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ي تعلم كيف
 
 ؟ عصاب الحديثةعلوم ال  اكتشافات  مدارس أفضل انطالقا منلنا ونؤسس اتننجح ف
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  أش ن  ذ من  بالنسبة لعلم النفس موضوعا رئيسيا    ما دائموضوع التعلم  كان  

  علم    مختلفةميادين  محط اهتمام    ته، وبق 
ف 

   و بعد تطوره وتفرعه،    النفس
    باهتمام كبير من قبل  بالخصوصحظ 

عصاب لوم ال وع  ،االجتماع  و  علم النفس المعرف 
أمؤخرا   السلوكية هم  يو النا  صبح.  الميادين  ذبفضل  نتعلم  دقأبشكل  نعرف  ه  من  و   بل،  بإمكاننا صبح  ألتال   باو   ،كيف 
   نجع  أنصبح  ه المعارف لذنستثمر ه  نأ  واجبنا،

  تعليمنا داخل    نا تعلمات ف 
تهدف هذه  مدارسنا.  الممتدة مدى الحياة وف 

انتقائية ل    الورقة، من خالل مراجعة 
المعرف  النفس  العصاب وعلم  اليه دبيات علوم  ما وصل  أهم  الوقوف عىل  إل   ،

العلم    والذهنيةبخصوص  يث  حدالالبحث  العصبية  ورات  ومناقشة  لا السير لتعلماتنا،  االكتشافات  آمرافقة  هذه  ثار 
.  ة أفضل وتعلم أنجعتطبيقاتها الممكنة من أجل تحقيق مدرسالتعلم و الحديثة عن اشتغال الدماغ عىل فهمنا لعملية  

     رفتلخيص المعاسأبدأ ب
   عىل تلك  كير   ي  المحاولة  و   ، أتاحها لنا البحث العلم  اليومالت 

ة  لئ تساالت  لية  معلفهمنا    مباشر
يمكنها  و ،  لتعلما   

تؤثر الت  و  مباشر بشكل    أن  عاداتنا    
اتيجياتنا ف  .    اسي  متعلمير  أو    اليومية كمعلمير  

الثان  الجزء    
ف    ثم 

 تعلماتنا. تحسير   مدارسنا و  تجديد عارف لفكار عن كيف يمكن أن نستفيد من هذه المعرض بعض السأ
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Abstract 
Learning has always been a major psychology topic since its beginning, and has remained 

the focus of attention of various fields of psychology after its development. It has indeed 
received a particular attention from cognitive ad social psychology, and from behavioral 
neuroscience more recently. Today, we have accumulated thanks to the contributions of 
these different fields a valuable comprehension of how we learn, and it is now our duty to 
invest this knowledge to be more effective in our lifelong learning and in our schools. This 
paper aims, through a selective review of behavioral neuroscience and cognitive psychology 
literature, to examine the most important scientific findings about the neural and cognitive 
processes underlying our learning, and to discuss how this knowledge can be applied to 
change or renew our schools. I will start by summarizing the knowledge that scientific 
research has made available to us today, trying to focus on those that directly question our 
understanding and representation of the learning process, and that can directly affect our 
daily habits and strategies as teachers or learners. Then, in the second part, I will present 
some ideas on how we can use this knowledge to renw our schools and to improve our 
learning. 
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