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 . التربوي تعريف أهم المصطلحات و المفاهيم األساسية لعلم النفس
من أهم ما يستفيد املدرس من علم النفس الرتبوي هو معرفته للفروق الفردية بني التالميذ و اختالف بعضهم 

اإلحساس -االنتباه-النسيان-التذكر-الذاكرةعن بعض يف قدراهتم االنفعالية ويف  قدراهتم العقلية املعرفية) 
 ن  نعرف كل مصطلح أو مفهوم لوحده .عندهم . وحناول أدوافع التعلم  أو( و في دافعيه  اخل…اإلدراك

 : Apprentissageالتعلم -1
من املفاهيم األساسية يف جمال علم النفس بصفة عامة و يف جمال علم النفس الرتبوي بصفة  التعلمإن  

 خاصة وبالرغم من ذلك فإنه ليس من السهل وضع تعريف حمدد هلذا املفهوم و هلذا تعددت تعاريفه .
طفل صغري و بني سلوكه عندما يكرب، وجدنا أن سلوكه الذي كان يتصف حبركات إذا قرنا بني سلوك 

عشوائية ، أصبح ميتاز باالنتظام و السرعة و الدقة ، ذلك ألنه اكتسب عدد ا كبريا  من خربات البيئة االجتماعية 
دل والتغري يف السلوك اليت عاش فيها ، واقتبس مع مرور الزمن أشياء مل تكن موجودة لديه من قبل . إن هذا التب

 .  لتعلمالناتج عن تأثري االكتساب و اخلربة هو ما نسميه با
 نظرًا لتعدد تعاريف التعلم  حناول و لو باختصار أن نذكر بعضها .   

I’apprentissage: (du latin appréhendere) «prendre ».  Saisir. Acquisition dune 

nouvelle conduite à la suite d’un entraînement particulier. L’apprentissage est un 

processus adaptatif grâce auquel l’individu fournit des réponses adéquates à 

certaines situations.(  Sillamy ;1980).  .  
شروط البيئة  هو تغري أو تعديل يف السلوك و اخلربة ،ينشأ عن قيام اإلنسان بنشاط معني، تتفاعل فيه  التعلم -

 (.  5002و الدوافع الفطرية اليت زود هبا الكائن احلي )سعيد الرحو، اخلارجية مع جمموعة االستعدادات 
عملية تنتج من نشاط الفرد و ينتج عنها تغريات يف سلوكه.و هو العملية اليت يكتسب الفرد عن طريقها  التعلم  -

 (. 5002يقها دوافعه وحاجاته )سليم ،وسائل جديدة يتغلب هبا عن مشكالته ، ويرضي عن طر 
هو ذلك التغري شبه الدائم يف األداء ينتج استجابة ملثري أو موقف أي حيدث حتت تأثري اخلربة أو املمارسة التعلم  -

 (. 5005أو التدريب أو التمرين )أبو حطب و صادق 
يستدل عليه من األداء أو السلوك  عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال ميكن مالحظته مباشرة ،ولكنالتعلم  -

 ( . 5002الذي يصدر من الفرد وينشأ نتيجة املمارسة ، كما يظهر يف تغري أداء الفرد )أبو جادو،
هو تبين الفرد ألمناط جديدة من السلوك أو تعديله ملا هو قائم منها ، بصورة تؤثر على مستقبل أداء هذا التعلم  -

 ( .1892،الفرد واجتاهاته بعد ذلك )القوصي
العقلية و ت وفاعلية ، يستوجب إشراك العديد من العمليا نستخلص من هذه التعاريف أن إلمتام عملية التعلم بنجاح

 من بينها : التذكر و النسيان .
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 :  Motivationالدافعية  أو الدافع - -2
حب -اجلنس–إذا متعنا يف سلوك اإلنسان جند أن هذا السلوك حتركه جمموعة كبرية من النزعات مثل) األمومة 

اخل( اليت هتدف إىل حتقيق غايات معينة فتعمل على بقاء الفرد و …حب االطالع–حب االستطالع -االجتماع
 ( .لدوافعبالدافعية أو احفظ النوع و إن مثل هذه النزعات و غريها هي ما تسمى) 

