

  .نظرية االشتراط اإلجرائيأو  بالنظرية اإلجرائية

يط اخلارجي، وهو إما يعّرف سكينر السلوك بأنه جمموعة استجابات ناجتة عن مثريات احمل  

ويعترب   .أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه يف املستقبل أو ال يتلقى دعما فيقل احتمال حدوثه

سكينر الطفل يف عامل الرتبية يتعّلم لينجو من العقاب فحسب، مع غياب كل أشكال الدعم 

على أربعة أدوار هامة  المضمون المعرفيأنه من الضروري أن حيتوي  يرىوالتحفيز اإلجيابيني، و 

  :وهي
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تتوفر فيه شروط قادرة على إثارة للتلميذ البد أن قدم أي كل مضمون معريف يُ  :محدد اإلثارة -

  .االهتمام وامليول واحلوافز

ومعناه تفكيك وتقسيم املادة وفق وقائع ومعطيات مع ضبط  :محدد العرض النسقي للمادة -

  .فق تسلسل متدرج ومتكاملالعالقات بني مكونا�ا، مث تقدميها و 

أي أن املادة املقدمة للتلميذ جيب أن تتناسب ومستوى منوه من : محدد التناسب والتكّيف -

  .مجيع النواحي

أي كلما مت تعزيز االستجابات اإلجرائية اإلجيابية عند املتعلم كلما وقع : محدد العزيز الفوري -4

  .التعلم بسرعة أكرب

 : ةالنظرية السلوكي نقد -/03

هو جترييب وتطبيقي وفق ثنائية  ساسا على ماأكما سبق الذكر فالنظرية السلوكية تركز 

، وأن املؤثرات اخلارجية عن طريق املالحظة والقياس وتقييمهاجل تلقني املعرفة أاستجابة من /مثري

، ظاهريصال املعرفة وترسيخها يف ذاكرة الفرد لتنعكس على سلوكه الإهي وحدها القادرة على 

كذا قدرات الفرد و   تية للمتعلم ورغبته يف التعلممهلت كل ما له عالقة باإلرادة الذاألكن يف املقابل 

   .اتوجيههيتم  آلةكأن املتعلم جمرد   ،واملهاراتية وميوالته الشخصية اإلبداعية

  

  المحاضرة الخامسة

  :نظرية المحاولة والخطأ

بدأ تأثري أحباثه على موضوع  الذي،   (Thorndike)ثورندايكالعامل تزّعم هذه النظرية   

، وقد كان 1913التعّلم يف الظهور مطلع القرن العشرين، وظهرت أحباثه يف نظرية التعّلم يف سنة 

ثورندايك من أوائل علماء النفس الذين حاولوا تفسري التعّلم حبدوث ارتباطات بني املثريات 

فالتعّلم عند حليوان حيدث باحملاولة واخلطأ، واالستجابات، ويرى أن التعّلم عند اإلنسان وا

ثورندايك هو تغّير آلي في السلوك، يّتجه تدريجيا إلى االبتعاد عن المحاوالت الخاطئة أي 
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نسبة التكرار أعلى للمحاوالت الناجحة هي التي تؤدي إلى إزالة حالة التوتر و بالتالي 

  .الوصول إلى حالة اإلشباع

يف سلوك ) التعزيز(من خالل أحباث طويلة قام �ا على أثر املكافأة ثورندايك نظريّته طّور   

احليوانات املختلفة، وكانت إحدى أبرز جتاربه على القطط اليت كانت توضع يف قفص صغري له 

املوجود ) املكافأة(باب يُفتح إذا َسَحَبْت القطة خيطا مدّىل داخل القفص، لتخرج وتأكل الطعام 

طة اجلائعة حبركات  عشوائية إىل أن ُيسحب اخليط بالصدفة، والحظ تقوم الق. خارج القفص

ثورندايك أن الوقت الذي حتتاجه القطة للوصول إىل احلل واخلروج من القفص يتناقص تدرجييا إىل 

  .أن أصبحت قادرة على سحب اخليط واخلروج فورا

واليت تفّسر التعلم من وقد نتج عن أحباثه هذه وصوله إىل نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ،  

ُمرضي وإضعاف ارتباط تلك احملاوالت اليت ال خالل اإلبقاء على احملاوالت املؤدية إىل تأثري جيد 

