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 أجرى عندما احليوانات تعلم على (اجلشطلت) جتارب (كوهلر) أجرى لقد•

  األوىل العاملية احلرب خالل الكناري جزر إحدى يف القرود على جتاربه

 عقلية) كتابه يف هذه جتاربه نتائج خلص وقد ،(1917 ــ 1913)

   . الكلي باملوقف (االستبصار) أساس على جتاربه نتائج وفسر ، (القرود

 عند احلي الكائن أمام فجأة احلل فيها ينبثق معرفية ظاهرة هو عنده فالتعلم•

 العقل أن يعتقدون كانوا اجلشطلت أن إىل هنا نشري أن من والبد ، ملشكلة مواجهته

 أنهم كما ، (العقالنية املدرسة إىل ينتمون بذلك وهم) دائم نشاط حالة يف هو

 ،(الفطرية النزعة أنصار من فهم هلذا) املوروثة العقل بقوى يؤمنون كانوا

 حالة يف سيصبح فإنه مشكلة احلي الكائن تواجه عندما أنه افرتضوا فقد ولذلك

 أن الواضح ومن ، حل إىل يصل حتى احلالة هذه وتظل املعريف، االتزان عدم من

 بعدة القيام إىل تدفعه حبيث ، دافعية مسات هلا هذه االتزان عدم حالة

 . توازنه الستعادة حماوالت
 

 



 جتريبية مواقف عدة صمم فقد البحث موضع هذه مفاهيمه (كوهلر) يضع ولكي•
 (حتويلة) جانيب لطريق احليوان استخدام يتضمن املواقف هذه أحد وكان ، مبتكرة

 ولكي ، نافذة خالل من اخلروج باب بوضوح يرى احليوان فكان ، هدفه إىل ليصل
 مباشر غري جانبيًا طريقًا ويأخذ له ظهره يدير أن ينبغي إليه الوصول يستطيع

 الدجاج أن فوجد القردة، وعلى الدجاج على التجربة هذه أجرى وقد ، إليه ليصل
 . نسبية بسهولة حلها القردة تستطيع بينما املشكلة، هذه حل يف بالغة صعوبة جيد

 إضافية أداة احليوان يستخدم أن يستدعي فكان التجارب من الثاني النوع أما•
 حبيث القفص هذا أعلى موزة له ويضع قفص يف القرد يضع فكان هدفه، إىل للوصول

 يستطيع القرد فكان القفص، جبوار عصا له ويضع ، يده متناول عن مرتفعة تكون
 جلر العصا يستخدم ما وسرعان ، واحد موقف من كأجزاء واملوزة العصا يدرك أن

 . إسقاطها أو املوزة

 جير أن يستطيع حبيث ببعض توصيلها ُيمكن عصي عدة استخدام للقرد ميكن وكذلك•
 أيضًا يستطيع القرد كان كما ، مبفردها عصا أي متناول من أبعد كانت اليت املوزة
 . القفص قمة يف املعلقة املوزة إىل للوصول البعض بعضها فوق صناديق عدة وضع

 
 



 ومضة" فجأة لديه تظهر احلي الكائن بأن ذلك (كوهلر) فسر ولقد•
 مفهوم (كل) يف املوقف عناصر جيمع أن فيها يستطيع "استبصار

 من النوع هذا مثل حيدث لكي أنه الواضح ومن هدفه، إىل به يؤدي
 . احليوان أمام واضحة املوقف عناصر كل تكون أن جيب التعلم

 الفكرة تلك من للتأكد (كوهلر) أجراها اليت الشيقة التجارب ومن•
 ولكن ، قفص يف املوجود القرد أمام خبيط مربوطة موزة يضع كان أنه

   للوصول جمهودًا القرد من يستلزم كان اخليط هذا طرف إىل الوصول
 اخليط يلمس حبيث أقصاها إىل يده ميد كان ما سرعان ولكن ، إليه

 املوزة بني ما تصل خيوط عدة هناك كانت عندما ولكن ، املوزة وجير
 ، جيذبه أن جيب اخليوط أي حيدد أن عليه الصعب من أصبح والقفص

 الثاني املوقف ولكن ككل، األول باملوقف اإلملام املمكن من كان لقد
 .للموقف الواضح الكلي التصور على القرد قدرة يتجاوز كان

 



 

