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« L’éducation doit montrer qu’il n’est pas de
connaissance qui ne soit, à quelque degré que
ce soit, menacée par l'erreur et par l'illusion».

E.M




Neuroéducation/ Education cognitive


ا ،بالتصور ترتبطحديثة،تقنيةأبحاثعباعتماد بيةتحاول الدما يةال العص

وحلوالكتابة،القراءة،(املختلفةالتعلمعملياتخاللالدماغاشتغالمساراتدراسة
.)...املشكالت

بيةتمكننا يةال ماتالقيامإبانالدماغيحدثمامعرفةمنإذنالعص -معرفيةبم
و -املدرالوسط اتعضأسرار اقتحامعماو ضقدالالصعو التعلمات،ع

ون  لوالكتابة،القراءة،عسر مثل(خالصةبيولوجيةطبيعةذاتوت ك ومشا ال
باه ن شيط(وظيفيةطبيعةذاتأو ،)...و ناتوإقامةاملعارف،ت سن والقيامالالزمة،ال

جاعات ةباالس .)...املعرفيةالعملياتلالضرور

بيةاملرتبطةبحاثتمكن يةبال عادتطور منالعص بيةأ معلوماتوتوفر املعرفية،ال
نوالتعلم،التعليممساراتلتطور خاصةبيداغوجيةبقيمة التكيفشروطوتحس

، .التعلمأداءاتوتطور املدر



التخصصات من مجموعة ن ب منتج حوار النفس،: إقامة علم
والديداكتيك واللسانيات، ة، وال عصاب، وعلوم بية، ...وال

التعلم موضوع للمعلومات نية الذ ة املعا متطلبات تحديد املعر التوجھ مية أ يت تث
ع ًا :ترك











التعلممقصديةسؤال سؤال مضمون التعلم

التعلمبيداغوجيةسؤال سؤال مراحل التعلم











الثانية/مايل250سرعة التدفق العصيب تبلغ 
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يةتؤكد العص اللسانية الدراسات من تفعيلالعديد املخ شقي ن ب امل الت عمق
للمعلومات نية الذ ة املعا ):اللسانية(مقتضيات

ä
بالوظائفللدماغتناظري - الالبالتنظيمقرار يتعلق فيما

المستوى 
العصبي

خاليا عصبية •
متخصصة تضمن 

االتصال بين الشقين

المستوى 
الوظيفي

تفاعل األدوار بين •
الشقين لتحصيل 

نشاط لغوي سليم 
في دماغ سليم 

من سر الدماغالشق
اللغةمختص أجزاء بجل

ا ومكونا

مختصمنيمنالشق الدماغ
من ةبالكث البصر الوظائف
يقاعية املباشرةو الصلة ذات

اللغة بإنجاز











دراسات رت ونةعديدةأظ امل املختلفة الفصوص محددةللدماغاختصاص بوظائف
باإلنجاز أو باإلدراك إما ...  ترتبط

خاصيبأتوصلتوقد ع التأكيد إ ية العص اللسانيات متطورة املتنوع: حاث ع التوز
اللسانية ستعماالتالدماغللمعلومات بحسب ا ل التفاع شيط والت ،

فإنھ" دماغھ، ا تمثل ال املعلومات ام ر من ما معلومة جاع اس املرء يحاول وعندما
فائقة سرعة ا شتا من ا بجمع ملزمًا ون "ي

ي، 272: ص،)2010(مبوعنا



ا:محيطھمتطلباتبحسبالتكيفعائلةبقدرةالدماغيتمتع ”الدماغمطواعية“إ
ياةطواللھمالزمةخاصيةعت ال .ا

اناتعض اليااق يةا ا،يتمالعص ا،يتموأخرى خلق ايتموأخرى تدعيم أو إضعاف
ا اجياتبحسب...إقصاؤ .ا

اتميتعلق إذوزمنھ؛ونوعھ،املحققالتعلمبطبيعةالدماغعتطرأالالتغي
اتإاملدىالبعيدالتعلميؤدي نعميقة،غي قص زمناملمتدالتعلميؤديح

اتإومحدد اطفيفة،غي سارعةمرحليةلك .الزمنوم

دود؛أقإفعالةعلماتلتحصيلحساسة/مثاليةمراحلناك مثًال مر يتعلقا
ات سيةباملث تفقد)اللغةأصواتمثلمن(ا يدالتمكنأنالتجاربأثب منا
ون ما،لغةتفاصيل ةمراحلي ةحساسة،عمر .متقدمسنارتباطاً تتحددوقص