وتلعب الدوافع دورا هاما يف السلوك اإلنساين ، فالدافع هو  الذي يوجه السلوك اإلنساين ، و معرفة دوافع  
السلوك اإلنساين يساعد على تفسري ه و فهمه. ودراسة الدوافع هتم كل إنسان ، خاصة املعلم الذي يرغب يف تعليم 

ارة هذه الدوافع . و معرفة اإلنسان لدوافع غريه من الناس حتمله على تالميذه عن طريق معرفة دوافعهم للتعلم و استث
فهم سلوكهم و تفسريه .  و كان مفهوم الدافعية حمور الهتمام العديد من الباحثني على اختالف توجهاهتم الفكرية 

 و النظرية .و هلذا تعددت تعاريف و مفاهيم  الدافعية كغريها من املفاهيم و النفسية األساسية
 و اختلفت من باحث إىل أخر و من وجهة فكرية ونظرية إىل أخرى وكل حسب جمال حبثه . 

يؤكد أمحد عزت راجح  أن معرفة اإلنسان لدوافعه الذاتية تعينه على ضبطها وتوجيهها ، أو إرجاء إشباعها ،  
 (.1880أو حترير السلوك الصادر عنها )منسي ،

 يم أو تعاريف الدافعية و لو باختصار.سنحاول أن نتطرق إىل تعريف بعض مفاه 
Motivation (du latin motivus, «mobile »,de,  movere ) , «  mouvoir ».Ensemble 

des facteurs dynamiques qui déterminent. La conduite d’un individu.  Toute 

motivation implique des modifications physico-chimiques, physiologiques, 

motrices et mentales de l ‘organisme. (Sillamy,1980). 

مصطلح عام أطلق للداللة على العالقة الديناميكية بني الكائن احلي وبيئته ولفظ الدافع ال الدافعية أو الدافع :    
 ( .282ص1891يعين ظاهرة سلوكية ميكن مالحظتها ، وإمنا يعين  فكرة تكونت بطريقة االستدالل )الغريب ،

: هو الطاقة اليت تدفع الكائن احلي ألن يسلك سلوكا معينا و يف وقت معني ، فالكائن احلي يكون مدفوعا   الدافع
 ( . 5002يف سلوكه بقوة داخلية جتعله ينشط و يستمر يف هذا النشاط حىت يتم إشباع هذا الدافع )أبو جادوا،

ىل استثارة السلوك و استمراره و تنظيمه و توجيهه حنو هدف معني : هو حالة داخلية يف الكائن احلي تؤدي إ الدافع
 (. 5005و صادق ،&)أبو حطب 

: هي احلاالت الداخلية أو اخلارجية اليت حترك سلوكه وتوجهه حنو حتقيق هدف أو غرض معني ، وحتافظ  الدافعية
 ( .  5005على استمرار يته حىت يتحقق ذلك اهلدف )قطامي و قطامي، 

هي جمموعة الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حترك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل ،  ةالدافعي
هبذا يشري إىل نزعة للوصول إىل هدف معني ،و وهذا اهلدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات  فالدافع

 ( .5002خارجية )توق و آخرون ،
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رد من حاجات و انفعاالت و يرمز إىل العالقة بني الفرد و البيئة هو تكوين فرضى يتضمن كل ما بداخل الف الدافع
 (.1880)منسي ،

فإننا  الدافعية للتعلميف ميدان الرتبية والتعليم وباألخص  مفهوم الدافع أو الدافعيةوإذا أردنا أن ننظر إىل 
جند تباين كبري يف تعاريفه و هذا راجع إىل اختالف املدارس و النظريات املفسرة له.ومن أهم هذه التعاريف حسب 

 النظريات املختلفة :
من وجهة النظر السلوكية :احلالة الداخلية أو اخلارجية لدى املتعلم ، اليت حترك سلوكه و أداء ته و  الدافعية

 يهه حنو حتقيق هدف أو غاية.تعمل على استمراره و توج
 من وجهة النظر املعرفية:حالة داخلية حترك أفكار و معارف املتعلم وبناه املعرفية ، و وعيه  الدافعية

 و انتباهه، تلح عليه ملواصلة أو استمرار األداء ، للوصول إىل حالة توازن معرفية معينة .
خلية حترك املتعلم الستغالل أقصى طاقته يف أي موقف من وجهة النظر اإلنسانية:حالة استثارة دا الدافعية