 :يتميز التعلم باالستبصار بأربعة مميزات هي •

  انتقال هو احلل مرحلة إىل احلل قبل ما مرحلة من االنتقال أنَّ ــ 1

 .مفاجئ

 من وخاليًا سلسًا يكون استبصاري حلٍّ على القائم األداء أنَّ ــ 2

 .األخطاء

 يظل ما ملشكلة احلي الكائن يكتسبه الذي االستبصاري احلل أنَّ ــ 3

 .طويلة  فرتة به حمتفظًا

 طريق عن املشكلة حلل قاعدة أو مبدأ إىل احلي الكائن وصل ما إذا ــ 4

 .املشابهة املواقف يف بسهولة تطبيقها  سيستطيع فإّنه االستبصار،

 

 



: ( Gestalt 

 على تركز اجلشطلت لعلماء األول االهتمام إن القول ميكن•
 على أجروها اليت جتاربهم من خرجوا ولقد اإلدراكية، الظواهر

 يف تتلخص ، اجملال هذا يف قاعدة مائة على يزيد مبا السنني مر
    . عامة قواعد عدة يف األمر نهاية

 تنطبق شاملة عامة قاعدة القواعد تلك رأس على يقف أنه إال•
 وهذه ، اإلدراك قواعد ذلك يف مبا العقلية، األحداث كل على

 على جييب القانون وهذا  (املعنى اتضاح قانون) امسها القاعدة
 تكون لكي األجزاء ضم على يعمل الذي ما : اهلام السؤال

 كلها اجلشطلت فكرة أنَّ املعروف فمن ، متكاماًل كاًل أي جشطلتًا
 الذي فما ،"األجزاء على سابق الكل " :مبدأ أساس على قامت
  فيما ترتابط املختلفة الظواهر جيعل الذي وما ؟ كاًل الكل جيعل
 ؟ بينها

 



: ( Gestalt 

  عرَّفه وقد املعنى، اتضاح قانون : هو هذا يف السبب بأّن اجلشطلتيون جييب•

 سيصل الظواهر من جملموعة نفسي تنظيم أي إنَّ " :بقوله (1935 كوفكا،)

 يعين وهو ،"املوقف تشكل اليت الظروف به تسمح ما بقدر االكتمال إىل

 أو والتناسق والتماثل واالختصار البساطة مثل صفات له تتوفر أْن باالكتمال

 معنى ذا يصبح أْن إىل نفسي حدث كل لدى ميل هناك : أخرى وبعبارة ، االنسجام

 اليت هي احلسنة الذاكرة أو احلسن اإلدراك أو ، احلسن  فالشكل ، وبسيط مكتمل

 يكون ال أي منها، أبسط هو ما إىل اختصارها ميكن وال ، الشروط هذه هلا تتوفر

 ما إذا العقلية اخلربة تنظيم جتاه شيئًا نزيد أن العقلية الناحية من بوسعنا

    . الصفات هذه هلا توفرت

 بناًء (األجزاء على سابق الكل ) :األساسية صيحتهم اجلشطلتيون أطلق ولقد•

 َيهدي الذي املرشد باعتباره القانون هذا استخدموا أنهم كما القانون، هذا على

 . والذاكرة والتعلم اإلدراك يف دراساتهم كل

 



 

ال تكتمل لنا دراسة قواعد التعلم عند اجلشطلتيني دون إملامة سريعة بقواعد •

 :  اإلدراك ، واليت تتلخص يف القواعد السبع التالية 

 :ــ الشكل واألرضية  1   

 إىل اإلدراكي اجملال ينقسم إذ ، اإلدراك عملية أساس هي القاعدة هذه وتعترب•

 : هما قسمني

 مركزًا يكون الذي املوحد السائد اجلزء وهو ،الشكل هو اهلام القسم ـ أ

 .لالنتباه

 متناسقة كخلفية يعمل الذي اجملال بقية وهو ،األرضية وهو الثاني القسم ـ ب

 .األسود احلرير من أرضية على املاس قطعة تربز كما ، الشكل عليها يربز

 الشكل، هو الشيء هذا يكون البيئة، يف ما شيء أو ظاهرة إىل ننتبه عندما فنحن•

 .األرضية هي بااًل هلا نلقي ال واليت به احمليطة األشياء  كل تكون بينما

 



 

