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 ( :  الهيئة)  الجشتالت مدرسة المحاضرة الخامسة  : 

 والنظرٌات للمفاهٌم ورفض فعل كرد( فرتهٌمر) ٌد على ألمانٌا فً النظرٌة هذه ظهرت     
. له المكونة األولى أجزائه أو عناصره إلى السلوك وتحلٌل العناصر مفهوم وبخاصة.. السلوكٌة
 من المرجو الهدف ٌحقق ال كؤجزاء سلوكال فدراسة ككل السلوك بدراسة النظرٌة هذه فنادت
 ... ومضللة مالئمة غٌر الدراسة طرٌقة ألن دراسته

 أطلق للحركة الظاهري اإلدراك عن( فرتهٌمر)لـ مقالة من الجشتالت ةمدرس انطلقت وقد     
 نحو على ضوءان ومض إذا أنه:  الظاهرة هذه علٌه تقوم الذي واألساس ،( فاي) ظاهرة علٌها
 بؤن االنطباع ٌعطٌان فإنهما ظهورها بٌن الزمنً الفرق بإٌقاع تتعلق معٌنة وبصورة منقطع
 أو الضوئٌن حركة تتابع إدراك أن فً الظاهرة هذه أهمٌة وتبدو ، ٌتحرك واحدا   ضوءا  

 . متقطع نحو على الوامضٌن الضوئٌن من كل تحلٌل طرٌق عن تفسٌره ٌمكن ال الومٌضٌن

 عن ٌختلف ما وهو بٌنهما، التتابع وإٌقاع للعناصر جمز عملٌة عن نشؤ الحركة إدراك أن أي    
 هذا منطقٌة قادت وقد.  له المكونة أجزائه عن ٌختلف المدرك أن هذا ومعنى نفسها، العناصر
 أن كما الجشتالت نظرٌة علٌها تقوم التً األسس أهم تشكل محاور عدة إلى وواقعٌته التفسٌر

 .السٌنمائٌة الصور فً الحركة لنا تفسر الظاهرة هذه

 : النظرٌـة فً المستخدمة والمصطلحات المفاهٌم

 تعنً فهً العربٌة اللغة فً مختلفة معان   إلى األصل األلمانٌة الكلمة هذه تشٌر : الجشتالت -1
 أو منتظم أو متسق كل وهو. البنٌة أو،  الصورة وأ،  الهٌئة أو،  النمط أو،  الشكل أو،   الصٌغة

 الكل صفة تعطٌه التً هً القاتالع وهذه ، مكوناته بٌن عالقات تحكمه لإلدراك قابل معنى ذو
 . المجموع عن وتمٌزه

 العالقات إدراك هو أو وحاسمة سرٌعة وبطرٌقة فجؤة الحل إلى الوصول هو: االستبصار -2
 . واحدة دفعة المناسبة الحلول أو الحل إلى والوصول المشكل الموقف فً الموجودة

 من نوع وإٌجاد الكامل الفهم بتحقٌق المفهوم هذا ٌرتبط:  المعرفً االتساق أو التوازن -3
 ناحٌة من دٌدةج خبرات من اكتسابه ٌراد وما الفرد لدى السابقة الخبرات بٌن االنسجام

 ناحٌة من المعرفً التوازن استعادة ثم ومن له حل إلى والوصول المشكل الموقف واستبصار
 .أخرى

 خارجٌة مكافآت أي من نظرهم فً أهم وهو الفرد لدى أصٌال   داخلٌا   دافعا   ٌصبح التوازن هذاو
 .والمعرفة الفهم إلى الدافع هو التوازن وهذا الدعم، أو التعزٌز صور من صورة أٌة أو

 محددات أو البٌئٌة أو الحسٌة المتغٌرات تنظٌم إعادة به والمقصود:  اإلدراكً التنظٌم إعادة -4
 أو معانً المعطٌات أو المتغٌرات هذه معها تكتسب بصورة المشكل الموقف معطٌات أو

 .جدٌدة عالقات

 : الجشتالت نظرٌة علٌها تقوم التً الفروض

 المعرفً التوازن عدم من حالة فً ٌصبح فإنه معٌنة مشكلة الحً الكائن مواجهة عند( 1) 
 .التوازن الستعادة المشكلة تلك حل على فٌعمل

 بها ٌُدرك التً الكٌفٌة على تواجهه التً للمشكالت حله فً الحً الكائن نجاح ٌعتمد( 2)
 .االستبصار عملٌة حدوث أي المشكل الموقف خصائص أو محددات
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 وإعادة والغاٌات الوسائل بٌن للعالقات المفاجئ اإلدراك خالل من االستبصار عملٌة تحدث( 3)
 .المشكل الموقف لمحددات اإلدراكً التنظٌم

 .االستبصار طرٌق عن التعلٌم ٌحدث( 4)

 .للنسٌان قابلٌة وأقل للتعمٌم قابلٌة أكثر االستبصار على القائم التعلم( 5)

 .المعرفً التوازن استعادة هو الحً الكائن لدى أصٌل دافع على الجشتالت عند التعلم ٌعتمد( 6)

 