اليت استمر يف مراجعها مؤكدا أمهية بعضها ) القوانني(وذلك وفقا لعدد من املبادئ . حتقق اإلشباع

  .وضعف أمهية أخرى

  :لة والخطأعناصر الموقف التعليمي لنظرية المحاو 

 .التعلّم يتلّخص يف تعّلم استجابة جديدة مناسبة للموقف: االستجابة -

 .وهو جزء من املوقف التعليمي الذي ترتبط به االستجابة: المنّبه -

 .وهي مبثابة حمرك للسلوك وشرط أساس حلدوث العّلم: الدافعية -

  .من خالهلا تزيد احتمالية تكرار السلوك يف املستقبل: المكافأة -

  :نين التعّلم عند ثورندايكقوا

عندما تكون الرابطة بني املثري واالستجابة مصحوبة حبالة ارتياح فإ�ا تقوى، :  قانون األثر -

ويرى ثورندايك أن العامل . أما إذا كانت مصحوبة حبالة ضيق أو انزعاج فإ�ا تضعف

 .الروابط الرئيسي يف تفسري عملية التعلم هو املكافأة، ويعتقد أن العقاب ال يضعف



 أحمد ملیاني:  األستــــــــــاذـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظریة التعلیم: محـــــــــــــاضرات في مادة

11 

 

إن تكرار الرابطة بني املثري واالستجابة يؤدي إىل تثبيت الرابطة  : قانون التدريب أو التكرار -

 .وتقويتها وبالتايل يصبح التعلم أكثر رسوخا

زيولوجية لقانون األثر، فهو حيدد ميل املتعّلم إىل الشعور يصف األسس الف :قانون االستعداد  -

 .بالرضا أو الضيق

  :لتربوية لنظرية المحاولة والخطأالتطبيقات ا

إذ على املعلم استثارة دافعية التالميذ عن طريق إشراكهم يف اختيار  :مبدأ مشاركة المتعّلم*

أنشطة التعلم وممارستها وتكييفها مبا يستثري لديهم دوافع الفضول وحب االستطالع وجعل بيئة 

  .همالتعّلم مثرية وجذابة ومشبعة حلاجيات التالميذ ودوافع

جيب على املعّلم مساعدة تالميذه على تكوين  :مبدأ تقوية االرتباطات عن طريق الممارسة* 

ارتباطات جديدة وتدعيم وتكرار هذه االرتباطات احلسنة وممارستها أو إضعاف غري املرغوب فيها، 

  :وينطبق هذا املبدأ على

  ...املهارات احلركة كالكتابة والقراءة واألشغال الفنية -

  .فظ وتذّكر املعلومات اللفظية كالقصائد مثالح -

  .مهارات الفك والرتكيب والتجميع واألنشطة اليدوية -

يعين أن تكون موضوعات الدراسة يف املراحل األوىل سهلة مث تزداد صعوبة شيئا  :مبدأ التدرّج*

شكالت فشيئا، وذلك لكي تساعد اخلربات السابقة وما كان يسودها من شعور بالنجاح حلل امل

  .اجلديدة وما حتتاج إليه من جهد وعناية
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  المحاضرة السادسة

  :النظرية الجشطالت

أو  أو الشكل  الصيغة األملانية، اليت تعين  Gestaltالتسمية مشتقة من كلمة غشتالت   

منتظم ذو معىن قابل لإلدراك من خالل العالقات اليت حتكم مكوناته،  لٌّ كُ والجشطلت النموذج، 

العالقات هي اليت تعطيه صفة الكل، واجلشطلت ليس جمموع األجزاء، وإمنا هو شيء يسمو وهذه 

  .نفسه الوقتعلى ذلك وينّظمه يف 

جاءت  هذه النظرية ردا على نظريات التعلم الشرطي الكالسيكي، واليت تقوم على املثري   

أن ) كوفكا، فر�يمر  كوهلر،(رز علمائها واالستجابة، ويرى أصحاب مدرسة اجلشطلت اليت من أب

إلدراك أجزاء من  حل املشكالت يأيت نتيجة اإلدراك الكلي واالستبصار للموقف، وليس نتيجة

املوقف، ويوّجه كوهلر نقدا قويا لفكرة احملاولة واخلطأ يف عملية التعلم، اليت ترجع حلول املشكالت 

    .إىل عامل الصدفة وليس إىل الفهم واإلدراك

اجلشطلت بالعمليات العقلية املعرفية كالفهم واإلدراك، وكان تركيزهم  اهتم علماء مدرسة  