 :ــ قاعدة االستمرار أو االجتاه  2

 بالبعض بعـضها يتصل اليت األشكال أو األشياء إدراك إىل منيل حنن•

 الذي االجتاه عن خنرجها ال حبيث ، االجتاه نفس يف تسري أو ، اآلخر

 هذان وتداخل نقاط جمموعة من مكونني قوسني رمسنا فلو ، فيه تسري

 الذي واالجتاه حدة على قوس كل إدراك إىل سنميل فإننا ، القوسان

                               :  الشكل يف كما فيه يسري

 :                                            ــ قاعدة التقارب  3  

حنن منيل إىل إدراك العناصر أو املوضوعات القريبة من بعضها     •

 .    البعض يف الزمان أو املكان يف  كليات ، كما يف الشكل 

•                  × ×                 × ×                × × 

 



 

                                   :ــ قاعدة التشابه  4•

     :الشكل يف كما ، واحد كلي بناء يف املتشابهة العناصر إدراك إىل منيل حنن•
       *      #      *# 

       *      #      *# 

       *      #      *# 

       *      #      *# 

   : الشمول قاعدة ــ  5 •

 ، املثريات أو املنبهات من ممكن عدد أكرب يشمل الذي الشكل إدراك إىل منيل حنن•

 سندرك فإننا عنه الواضح اختالفه رغم أكرب شكل داخل ما شكل اختفى فإذا

 فاجلندي ، القاعدة هذه على العسكري التمويه فكرة وتعتمد األكرب، الشكل

 الذي اجلندي أما وصفراء، خضراء بقع ذات ثيابًا يرتدي الغابات يف يقاتل الذي

    .وصفراء بنية بقع ذات ثيابًا يرتدي فإنه الصحراء يف يقاتل

 



 

 :  ــ قاعدة املصري املشرتك  6

 حركة مجعتها إذا مكتملة أشكال يف العناصر إدراك إىل منيل أننا القاعدة هذه وتقرر•

 كلٍّ يف فندركها النجوم بقية عن الليل يف الطائرة أنوار تنفصل مثلما وذلك ، مشابهة

 .متكاملة وحدة وكأنها السباق يف اخليل من جمموعة ندرك مثلما أو متكاملٍّ،

 :  ــ قاعدة اإلغالق  7

 دائرة  إىل شخص ينظر فعندما مكتملة، باعتبارها الناقصة األشكال إدراك إىل منيل حنن •

       .االنقطاع هذا عن النظر بصرف مكتملة يدركها فإنه (الشكل يف كما) طرفاها يتصل مل

 والقائل ذكره، سبق الذي املعنى اتضاح لقانون ختضع القواعد هذه كل أن الواضح ومن•

 الظروف ظل يف معنى أقصى إىل يصل جنعله حبيث حولنا من العامل إىل نستجيب بأننا

 . اجلارية

 وجتعل معنى، هلا استجابة هي كاملة دائرة باعتبارها املتقطعة الدائرة إىل فاالستجابة•

 من منيل فنحن بعضها، عن منفصلة نقاط شكل يف أدركناه لو عما داللة، الشكل هلذا

   .الفيزيقية املنبهات يف املوجودة الثغرات ملء إىل اإلدراكية الناحية

 



 

 : التعلم حيدد اإلدراك ــ 1•
 املوضوع وفهم معرفة على وكذلك اآلخر، بالبعض بعضها األشياء ترتابط كيف معرفة على التعلم يعتمد•

 غري باهتًا سيظل هلا إدراكه فإنَّ معنى ذات الفرد تواجه اليت املشكلة تكن مل وما ، معه نتعامل الذي

 نتعلمه الذي فالشيء بسرعة، التعلم حدوث إىل سيؤدي ذلك فإنَّ التفاصيل فهم استطعنا إذا أما متميز،

 التعلم جتعل اليت هي الذاكرة يف األثر إحداث وعملية الذاكرة، إىل ينتقل ثم اإلدراك يف أواًل يتواجد

   . عنه شيئًا تتذكر أن تستطيع ال فإنك تفهمه، مل أي الشيء تدرك مل إذا فإنك ولذلك ، ممكنًا

 :التنظيم إعادة على التعلم ينطوي ــ 2•
 حالة من أو له، معنى ال ما شيء فيها يكون حالة من االنتقال باختصار هي للتعلم املألوفة الصورة إن•

 على فيها تتغلب أو معنى لألشياء فيها يصبح جديدة حالة إىل ببعضها، املوقف عناصر اتصال متنع

 فيه يكتمل أي متامًا، واضحًا املوقف ويصبح ، غامضًا املوقف جعلت واليت احملرية الفاصلة اهلوة

