
                                                             

                                           প্রচেষ্টা ও ভুচের তত্ত্ব : থনডাইচের সংচ াজনবাদ 

 

যে য ৌশলের পুনরাবৃত্তিলে আত্মপ্রলেষ্টায় ভুে আেরণগুলো েযাগ  লর ক্রমশ সঠি  আেরণ সম্পন্ন  রা হয় ,যসই য ৌশে হে প্রলেষ্টা ও ভুলের 

ত্তশখন।এই মেবালের অনযেম প্রবেত   হলেন থনতডাই । মলনাত্তবে থনডাইল র মলে উদ্দীপ  ও প্রত্তেত্তক্রয়ার মলযয প্র ৃে সংলোজন ছাডা ত্তশখন 

সম্ভব নয়।প্রলেষ্টা ও ভুে ত্তশখন েত্ত্বটি এই সংলোজনবাে এর উপর ত্তনভত র  লর গলড উলেলছ। 

 

 থনডাইল র প্রলেষ্টা ও ভুে েলত্ত্বর পরীক্ষা:- 

থনতডাইল র মলে প্রাণী যশলখ প্রলেষ্টা ভুলের মাযযলম। প্রথম অবস্থায় প্রাণী য ান ত্ত ছু ত্তবষয় ত্তশখলে যগলে ভুে  লর এবং যীলর যীলর যসই ভুলের মাত্রা  লম 

ও োর প্র ৃে আেরলণর পত্তরবেত ন এর মাযযলম ত্তশখন োভ ঘলে। প্রলেষ্টা ও ভুে পরীক্ষাটি  রার জনয ত্তেত্তন এ টি ত্তবলশষ বলের ত্তনমতাণ  লরত্তছলেন োর নাম 

ত্তেলয়লছন পাজে বে।পাজে বেটি টি ত্তবলশষ প্রেুত্তি ত্তেলয় গডা োর যছাে যছাে গত্তেপথ েুি  লয় টি যেওয়াে এবং এর এ টি েরজা থাল । ত্তনত্তেত ষ্ট গুত্তে 

বযবহার  রলে প্রাণী বলের েরজার  ালছ যপৌৌঁছালে পালর। এখালন েরজা যখাোর জনয এ টি োত্তি  যবাোম থাল  এবং এই যবাোলম োপ পডার সলে সলে 

েরজা খুলে োয় ও প্রাণী োর সমসযা যথল  বাইলর যবত্তরলয় আসলে পালর। 

 

     প্রাণীর এই সমসযামূে  পত্তরত্তস্থত্তের ত্তেনটি উপাোন থাল  - 

1.কু্ষযােত  ত্তবডালের খালেযর োত্তহো  

2. খােযবস্তু বা প্রাণীর েক্ষয 

3.  োত্তহো এবং েক্ষয এর মলযয বাযা হে ওই বলের মলযয সরু সরু গত্তেপথ ও েরজা 

     পরীক্ষাটিলে প্রথলম কু্ষযােত  ত্তবডােটিল  পাজে বে এর মলযয ঢুত্ত লয় যেওয়া হয় ও বাইলর খাবার রাখা হয়। ত্তবডােটি খাবার খাওয়ার জনয যেষ্টা  রলে 
থা লে যস ওই সরু গত্তে পথ গুলো ত্তেলয় বাইলর যবলরালনার যেষ্টা  লর এবং বারবারই োর ভুে হলে থাল । ত্ত ছু সময় পলর যস ত্তনত্তেত ষ্ট েরজার সামলন এলস 
যবাোলম োপ ত্তেলয় বাইলর যবত্তরলয় এলস খাবার খায়। পরবেী সময় েখন ত্তবডােটিল  আবার ওই এ ই র ম সমসযামূে  পত্তরত্তস্থত্তেলে যেওয়া হয় েখন 

ত্তবডােটি অত্তেত্তরি সমসযার সমু্মখীন না হলয় খুব সহলজই যবাোলম োপ ত্তেলয় বাইলর েলে এলস এবং খাবার সংগ্রহ  রলে পালর।  

       অথতাৎ এখালন মলনাত্তবে থনডাই  পরীক্ষা  লরলছন যে, য ান প্রাণী নেুন য ান পত্তরত্তস্থত্তেলে উপত্তস্থে হলে যস সমসযার সমু্মখীন হয় এবং যসই 

সমসযা যথল  েত্তে এ বার যবত্তরলয় আলস োহলে োর আেরলণর পত্তরবেত ন ঘলে ও নেুন ত্তশখন োভ হয়। পরবেী য ান সময় ওই এ ই যরলনর আেরলণ 
পডলে েখন যস সমসযামূে  পত্তরত্তস্থত্তে যথল  খুব সহলজই বাইলর যবত্তরলয় আসলে পালর এবং এর মাযযলম প্রাণীর নেুন ত্তশখন োভ হয়। 

 

থনতডাইল র ত্তশখলনর সূত্রাবত্তে:- 



 থনতডাই  ত্তশখন সংক্রান্ত ত্তবষলয় েীঘতত্তেন গলবষণা  লরন এবং োৌঁ র গলবষণা প্রসূে ফেগুত্তের মলযয ত্তেনটিল  মুখয সূত্রা ালর এবং পাৌঁ েটিল  যগৌণ সূত্রা ালর 