ت اإلدراك حيث استطاعوا التوصل إىل صياغة عدد من القوانني اخلاصة بالتنظيم الحول مشك

اإلدراكي، وقاموا بتطبيق هذه القوانني يف تفسري التعلم اإلنساين اعتقادا منهم أن التعلم يقوم 

  .العالقات الرئيسية فيه أساسا عل إدراك وفهم

  :تجارب كوهلر

وضع كوهلر قردا جائعا داخل قفص، ووضع يف سقف القفص الطعام املفضل للقرد وهو   

املوز، حبيث يراه القرد وال يستطيع الوصول إليه ألنه أعل منهن ووضع داخل القفص صندوقا 

رد يفكر وفجأة استبصر وعصا، وبعد حماوالت فاشلة من القرد يف احلصول عل الطعام، اخذ الق

وتوصل إىل احلل، فوضع الصندوق حتت املوز وتناول العصا مث صعد على الصندوق ووصل إىل 

  .املوز

  :ما نستخلصه من هذه التجربة هو ما يلي  
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  مل حيدث أي تقدم يف عملية التعلم نتيجة الستخدام أسلوب احملاولة واخلطأ، فاحلركات

 باالستبصارد على احلل، ولكن مت التوّصل على احلل العشوائية مل يصل من خالهلا القر 

، الذي هو حالة اإلدراك املفاجئ للعالقات اليت حتكم تركيب ومكونات املوقف املشكل

 .حيث أدرك القرد العالقة بني املوز والصندوق والعصي

 من املمكن للحيوان إن يطّبق ما توصل إليه عن طريق االستبصار يف مواقف جديدة. 

نظرية اجلشطالت أعظم إجنازا�ا يف  لقد حققت :التعّلم عند أصحاب نظرية الجشطالتقوانين 

ميدان اإلدراك، ولقد صاغ كوهلر، كوفكا وفر�يمر عددا من القوانني يف اإلدراك تصلح ألن تكون 

  :مبادئ للتعلم، ومن أبرزها

أنواعها وأحجامها وأشكاهلا  فاألشياء واملعلومات واخلربات املتشا�ة على اختالف: شابهمبدأ التّ * 

تتجمع مع بعضها البعض يف وحدات، كما أن العناصر املتشا�ة يسهل تعليمها أكثر من العناصر 

  .غري املتشا�ة، وال حيدث هذا نتيجة الربط بني العناصر؛ وإمنا نتيجة التفاعل بينها

ملساعدة على إدراك ا�موعات األشياء املتقاربة يف الزمان واملكان من العوامل ا:قاربالتّ  مبدأ* 

  .احلسية

فاألشياء الناقصة تدعونا إىل إدراكها كاملة، فاألشياء  ):اإلغالق(مبدأ الثبات أو اإلقفال * 

  .الناقصة متيل إىل أن تكمل نفسها حىت تكون أثبت وأسهل يف تكوين الصورة يف اإلدراك احلسي

ما جيمعها وحيتويها ويشملها كلها، فصورة األشياء تدرك كصيغ إذا كان هناك  :مولمبدأ الشّ * 

  .صفني متوازيني من األشياء مثال تعطي صيغة طريق

  :التطبيقات التربوية لنظرية الجشطالت

هذه النظرية بأسبقية الكل عن اجلزء، ففي ميدان الرتبية والتعليم فإن عرض موضوع  ترى -

إىل أجزائه يساعد على فهم الوحدة  التدريس يف مجلته وتوضيح النظرة العامة وبعد ذلك التطرق

  .الكلية للموضوع
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إتباع الطريقة الكلية أي البدء باجلمل عوضا عن الكلمات واحلروف يكون أحسن بالنسبة  -

، أما اجلملة فإن هلا مدلول ومعىن يسهل على للتلميذ، فاحلرف ال معىن له بالنسبة للطفل املبتدئ

  .الطفل إدراكه

...) اجلمل ، األفكار، الكلمات(الناقصة الثبات واإلقفال فإن احلقائق  لو اعتمدنا على مبدأ  -

واملعلومات غري املرتبة سيميل الفرد إىل إكماهلا وترتيبها يف ذهنه، وبذلك خيّلص من القلق الذي 

  .تثريه هذه احلقائق املشّوهة
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