   .جمال للغموض أو وجود للثغرة يعود ال حبيث ، العناصر تنظيم فيه ويعاد اإلدراك،

 أنَّ مبعنى ، واضحًا فيبدو املوقف تنظيم إعادة إىل تؤدي بلمحة يبدأ الذي ذلك هو احلقيقي التعلم إنَّ•

 تتكون أْن بعد معنى له اآلن يصبح ، املفهومة غري األشياء من مرتبة غري خمتلطة كمجموعة يبدو كان ما

 . التعلم عملية لب هي اإلدراكي التنظيم إعادة تكون وهكذا جديدة، صورة منها

 

 



 

 :نتعلمه ملا الداخلية الطبيعة إدراك على التعلم يقوم ــ 3•
 التعرف يعين التعلم إن بل  ، قبل من مرتابطة تكن مل أشياء بني اعتباطية ارتباط عملية التعلم ليس•

 املميزة السمة هي وهذه ، وطبيعته بنيته وكذلك تعلمه املراد للشيء الداخلية العالقات على الكامل

 ذهن يف متامًا واضحة  املوقف عناصر تكن مل ما واستجابة مثري بني ارتباط يقوم فلن املستبِصر، للتعلم

 مساحة أن مبعرفة اخلاصة البسيطة املعرفة على احلصول هو ذلك على مثال خري ولعل ، املتعلم

 جمرد إنها يقال قد القاعدة هذه فمثل عرضه، يف طوله ضرب طريق عن حسابها ميكن املستطيل

 طبيعة على التعرف على أو الفهم على قائمة تكون أن ينبغي وال حيفظها، أن للطالب ميكن قاعدة

 يشرح الذي هو القاعدة هلذه احلقيقي التعلم ولكن االرتباطيون، يقول كما تعلمه يراد الذي الشيء

 احلقيقي الفهم يكون عنده ، العرض يف الطول ضرب حلاصل مساوية املستطيل مساحة تكون ملاذا لنا

   . قدرها والعرض والطول باملساحة اخلاصة للمفاهيم أعطى قد القاعدة هلذه

 جمموع تعين ما شكل مساحة إن بالقول تبدأ فقد املستطيل مساحة طفاًل تعلم أن أردت فإذا•

 سم، 4 وعرضه سم 3 طوله مستطيل لديك كان فإذا ، الشكل هذا يف املوجودة املربعة السنتيمرتات

   كثريًا يساعده لن املستطيل هذا رسم جمرد إن مساحته؟، إجياد الطفل يستطيع فكيف

 .التعلم على يساعده سم 1يساوي منها كل وحدات إىل املستطيل تقسيم ولكن•

 

 



 

 : األفق ِضيق يستبعد االستبصار ــ 4
 ويتضح ، واإلدراك الفهم على يقوم ال آليًا تطبيقًا ما قاعدة طبَّق إذا األخطاء يف الفرد يقع ما عادة•

 حل املتعلم حاول إذا كثريًا حدوثها حيتمل ال املشكالت هذه ومثل ، احلساب مسائل يف يتضح ما أكثر هذا

 . حللها يتصدى اليت املشكلة خبصائص وعي عن تنم بطريقة املسألة

 يتسم سلوك إىل يؤدي أن ميكن اهلامة املوقف ملالمح اعتبار دون النظرية للقواعد اآللي فالتطبيق•

 منتصف قرب مريضًا توقظ اليت املمرضة هو املشكلة هلذه (فرتيمر) عند املفضل واملثال ، بالغباء

          . املنوم دوائك تناول موعد حان فقد انهض : له قائلة الليل

 : التعلم أثر بانتقال يسمحان والفهم االستبصار ــ 5  

 الذي املوقف على قاصرًا يكون وأال ، مشابه موقف أي يف تطبيقه إمكانية يعين عامًا مبدأ اكتساب إنَّ•

 تعلمناه ما تطبيق على القدرة تلك اكتساب هو التعلم من اهلدف فإن احلال وبطبيعة ، فيه تعلمه مت

 قاباًل يكون أن حيتمل ال واالستظهار احلفظ طريق عن نتعلمه ما أن الواضح ومن األخرى، املواقف على

 انتقالية قيمة هلا ليس احلفظ طريق عن اكتسابها يتم اليت فاملواد ، أخرى مواقف إىل لالنتقال

 مع التعامل يف يستخدمها للمتعلم رصيدًا تظل الفهم طريق عن تعلمها يتم اليت املواد بينما ، تذكر