 (.1888تعليمي يشرتك فيه ، ويهدف إىل إشباع دوافعه للمعرفة و مواصلة حتقيق الذات)قطامي،
 : oubliالنسيان -3

يعترب النسيان ظاهرة نفسية إنسانية هلا حسناهتا و سيئاهتا ، ففي الوقت اليت تتجلى فوائدها يف عدم تذكر 
مؤملة أو أية معلومات أخرى غري مرغوب فيها ، فإن مضارها تتجلى يف عدم استدعاء بعض اخلربات املهمة و خربات 

الالزمة لتنفيذ استجابة ما لفظية كانت أو حركية. و تشري بعض األدلة إىل أن عدم القدرة على اسرتجاع املعلومات ال 
 فيها. يعين بالضرورة أهنا تالشت من الذاكرة و مل تعد موجودة 

إن الفالسفة و العلماء على مر العصور لفتوا النظر إىل مشكلة النسيان و أثرها على التعلم  وقد  قال علماء 
 النسيان .املسلمني يف مقولة ) آفة العلم النسيان (. و نقدم  باختصار بعض التعاريف  ملفهوم 

Oubli (du latin oblivio,de oblitare, « effacer ». Perte momentanée ou définitive 

des souvenirs :   
Des psychologues tels que Hermann Ebbinghaus(1850-1909)et  

 Henri Pieron(1881-1964) ont montré que l'oubli est fonction du  temps écoulé 

depuis l’apprentissage.(Sillamy,1980)  
هو العملية العكسية لعملية التذكر و االستدعاء ،و تتمثل يف الفقدان الكلي أو اجلزئي ، الدائم أو املؤقت النسيان 

لبعض اخلربات.و عادة ما يقاس النسيان بداللة الفرق بني ما يتم اكتسابه و ما يتم تذكره )ن.الزغلول و ع.ر 
 ( . 5002، 97الزغلول، ص 

فقدان طبيعي مؤقت أو هنائي ، جزئي أو كلي لبعض ما مت تعلمه سابقا من معارف و مهارات )سليم، هو النسيان 
 (.5002، 229ص 

هو الفشل أو عدم القدرة على اسرتجاع ذكرى من الذكريات املاضية ، عندها ينسحب قسم كبري من  النسيان
 (.5002، 192يف الالشعور ) الرحو ،صذكرياتنا من نطاق الشعور و التذكر ، ليمكث يف أعماق النفس ، و 
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 et Mémorisation La Mémoire الذاكرة و التذكر: –4
مكانة هامة )باعتبارها من النواتج املعرفية للتعلم ( يف خمتلف الثقافات و العصور. و  الذاكرةحتتل مسألة 

األداء اليت ميكن من خالهلا ترمجة تتمثل الذاكرة حينما يستطيع املتعلم إصدار جمموعة من أمناط السلوك أو أساليب 
الذاكرة إىل نواتج تعلم يف صورة إجرائية.  و العقل ما هو إال خمزنا للمعلومات وأن هذه املعلومات ختزن فيه ، بعد 

 هو أحد العمليات املعرفية اليت يقوم هبا اإلنسان . التذكرتعلمها عن طريق احلفظ.و 
   Mémoire  et Mémorisation(du latin memoria, de memorare, «rappeler ». 

Conservation des informations du passe avec capacité de les rappeler ou de les 

utiliser. 
 Sans la mémoire, la vie est impossible(Sillamy,1980).  

قوة اليت تكمن وراء كل نشاط هي احملور األساسي ذو األمهية الكبرية لكل العمليات العقلية ، إهنا ال الذاكرة
نفسي عقلي ، إذ بدوهنا يرى الفرد تكرار احلياة و ال يستطيع تعلمها ، و بدوهنا ال ميكن أن  مند املاضي و نستفيد 

 (.5002، 171منه يف  املستقبل مرورا باحلاضر)الرحو ،ص
ية أو غريها . فهو إذن هو اسرتجاع كل ما كسبه الفرد و تعلمه يف املاضي ، على هيئة صور ذهن التذكر

 (.5002، 170يتضمن اسرتجاع املعلومات و املهارات و اخلربات من ألفاظ وأرقام و معاين...اخل)الرحو ، ص 
هو أحد املكونات األساسية للبناء املعريف، كما أنه اسرتجاع ما سبق أن تعلمه الفرد و احتفظ به من التذكر 

