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ان دراسة علم النفس والموضوعات المتصلة بالتربية العربية تتطلب اكثر من كتاب، بيد 
ان المؤلف يحاول ان يسلط الضوء على بعض العلماء العرب والمسلمين الذين كانت لهم 

االسالمي والتي تتماشى مع المتطلبات المعاصرة  -اسهامات واضحة في التراث العربي
 .الناشئلجيل المطروحة في مجال تربية ا
 ومن اعالم التربية العربية:

هو: ابو عبد هللا محمد بن ابي سعيد سحنون، واسمه عبد :  هـ 256 /202ابن سحنون  -اولا 
السالم بن سعيد ابن حبيب التنوخي، ولد في القيروان في القرن الثالث الهجري الموافق للقرن 

وفقيهًا متميزا، وبارع في معالجة تربية األبناء كان ابن سحنون مربيًا اسالميًا ، و التاسع الميالدي
 في االسالم.

ذكر ابن سحنون ان االهداف الرئيسة للتربية والتعليم  اهداف التربية والتعليم عند ابن سحنون:
 تكمن في ما يأتي:

 تعليم القرآن الكريم. -1
 نشر العلوم الدينية وتعميمها بين المسلمين. -2
 تحصيل العلم وكسب المعرفة. -3
 المكانة االجتماعية بين الخاصة والعامة.كسب  -4
 كسب الرزق. -5
 اكتساب االخالق. -6

 واجبات المعلم، يذكر ابن سحنون ان على المعلم التقيد بالواجبات التالية: مهمات المعلم:
 انه مسؤول على الطلبة حتى لحظة وصولهم الى منازلهم. -1
 متابعة اسباب غياب الطلبة. -2
 على المعلم ان يتفرغ للتدريس. -3



 ان يقوم بدور االب وان يخلص النية في عمله. -4
 على المعلم ان يلتزم بمنهج االسالم ليكون قدوة للتالميذ. -5
ان يكون المعلم على مستوى من الثقافة من خالل حفظ الثقافة والعلم بالفقه والنحو  -6

 واتقان الخط واالطالع على التراث.
 ومن تلك الشروط :لقد وضع ابن سحنون شروطًا للضرب : معاملة المتعلمين

 ان يستعمل الرحمة والشفقة. -1
 ال يجوز ان يستعمل الضرب وهو في حالة الغضب. -2
 ان ال يكون الضرب انتقامًا من الصبيان. -3
 ال يتجاوز ثالث ضربات اال بإذن من االباء ويتجاوز عشر ضربات. -4
 ان ال يؤدي الضرب الى الجرج. -5
 ى المعلم القصاص.ان ال يؤدي الضرب الى ايذاء الجسم، واال وجب عل -6

هو ابو محمد ابن احمد الغزالي المكنى بأبي حامد نسبة الى : هـ 505هـ/  450ثانياا: الغزالي 
اسم ابنه حامد الذي توفي صغيرًا ولقب الغزالي نسبة الى مهنة ابيه وهي غزل الصوف، ولقد ولد 

 فس:في )طوس( احدى مدن خراسان ومن اهم ما قاله في مجال التربية وعلم الن
 اثر كل من الوراثة والبيئة في شخصية الفرد. -1
 الفروق الفردية. -2
 ان تكون مادة التعلم بمستوى المتعلم. -3
 االهتمام بالجانب العملي في العلم والمعرفة. -4
 التربوي. باإلرشاداالهتمام  -5

يشير الغزالي في كتابه )أحياء علوم الدين( الى آراء كثيرة من  رأي الغزالي في تربية الطفل:
 أهمها:
 ان يشغل وقت الفراغ حتى يبعد الصبي عن العبث وذلك بقراءة القرآن واحاديث االخيار. -1
من خالل تعليمه الدين وقيامه بالعبادات الالزمة ومعرفة علوم الشرع يتعلم الدين الحالل  -2

 والحرام... الخ
راخي مراعاة التوسط واالعتدال في تهذيب االخالق وابعاده من قرناء السوء وعدم الت -3

 وعدم التدليل.