   .دليل أو أمثلة إىل حتتاج ال بذاتها واضحة قضية وهذه ، كانت موقف أي يف املشابهة املشاكل

 

 



 
 : ينطفئ ال احلقيقي التعلم ــ 6

 عن التعلم أمَّا ، املعزز غاب ما إذا التعلم نسيان أو انطفاء أساس على االرتباطية التعلم أنواع كل تقوم•
 ) منحنى النفس علم كتب يف املعروفة األمور ومن ، النسيان عدم احتمال من فيزيد والفهم االستبصار طريق

 وبصورة بسرعة يتم احملفوظة املادة فنسيان ، والنسيان احلفظ بني العالقة يصف الذي املشهور ( أبنجهاوس

 من يقرب ما إىل التذكر منحنى يصل حتى تدرجييًا ذلك بعد النسيان معدل ويقل ، احلفظ عملية بعد مباشرة
 فإذا ، مستقيمًا خطًا متثل املستبصر والتعلم النسيان بني العالقة فإن ، ذلك من العكس وعلى ، الصفر

 رصيد من جزءًا أصبح قد إنه حيث ، ذلك بعد ُينسى أْن احملتمل غري فمن االستبصار بطريق شيئًا تعلمت

 . املدى طويلة الذاكرة

 : التعلم مكافأة هو االستبصار ــ 7

 ، االستمرار صفة وإعطائه التعلم لتعزيز املكافأة أو الثواب من نوع وجود على السابقة التعلم أنواع تعتمد   •

 وفهم العالقات إدراك أي احلقيقي التعلم ُيصاحب الذي واالبتهاج الرضا إنَّ : فيقولون اجلشطلتيون أمَّا
 أهم من وهي ، املتعلم عليها حيصل اليت املكافأة مبثابة وتكون منعشة سارة خربة ميثل الداخلية البنية

 . حياته يف بها مير اليت اإلجيابية اخلربات

 يف ، إخل ... العالية الدرجات أو والثناء كاحللوى اخلارجية املكافأة باستخدام اجلشطلت علماء ندد وهلذا•

 يؤدي قد املختلفة التعليمية املواقف بني التمييز دون املكافأة فاستخدام ، التعلم إىل الدافع زيادة حماولة

   للمتعلم ثواب أفضل هو الفهم إن القول ميكن ثم ومن ، واالستبصار الفهم حماولة عن املتعلم ذهن تشتيت إىل

 



 

 وليس للموقف، الكلي اإلدراك نتيجة رأينا كما اجلشطلت نظر وجهة من التعلم حيدث•

 وصفاته خصائصه من كثريًا يفقد الكلي فاملوقف منفصلة، املوقف أجزاء إدراك نتيجة

 بل بعض، إىل بعضها األجزاء مجع أو إضافة  جمرد ليس والكل أجزائه، إىل حلل إذا
 اليت واحلروف الكلمات من أكثر على تشتمل مثاًل فاجلملة ذلك، من أكثر على يشتمل

 .منها تتكون

 وضح فقد ، ككل أخذناها إذا ، األصل من معقدة تعلمها املراد اخلربة كانت وإذا•

 : يتبعهما أن للمعلم ميكن طريقتني هناك أن اجلشطلت

 صفاتها إهمال عدم مع ، اإلمكان قدر على اخلربة هذه تبسيط : األوىل الطريقة•

 الشوارع توضح خبطوط املدينة خريطة تبسيط ميكن فمثاًل ، اهلامة وخصائصها
 تقديم عن كثريًا خيتلف التبسيط هذا الرئيسة، ومعاملها صفاتها حتدد اليت وامليادين

 نتعلم عندما حيدث كما اآلخر يف جتميعها ثم جزءًا، جزءًا اجلغرافية املعلومات

     .كله العامل جغرافية

 

 



 

 الفرد يتعلمها أن جيب خريطة أول أن نظرهم وجهة فمن ، ذلك عكس اجلشطلت ويرى•

 أو بلدنا جغرافية سواء ذلك بعد التفاصيل وتأتي ، مبسطة األرضية الكرة خريطة هي

 الفرد يعرف أن قبل من تدرس أال جيب البالد هذه فجغرافية ، اجملاورة البالد جغرافية

 . األرضية للكرة كونها اليت الذهنية صورته من الصحيح مكانها

 ونضجه املتعلم خربة أن من نتأكد حتى اخلربة عرض يؤجل أن :الثانية الطريقة•

 . ككل بإدراكها له يسمحان

 ضرورة آخر ومبعنى ، التعلم يتم لكي االستبصار حدوث ضرورة يؤكدون فاجلشطلتيون•
 للوصول الوسيلة استخدام دون حتول اليت والعقبات والوسيلة اهلدف بني العالقة إدراك