 (.1880، 162معلومات)منسي،ص
خمصصة لالحتفاظ و االستقدام الواعي للماضي ، وتعترب  ذاكرةري من علماء النفس ، كلمة  بالنسبة لكث

من األجزاء األساسية و الضرورية يف عملية التعلم ، ويعرب عن العملية اليت نستخدمها الستدعاء املعلومات  الذاكرة
 ( .5002، 252و 255سليم ، صالتذكر )املخزنة يف الذاكرة، بعملية 

ميكنه أن ميثل وجهات النظر املختلفة حول هذه العملية املعقدة ، ولكننا  للذاكرةد تعريف وحيد ال يوج
 نستطيع أن نقول بشكل عام .

هي القدرة على التمثيل االنتقائي للمعلومات اليت متيز بشكل فريد خربة معينة و االحتفاظ بتلك الذاكرة أن  
احلالية ، و إعادة إنتاج بعض أو كل هذه املعلومات يف زمن معني مستقبال املعلومات ،بطريقة منظمة يف بنية الذاكرة 

 (.5002، 518، حتت ظروف أو شروط حمددة)أبو جادو ، ص
 و مبا أن التذكر هو العملية اليت نستخدمها الستدعاء املعلومات املخزنة يف الذاكرة، فإنه مرتبط باحلفظ   

 (. 5002التذكر الفعال هو نتاج تعلم فعال )سليم ،و االستبقاء ، إًذا مرتبط بالتعلم . و 
 : Intelligenceالذكاء  -5 

 التوقد. و تعين الفطنة  )ذكاء( من أصلها اليوناين إىل اللغة العربية و أصبحت هذه الكلمة ذكاءترمجت كلمة 
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طة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باعتباره فعالية نفسية يبدو يف مظاهر خمتلفة و مستويات متفاوتة ، منها البسي الذكاءإن 
باحلياة البيولوجية ، و املعقدة اليت ترتقي إىل أرفع درجات التفكري. و على اختالف مظاهره و تفاوته ، فإنه حيقق 

 أغراضا ثالثة هي : التالؤم و اإلبداع و الفهم .
    Intelligence (du latin intelligentia, de intellegere ), «comprendre »).Aptitude 

cognitive générale innée. 

On peut la mesurer avec une certaine précision à l’aide de tests qui permettent 

d’établir un Q.I.(quotient intellectuel) (Sillamy,1980). 
 ( هو القدرة على اكتشاف الصفات املالئمة لألشياء  Rex  Knightحسب تعريف)نايت   الذكاء

و عالقتها بعضها بالبعض ، أو صفات األفكار املوجودة أمامنا وعالقتها بعضها بالبعض. كما أنه القدرة على 
 (.5002، 559التفكري يف العالقات ، أو التفكري اإلنشائي الذي يتجه إىل حتقيق هدف ما)الرحو ،ص

فهو القدرة على صنع اآلالت .وعند برغسون هو ملكة الرتكيب و التنظيم و التالؤم . أما عند  سبنسر لدى الذكاء
 هو إدراك العالقات و املتعلقات .سبيرمان فهو القدرة على التجريد .أما تعريف الذكاء عند  دوال كروا

ا أنه القدرة على التعلم أو حسن هو القدرة على التفكري يف حل املشكالت اجلديدة ، كمكالباريد عند  الذكاء
 (.5002، 559اشتغال العقل)الرحو ، ص

هو القدرة على املعرفة و الفهم ، كما أنه القدرة على التجريد ، و القدرة على التكيف يف املواقف اجلديدة ، الذكاء 
 (.5002و إجياد حلول للمشاكل اليت تواجهنا هبا احلياة. و هو شيء من هذا كله )سليم ،

 ناك عدة نظريات لتفسري الذكاء.وه
 :Attentionاالنتباه  -6

 عملية حيوية تكمن أمهيتها يف كوهنا أحد املتطلبات الرئيسية للعديد من العمليات العقلية كاإلدراك االنتباهيعد 
يواجه صعوبة و التذكر و التعلم ، فبدون هذه العملية رمبا ال يكون إدراك الفرد ملا يدور حوله واضحا و جليا ، وقد  