وان يكون لعبًا جمياًل يراعى ان للعب ثالث وظائف  لألطفالاالهتمام باللعب بالنسبة  -4
 اساسية: فهي ترويض الجسم، ادخال السرور، وانه مريح بعد تعب الدروس.

 عدم التمادي في عقاب الطفل. -5
 صفات المعلم عند الغزالي

 الشفقة على المعلمين وحسن التعامل معهم. -1
 ال يطلب اجرًا وال يقصد جزاءا وال شكرًا، بل لوجه هللا تعالى. ان  -2
 على المعلم ان يمنع المتعلم من التصدي لرأيه قبل استحقاقه. -3
 ان يستخدم المعلم اسلوب التعريف ال التصريح عندما يحاسبه على سوء الخلق. -4
 ان ال يسىء المعلم الى العلوم االخرى امام المتعلم. -5
 لم بقدر فهمه.ان يقتصر على المتع -6
 ان يلقي على المتعلم القاصد اال الجلي الالئق به. -7
ان يكون المتعلم عاماًل بعملة، فال يكذب قوله فعله الن العلم يدرك بالبصائر والعمل  -8

 .بصاربااليدرك 
 يرى الغزالي ان على المتعلم واجبات كثيرة من اهمها:: واجبات المتعلم

 وتطهير النفس من الرذائل.االبتعاد عن االخالق المذمومة  -1
 يجب على المتعلم االنصراف عن الدنيا والرحلة في طلب العلم. -2
 يجب على المتعلم ان يتحلى بالتواضع واالذعان لنصيحة المعلم. -3
 يجب على المتعلم االبتداء بالطريقة الحميدة الواحدة التي يرضى عنها معلمه. -4
 مة. يجب على المتعلم ان يشتغل بأهم العلوم ثم المه -5
 باالهم واالحسن. مبتدأً يجب على المتعلم مراعاة الترتيب في العلم الواحد  -6
يجب على المتعلم اتقان الفن الواحد قبل االنتقال الى الفن االخر الن العلوم مرتبة ترتيبًا  -7

 متدرجًا.
 ان ال يطمح المتعلم في الرياسة والمال والجاه وان يقصد وجه هللا تعالى في علمه. -8

هو عبد الرحمن بن محمد، اما شهرته بإبن خلدون فجاءت نسبه الى جده : ابن خلدون ثالثاا: 
 اشتهر ابن خلدون من خالل كتبه الثالث وهي: ، م. 1322هـ/ 732التاسع، ولد في تونس سنة 



الكتاب االول: في العمران واحوال الملك والكسب والمعاش والصناعات والعلوم، وهو الكتاب  -1
 بالمقدمة.المشهور 

 الكتاب الثاني: في اخبار العرب واجيالهم ودولهم منذ الخليقة الى عهده. -2
 الكتاب الثالث: في اخبار البربر وما كان لهم بديار المغرب من الدول. -3

التي طرحها في كتاب المقدمة ما  اآلراءان من اهم  آراء ابن خلدون في التعليم وقواعده وطرائقه:
 يلي:

 لسهل الى الصعب.التدرج من ا -1
 االعتماد في اول االمر على االمثلة الحسية. -2
 ان يبدأ من العام الى الخاص، مع مراعاة قابلية واستعدادات المتعلم. -3
 ان يبدأ باالمور الواضحة البسيطة ثم ينتقل الى الغامضة. -4
 ان يؤخذ الموضوع في تتابع وتكامل دون تقطع في وقت تعلمها.  -5
ين في آن واحد، وما هذا االمر مقبول. في ظل الظروف ان ال يحصل خلط بين علم -6

 الماضية وانماط التعلم في حينها.
 ان يعتمد في تهذيب االطفال على القدوة الحسنة. -7
 وتقويمهم بالقرب ال بالشدة. باألطفالالرحمة  -8
 الرحلة في االقاليم النائية في طلب العلم. -9

وتكليف تالميذهم حفظها يجب ان يتجنب المعلمون تصنيف المتون المختصرة  -10
 واستخراج المسائل من بينها.