 املوقف وتنظيم وخربته املتعلم نضج خالل من إال حيدث ال االستبصار هذا ، اهلدف إىل
 فإنه ، االستبصار إلحداث كافية غري مجيعًا هذه كانت فإذا ، املشكلة على حيتوي الذي

 حتى املشكلة أو اخلربة عرض يؤجل أن احلالة هذه يف املعلم وعلى ، جمزءًا أبدًا يأتي لن

 . بعضها أو مجيعها العوامل هلذه بالنسبة الظروف تتحسن

•.     

 



 

 التغري أن مبعنى :املشكالت حل حماولة خالل من يتعلم احلي الكائن أن ــ 1

 ، هلا يتعرض اليت املشاكل نتيجة يأتي إمنا ، املتعلم سلوك يف حيدث الذي

 نتيجة يكتسبها اليت والتغريات ، املشاكل هذه فيها يواجه اليت والظروف

 بها الصلة ذات التالية املواقف استبصار على يساعده احلل هذا ، هلا حله

 حبيث املواقف هذه تهيأ أن التعلم مواقف يف بالتالي املهم من ويصبح ،

 طريق عن يتعلم وأن ، حلها إىل يصل أن الفرد قدرة يف مشاكل تتضمن

 . احلل هذا إىل وصوله

 صورة يف يأتي وإمنا جزءًا، جزءًا يبين ال (املشاكل حل أو) االستبصار أن ــ 2  

 وأن ، املوقف عليها يشتمل اليت الرئيسة العالقات تتضمن كاملة موحدة

 بني اهلامة العالقات وتوضيح املوقف تنظيم إعادة طريق عن يتحقق هذا

 . املنظمة اجلديدة صورته يف ككل وإدراكه أجزائه

•.     

 



 

 بعضها األجزاء هذه تربط اليت العالقات واكتشاف املوقف أجزاء برتتيب االهتمام ضرورة إىل يؤدي وهذا •
 ، املشكلة حل إىل يوصله الذي األساسي باخليط املتعلم ميسك حتى الرئيسة باملشكلة وتربطها ، ببعض

 وإىل ، مستقل كشيء الفرض إىل أو املعطيات إىل وينظر ، مثاًل هندسي مترين حل حياول الذي فالطالب
 مستقل كشيء احلل يف عليها سيعتمد اليت والنظريات القواعد وإىل ، آخر  مستقل كشيء إثباته املطلوب

 يأتي وإمنا ، احلل إىل الغالب يف يصل ولن ، نتيجة  أية حيقق لن ، الربهان أو االستنتاج حياول ثم ، ثالث

 هذه خالل من الصحيح الطريق وتبني واضحة عالقات يف ببعض بعضها األجزاء هذه ربط حاول إذا احلل

 . العالقات

 النظريات هذه من نظرية فأية ، اهلندسية والقواعد النظريات من كبريًا عددًا عادة يأخذ فالطالب•

 على يتوقف املناسبة القاعدة أو النظرية اختيار إن التمرين، حل يف استخدامها سيفيد اليت هي والقواعد

 إىل وحدها تؤدي ال ألنها ذاتها حد يف هلا قيمة ال بدورها املعطيات وهذه التمرين، يف املوجودة املعطيات
 اليت والقواعد النظريات ضوء يف مهم باستنتاج الطالب منها خيرج ما بقدر قيمة هلا تصبح وإمنا احلل،

 ال باستنتاجات اهلندسة مترينات حل أثناء التلميذ خيرج ما كثريًا بل ، مهمًا استنتاج كل وليس يعرفها،
 إىل يوصل الذي االستنتاج أي) التمرين رأس يف املطلوب االستنتاج فهو املهم االستنتاج أما ، شيئًا حتقق

 وأهمية ، األجزاء    هذه بني الربط أهمية تتضح وهكذا ، احلل إىل الطريق يف مرحلة ميثل الذي أو (احلل

 . للموقف كامل بفهم املتعلم خيرج أن وأهمية ، جتمعها اليت العالقات على التعرف

     . .النمو مراحل من مرحلة كل يف يظهر (االستبصار نتيجة حيدث الذي) ككل السلوك أن ــ 3•

 