 يف عملية التذكر.
عملية توجيه و تركيز للوعي يف منبه ما ، يعين تركيز الوعي على منبهات معينة و استبعاد منبهات أخرى  النتباهيُعدُّ ا

 املنبه. يف اللحظة نفسها . إذا هو عملية تأويلية هلذا
إال أننا حناول و لو باختصار تعريفه باعتباره من الظواهر اهلامة يف  االنتباهرغم تعدد وجهات النظر حول تعريف 

 السلوك اإلنساين بصفة عامة و يف سلوك املعلم و املتعلم بصفة خاصة ، يعين يف عمليات التعلم و التعليم . 
Attention (du latin attendere,de tendere « tendre vers »  Concentration de la 

conscience sur  un objet. 

  L’attention prépare  et oriente la perception.Elle mobilise l’esprit et le fixe sur 

un fait, un événement ou une idée(Sillamy,1980) 
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(، الذي يرى أن كل ما ندركه أو نعرفه أو نتذكره ما هو إال نتاج لعملية w.Jamseعند  )وليام جيمس االنتباه 
واحد يف الوقت نفسه إال يف حالة كون أحدها مألوفا أو  وال ميكن للفرد أن يوزع انتباهه إىل أكثر من مثريه .االنتبا

 اعتياديا بالنسبة له )ن.الزغلول وع ر.الزغلول( .
هو مبثابة حمصلة الطاقة احملدودة لنظام معاجلة النتباه ( حيث يرى أن ا Broadbentعند )برودبنت االنتباه

                                                                                                                                   (. 8905002)ن.الزغلول و ع ر. الزغلول صاملعلومات
عظم التعلم و جيري هو استجابة مركزة و موجهة حنو مثري معني يهم الفرد وهو احلالة اليت حيدث أثناءها م االنتباه

هو أيضا استخدام الطاقة العقلية يف عملية معرفية و  االنتباهختزينه يف الذاكرة و االحتفاظ به إىل حني احلاجة إليه.و 
 (.22805002هو توجيه الشعور و تركيزه يف شيء معني استعدادا ملالحظته أو أدائه و التفكري فيه )سليم،ص

جيه شعور الفرد حنو موقف سلوكي جديد أو إىل بعض أجزاء من اجملال إلدراكي إذا  عملية وظيفية تقوم بتو  االنتباه
هو عملية بأورة أو تركيز الشعور على عمليات  االنتباهكان املوقف مألوفا بالسبة له . و يؤكد أنور الشرقاوي أن 

ي وقت من األوقات ميكن أن يغري حاسية معينة تنشأ من املثريات اخلارجية املوجودة يف اجملال السلوكي للفرد و يف أ
 (.12601880الفرد انتباهه إىل أي من املثريات اليت تسجل)منسي،ص

االنتباه عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تضبط نقل املعلومات من املستقبالت احلسية إىل الذاكرة قصرية املدى و 
 (.5002)أبو جادوا، تستغرق ثانية واحدة

 خصائص أساسية فهو: لالنتباهو قد أصبح معروفا يف علم النفس أن 
 حيسن املعاجلة العقلية :)تقدمي األحسن من االنتباه(.-1
 يستنزف اجلهد:)الرتكيز الطويل لالنتباه يرتك اإلنسان تعبا(.-5
 ر غريه(يتصف باحلدودية : )الرتكيز يف أمر ما يبقي إال القليل من االنتباه للتوجه إىل أمر آخ-2

 (.12505002)الرحو،ص
 . Perceptionو اإلدراك Sensationاإلحساس  -7

اللسان( باملنبهات اخلارجية -العينان-اجللد-األذن-عندما تتأثر أعضاء احلس و هي )األنف اإلحساسحيدث 
أو الداخلية اليت ترتك آثارا فيزيولوجية فيها ، وعندما حيس اإلنسان باألشياء ، و يطلع على العامل اخلارجي و العامل 

 الداخلي.
كنتيجة لتأثري األشياء أو الظواهر ، أو األحداث   من أبسط العمليات النفسية ، ينشأ اإلحساسو ميكن اعتبار 