هو ابو يوسف يعقوب من اسحق، من قبيلة كندة، عربي االصل، ولد في البصرة : رابعاا: الكندي
كان الكندي عالمًا بالطب والفلسفة والحساب ، و  هـ. 252هـ وتوفي حوالي سنة  185سنة 

 ألنهوالمنطق والموسيقى، وقد اوكل اليه المأمون ترجمة مؤلفات ارسطو وغيره من فالسفة اليونان 
 كان ملمًا باللغة اليونانية.

حدد الكندي النفس في رسالة )حدود االشياء ورسومها( بأنها: )استكمال اول لجسم طبيعي ذي 
ذهب الكندي الى اثبات طبيعة النفس االنسانية على انها ))جوهر بسيط الهي حياة بالقوة( وي

عرض(( هبط في عالم العقل الى عالم الحس  روحاني غير فان... ال طول له وال عمق وال
 ولكنه مزود بذكريات من حياته الماضية وهو ال يقر له قرار في هذا العالم.



فهي متحدة به، ال تفعل افعالها اال بواسطته، على  اما عالقة النفس بالبدن فهي عالقة عارضة،
 الرغم من كونها ))متفردة عنه مباينة له(( تبقى بعد فنائه.

اما بالنسبة لقوى النفس، فهي كثيرة يذكر منها الكندي القوتين العظيمتين المتباعدتين الحسية 
امية والغضبية والشهوانية، والعقلية، وقوى اخرى متوسطة بينهما هي القوة المصورة والغازية والن

 هذه القوى جميعها تتعلق بالنفس.
يعتقد الكندي ان الطريق الى المعرفة يشتمل على وسيلتين: االولى : نظرية المعرفة عند الكندي

 هي االدراك الحسي، والثاني هي االدراك العقلي.
 بحقائقها له اربعة اقسام: لألشياءوالعقل عند الكندي جوهر بسيط مدرك 

الول: هو العقل الذي بالفعل ابدأ ، وهو علة جميع المعقوالت ومبدأ كل معقول في الوجود ا
 ويسمى بالفعل االول او هللا.

الثاني: هو العقل الذي في نفس االنسان بالقوة، وهو خاص بالنفس االنسانية التي تكون قبل 
 حصول المعقوالت فيها اشبه شيء بالصفحة البيضاء.

بالملكة، وهو الذي خرج في النفس من القوة الى الفعل بتأثير العقل االول، مثل  الثالث: هو العقل
 الكتابة في الكاتب.

 الرابع: هو العقل الظاهر او البياني، وبه تبين النفس عما هو فيها بالفعل.
ين بن علي، الملقب بالشيخ هو ابو علي الحسين بن عبد هللا بن الحس: خامساا: ابن سينا

هـ في بلخ وعاش في  370، من اشهر اطباء العرب من الفالسفة العظماء ولد سنة الرئيس
 هـ. 438توفي ودفن في همذان سنة و  بخارى 

قبل ان يبدأ ابن سيناء في تحديد النفس، يبدأ بإثبات وجودها، عند ابن سينا :  النفس االنسانية
 اهين وجودها:وكونها جوهر روحانيًا مغايرًا للبدن ال يفنى بغنائه، ومن بر 

البرهان الطبيعي السيكولوجي: تظهر لنا آثارًا ال يمكن تفسيرها اال اذا سلمنا بوجود  -1
النفس، واهمها الحركة واالدراك. واما بالنسبة الى الحركة يقسمها ابن سينا الى نوعين: 

 الحرة القسرية والحركة االرادية، والحركتان  ال تصدران عن الجسم.
 الظواهر النفسية: فكرة )االنا( ووحدة -2