প্র াশ  লরন। এগুত্তে হলো- 

মুখয সূত্র:- মুখয সূত্র গুত্তে হলো - 

1. অনুশীেলনর সূত্র:- য ালনা উদ্দীপ  ও প্রত্তেত্তক্রয়ার মলযয েত্তে বার বার সংলোগ স্থাত্তপে হয় এবং অনযান্ন অবস্থা অপত্তরবত্তেত ে থাল  োহলে 

উদ্দীপল র সলে প্রত্তেত্তক্রয়ার সংলোগ দৃঢ় হয়,অপর পলক্ষ েত্তে য ালনা উদ্দীপ  ও প্রত্তেত্তক্রয়ার মলযয েীঘত াে য ালনা সংলোগ স্থাত্তপে না হয় 

োহলে সংলোগটি ত্তশত্তথে হলয় পলড। 

2. ফেোলভর সূত্র:- েখন এ টি উদ্দীপ  ও এ টি প্রত্তেত্তক্রয়ার মলযয পত্তরবেত ত্তনয় সংলোগ এ টি েৃত্তিোয়  ঘেনার অনুসরলণ বা সহলোলগ তেত্তর 

হয় ,েখন  বন্ধণশত্তি বৃত্তি পায়,এর শত্তি হ্রাস পায় েখন এটি ঘেনার ত্তবরত্তি র অবস্থার অনুসরলণ বা সহলোলগ তেত্তর হয়। 

3. প্রস্তুত্তের  সূত্র:-উদ্দীপ  ও োর উপলোগী প্রত্তেত্তক্রয়ার মলযয  সংলোগ স্থাপলনর জনয ত্তশক্ষাথীর মলযয তেত্তহ  ও মানত্তস  অথবা স্নায়ত্তব  প্রস্তুত্তের 

প্রলয়াজন। এই প্রস্তুত্তে না থা লে  াজটি ত্তশক্ষাথীর  ালছ ত্তবরত্তি জন  মলন হয়। 

 

যগৌণ সূত্র:- যগৌণ সূত্র গুত্তে হলো- 

1. বহুমুখী প্রত্তত্র ত্তক্রয়ার সূত্র 

2. মলনাভাব, প্রস্তুত্তে বা প্রবণোর সূত্র 

3. আংত্তশ  প্রত্তেত্তক্রয়ার সূত্র 

4. উপমালনর সূত্র 

5. অনুষে মূে  সঞ্চােলনর সূত্র 

 

প্রলেষ্টা ও ভুলের ত্তশখন য ৌশলের ত্তশক্ষাগে োৎপেত:- 

থনতডাইল র ত্তশখনেত্ত্বটি শারীরেত্ত্বত্তবেলের দ্বারা ত্তবলশষভালব সমালোত্তেে হলেও এই েত্ত্বটি ত্তশক্ষাজগলে এ  আলোডন সৃত্তষ্ট  লরলছ। এই েত্ত্বটির ত্তশক্ষাগে 
োৎপেত ত্তনলে আলোেনা  রা হে一 

 

1.প্রস্তুততর উপর গুরুত্ব:  

ত্তশক্ষাথী পােগ্রহলণর জনয শারীত্তর , মানত্তস  ও প্রালক্ষাত্তভ ভালব  েো প্রস্তুে োর উপর োর সাফেয ত্তনভত রশীে। োই ত্তশখন 

পত্তরত্তস্থত্তেলে যস  েো প্রস্তুে যসই ত্তবষলয় ত্তশক্ষ ল  ত্তনত্তিে হলে হলব। 

 

 

2.তিখচনর ফে তৃতিদায়ে েচর ততাো:- ত্তশখলনর ফে ত্তশক্ষাথীর  ালছ েৃত্তিোয়  বা সুখ র বা আনন্দোয়  হলে 

ত্তশখন স্থায়ী হলব। োই পােযত্তবষয়ল  ত্তশক্ষাথীর সামলন এমনভালব উপস্থাপন  রলে হলব োলে ত্তশক্ষাথীর মলযয এইস ে 

অনুভূত্তেগুত্তে আলস এবং ো ত্তবরত্তি র না হয়। 



 

 

3.অনুিীেচনর উপর গুরুত্বদান: ত্তশখন অনুশীেন ত্তনভত র হওয়ায় ত্তশক্ষাথী োলে বারংবার অনুশীেলনর সুলোগ পায় যসত্তেল  

সজাগ থা লে হলব। 

 

 

4..তিক্ষচের আংতিে সহচ াতিতা: য ালনা সমসযা সমাযালন ত্তশক্ষ  মহাশয় ত্তশক্ষাথীল  পুলরাপুত্তর সাহােয না  লর 

আংত্তশ  সাহােযোন  রলবন। 

 

 

5.তিক্ষাথীর ভুচে িাতির ভ্রূকুটি নয়: নেুন য ালনা ত্ত ছুর ত্তশখলন ত্তশক্ষাথীর ভুে হওয়াোই স্বাভাত্তব । ভুে হলে 

ত্তশক্ষাথীল  শাত্তি যেওয়া েেলব না; শাত্তি না ত্তেলেই োর যশখার প্রত্তে আগ্রহ বাডলব। 

 

 

6. পূবব অতভজ্ঞতার সচে সম্পেব  ুক্ত সমসযা তনববােন: ত্তশক্ষাথীর সামলন এমন সব সমসযা েুলে যরলে হলব ো যস োর 

পূবত অত্তভজ্ঞোর ত্তভত্তিলে সমাযান  রলে সমথত হয়। 

 