ما م دورًا تلعب عامل، و الدماغ ا يتغذى ال قة الطر أن ية العص العلوم تؤكد
التعلم .مسارات

للتعلم مالءمة ك باملحيط نا تخ ية العص .العلوم
ومية- و سيطة عوامل ترتبط للطفل نية الذ الوظائف ن لتحس املعتمدة الطرائق :معظم

أيضا سم ا وحال الدماغ، حالة :م

سانية/ 1 العالقات وجودة ، جتما املحيط جودة
املة/ 2 واملت املتوازنة التغذية
اضية/ 3 الر ن التمار
ا/ 4 وال يد ا النوم

ن الوضع ن ب الدقيقة ابطية ال العالقات عتبار ن ع تأخذ شاملة، ة مقار اعتماد يجب
املعرفية ر واملظا نفعالية، ر املظا ن ب املقررة التفاعالت مل وال ، والثقا يقي .الف






:                             الوسائل السمعية البصرية•
- شريط الفيديو - الشريط السمعي 
الوسائط المتعددة

:                                  المحيط الثقافي واالجتماعي•
- مكتبات عمومية - مكتبات مدرسية 

مراكز التوثيق

االنتباه•
الحافزية•

مقتضيات حسية•
مقتضيات إدراكية•

مضمون الفعل التعليمي•
البيداغوجيةاألجرأة•

 









التعلم 

)نشاط ذهني(

مسارات معرفية

)الفهم، اإلدراك، االستقراء، االستنباط(

إجراء كيفي

صياغتها في بنيات  
مختلفة ربطها بمعارف  

سابقة تنظيم المعارف

إجراء كمي

إضافة معارف جديدة

السياق /المحيط
السويوثقافي المتعلم/الفرد










فك التسنني

مرحلة ما قبل النفاذ

مرحلة النفاذ

مرحلة ما بعد النفاذ

معاجلة إدراكية

تأويـــالت

متثالت معجمية

بتصرفBabin, J-P (1998(عن : المراحل المقررة في اإلدراك اللغوي











باب المعرفة يحتاج مفتاحاًّّ 

مفتاح المعرفة الكاملة في يد المجموعة









التبعية البينية  
المتبادلة

مسارات المعالجة  
والتقييم الجماعي المسؤولية الفردية

التفاعل وجهًا لوجه

شخصي-التواصل البين











االالنوعيةاملعارفمجموعحول ساؤل العمقو ،التعلماملعراملنظور تبإن- بموجباملتعلميمتلك

امسالك ةعتمد نيةالعملياتوعن،املعلوماتمعا ايتمالالذ ع،إدراكأثناءتفعيل والكيانات،الوقا

ر  ااملعلوماتذهنوعيةتحددالوالظوا ماً :سواءحدعوإنجاز ،وتمثًال،ف ناً جاعاً تذكراً وتخز واس

...واستعماالً 

بيةاستطاعتلقد- تماماملعرفية،للعلومرحباملجالداخلتنقل،أناملعرفيةال نا بيةبقضاياالباحث ال

نداخلومسالكھالتعلمبمساراتاملتعلقالسؤالعمقإوالتعليم، عادتخلقوأن..الذ نتخصتفاعلأ ب

بية،اللغة،وعلوم،عصابوعلم،النفسعلم:العلوممنمجموعة ثالثعندهتتقرر توجھوفق...والديداكتيكوال

:خالصات

شاطو التعلم-أ و للدماغ،ساال ةإذنف .وممأسسةمنظمة،واعية،معرفيةمعا

تھغي عدائماالدماغعمل-ب لعكسأنأجلمنبن الواملعارفالتجاربوأدقأش

ا ات(للمعلوماتيمكنال لذلكالتعلم،يصادف ،أن)التعلممحتو وتنجز،وتدرك،عا

ل...وتتعلم وءدون وسليماملش ةإال .املعرفيةاملعا

ا-ج ةاملمكنة(التقاطعاتوحد ن)والضرور بيةب اال عمقبدراسةالكفيلةاملعرفيةالعلومو

م،التعلميةالتعليميةالعملية اوف .املختلفةطرائق




Mostafa.bouanani@usmba.ac.ma