املتواترة يف العامل اخلارجي.أو كذلك لتأثري احلاالت و التغريات احلشوية الداخلية، و برتتب على هذا التأثري انعكاس 
 للخصائص الفردية هلذه األشياء أو الظاهرات أو األحداث اخلارجية أو الداخلية .
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ة كربى لدى املختصني بالدراسات النفسية عموما و املهتمني بعلم النفس املعريف أمهي اإلدراكحيتل موضوع 
على وجه اخلصوص ، فهو ميثل العملية الرئيسية اليت من خالهلا يتم متثل األشياء يف العامل اخلارجي و إعطاءها املعاين 

 اخلاصة هبا.
وعية تتعلق خبصائص املنبه من حيث شكله بنوعني من العوامل ، عوامل خارجية أو موض إلدراكتتأثر عملية ا

أو لونه أو حجمه أو صوته أو رائحته ، إىل غري ذلك من األمور املتعلقة باملنبهات املختلفة .كما تتأثر عملية اإلدراك 
 أيضا مبؤثرات ذاتية تتصل حبالة الفرد  

الشخصية و التوقعات و املزاج و  ، من حيث اخلربة املاضية و سالمة احلواس و مسات اإلدراكالذي يقوم بعملية 
املشاعر. تشرتك غالبية تعريفات اإلدراك على اعتبار عملية حتويل االنطباعات احلسية إىل متثيالت عقلية معينة من 

 .اإلدراك و اإلحساسخالل تفسريها وإعطاءها املعاين اخلاصة هبا.  ونلخص باختصار بعض تعاريف 
 Sensation (du latin sensatio, «compréhension », de sentire, «sentir »).Message 

d’un récepteur sensoriel enregistre et «décodé » par les centres nerveux 

supérieurs. 

Il existe autant de sortes de sensations que d’appareils récepteurs sensoriel 

(sensations visuelles, olfactives, gustatives, auditives, douloureuses, 

thermiques,etc.)(Sillamy,1980). 

 

Perception (du latin percipere, «saisir par les sens »). 

Opération mentale complexe par laquelle une personne prend conscience de faits 

ou d’événements extérieurs. 

La perception est une construction de l’esprit dans laquelle interviennent non 

seulement les éléments fournis par nos organes des sens, mais encore nos 

connaissances, qui viennent compléter les données sensorielles(Sillamy,1980).   

د إىل اجلهاز العصيب املركزي عن طريق أعضاء هو عملية التقاط أو جتميع للمعطيات احلسية اليت تر اإلحساس 
 (.12201880احلس املختلفة )منسي،ص

هو انطباع نفسي للمؤثرات احلسية ، أي االستجابة النفسية ملنبه يقع على العضو احلساس و ينتقل إىل اإلحساس 
 (.11705002الدماغ )الرحو،ص

حواس اإلنسان و تأثر مراكز احلس يف الدماغ ، وهو هو األثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من انفعال أحد اإلحساس 
 (.5002استقبال املثريات بواسطة حاسة من احلواس اخلمس)أبو جادوا ،

 . اإلحساس بالتوازن -االحساسات العضوية  -االحساسات احلركية  -و من بينها لإلحساسهناك عدة أشكال 
 ( لكنها لباحثني آخرين. 5002الزغلول،مأخوذة من كتاب )الزغلول و  لإلدراكهناك أربعة تعاريف 

 هو عملية جتميع االنطباعات احلسية و حتويلها إىل صورة عقلية.اإلدراك 
 هو عملية تفسري و فهم للمعلومات احلسية . اإلدراك
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 هو عملية تفسري املعلومات اليت تأيت هبا اجملسات احلسية . اإلدراك
هو عملية التوصل إىل املعاين من حتويل االنطباعات احلسية اليت تأيت هبا احلواس عن األشياء اخلارجية إىل  اإلدراك

 متثيالت عقلية معينة ، و هي عملية ال شعورية و لكن نتائجها شعورية.
 و اإلدراك عملية نفسية بالغة التعقيد تتألف من ثالثة أبعاد مرتابطة معا و هي :

 العمليات االنفعالية .–العمليات الرمزية –ية العمليات احلس-
عملية ترمجة  اإلدراكعملية استقبال للمنبهات اليت تقع على إحدى احلواس ، و اإلحساسنستخلص أن 

للمحسوسات اليت تنتقل إىل الدماغ ، على شكل رسائل مرمزة ماهيتها نبضات كهربائية تسري عرب األعصاب 
 احلس والدماغ .   احلسية اليت تصل ما بني أعضاء 
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