يالحظ ان االنسان اذا كان يتحدث عن نفسه او يخاطب غيره، وانما يعني بذلك النفس 
ال الجسم. فحين تقول انا خرجت او انا نمت، ال يخطر ببالك حركة رجليك او اغماض 

 عينيك، بل ترمي الى حقيقتك وكل شخصك.
 برهان االستمرار: -3

ماضينا ويعد لمستقبلنا.. وتأكيدًا على وجود وملخصة ان حاضرنا يحمل في طياته 
النفس يقارن ابن سينا بين النفس والجسد، ويالحظ ان الجسد عرضة للتغير والتبدل 
والزيادة والنقصان، وهو مركب من اجزاء معرضة للعوامل ذاتها، اما النفس فإنها ثابتة 

 باقية على حالها منذ الوالدة حتى آخر الحياة.
 ائر والمعلق في الفضاء:برهان الرجل الط -4

ولعل اروع براهين ابن سينا خيااًل برهان الرجل المعلق في الفضاء، أي ان االنسان لو 
جرد نفسه من كل ما يتصل بها من المدركات الخارجية ورجع الى ذاته الحقيقية فإنه 

 يدرك بالحدس انه ليس جسمًا وال شيئًا في جسم، وانما هو ذات روحانية تدرك بنفسها.
 ومن اراء ابن سينا في علم النفس:

 اخالق الفرد مكتسبة. -أ
 الربط في النظرية والتطبيق -ب

 نظرية االدراك الحسي الظاهر والباطن. -ج    
 ارساء دعائم العالج النفسي. -د     

هو قاضي القضاء شيخ االسالم بدر الدين بن محمد بن ابراهيم بن سعد : سادساا: ابن جماعة
 هـ. 731هـ وتوفي بمصر سنة  639الكناني، ولد في حماه سنة هللا بن جماعة 

 اهم االسس النفسية التي نادى بها ابن جماعة:
االهتمام بالدوافع من اجل التعلم: ويرى ان الدوافع رغم اهميتها ال يشترط ان تتوفر لدى  -1

 المتعلم قبل شروعه في التعلم، وانما يمكن ان تكون من خالل التعلم.
قاب: اكد على ضرورة ان يدرك المتعلم سبب ثواب المعلم له فليتزم وسبب الثواب والع -2

 العقاب فيتجنبه.



اهمية النشاط الذاتي للمتعلم: يعد النشاط الذاتي من اهم شروط التعلم الصحيح من حيث  -3
وقته ومن حيث ثباته وقدرته. وقد اكد على اهمية التفاعل بين المعلم والمتعلم في 

 الموقف التعليمي.
همية تنظيم الوقت في الدرس والراحة: يذكر ابن سيناء انه في حالة الطالب المرهق ا  -4

 ))فال بأس من ان يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره اذا كّل من ذلك او ضعف((.
اهمية االبتعاد عن مشتتات االنتباه: ينصح ابن جماعة ان ينصرف المتعلم الى ناحية  -5

 واحدة ويعمل ذهنه فيها.
الرياضة البدنية في حياة المتعلم: عدها من االمور االساسية في حالة المتعلم اهمية  -6

 الجسمية والعقلية وزيادة قدرته على الفهم.
اثر حالة الفرد االنفعالية في قدرته على التعلم: فهو ينصح كل من المتعلم والمعلم  -7

 باالبتعاد عن االضطراب واالنفعال.
لى ان الطلبة يختلفون في درجات الفهم واالستيعاب الفروق الفردية: اكد ابن جماعة ع -8

 فمنهم من يصفه بالنابه والذكي ومنهم من هو متوقف الذهن.
انتقال االثر السلبي للتدريب : اكد الكثير من المربين على االنتقال االيجابي وحذروا من  -9

 االنتقال السلبي، ولقد اكد ابن جماعة على ذلك ايضًا. 


