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 چکيده
محقق قصد داشته تا آراء تربیتی ابن سینا را در خصوص اصول وروشهای تعلیم  مقالهدر این 

اسنادی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا یافته ها و نتایج مطلوبی  –وتربیت با روش تحلیلی 

اصول تربیتی ابن .را از این آراء بدست بیاورد و به نظام مقدس تربیتی جمهوری اسالمی ارائه نماید

شناخت استعدادها، ( رعایت تفاوتهای فردی ج( خودشناسی و تربیت نفس ب( سینا عبارتند از  الف

 41تا  6: )پیش از آموزش ،  آموزش ابتدایی»تنظیم برنامه بر اساس مراحل ( کاناتهـعالیق و ام

« ، کسب و اشتغال ،ازدواج و تشکیل خانواده(سالگی به باال 41از : )، آموزش حرفه ای (سالگی

تعلیم ذهنی، )تشویق و تنبیه، انواع روشهای آموزشی ابن سینا عبارتند از ( آموزش گروهی ذ(د

به نظر ابن سینا معلم باید در امر تعلیم و تربیت از  (قینی، تأدیبی، تنبیهی، تقلیدیصناعی، تل

کودک را با اقران نیک  - 2.کودک را از کارهای زشت دور کند -4:روشهای ذیل استفاده کند

کودک را گاهی تشویق و زمانی تهدید کند و چنانچه این عمل نتیجه نداد از تنبیه  -3.محشور سازد

هنگام آموختن وتدریس از رویه معتدل استفاده کند یعنی نه خود را چنان وانمود  -1.کند استفاده

سازد که کودک جرأت سوال کردن نداشته باشد و نه چنان با مالیمت و آرامی رفتار کند که کودک 

طفل را بشناسد و طبع و قریحه او را  -5..جسور و دلیر گردد و به مطالب او توجهی نشان ندهد

ذوق و شوق طفل را در انتخاب هنر و پیشه رعایت کند تا عمالً به کسب معاش خو  -6.دبسنج

شهای تعلیم وتربیت مطلوب ازنظر ابن سینا ور و قاله،محقق تالش نموده تا به اصولدر این م..گیرد

دست یابد باشد که مورد استفاده دست اندر کاران امر تعلیم وتربیت قرار گیرد ودست آورد های آن 

درنظام آموزشی کنونی به پیشرفت تعلیم وتربیت کمک کندتا نسل جدید با اصول وروشهای صحیح 

 .پرورش یابند(جسمی وروحی)وجامع ترییتی به طور سالم

 آراء تربیتی، اصول تعلیم وتربیت ،روش های تعلیم وتربیت ،ابن سینا :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

آنان با ارائه نظام مشخصی که بر گرفته از نحوه تفکرشان نسبت . فالسفه، اساسی ترین نقش را در تدوین مکاتب تربیتی ایفا کرده اند       

 . به جهان، انسان، شناخت و غیره بوده است، درصدد تبیین آرای تربیتی برآمده اند

(.4) 

شیخ الرئیس،بزرگترین اندیشمند جهان اسالم که در راستای نظریات معروف به (ق سده دهم و یازدهم میالدی  124-373)ابن سینا 

می تواند راهکارهای  ایشانفلسفی و علمی  نظریات ارزشمندی نیز در باب تعلیم و تربیت ارائه داده اند و پی بردن به نظرات و آراء تربیتی 

اصول و  ست که اندیشه های تربیتی این اندیشمند در خصوصعلمی و جدید بسیاری را در اختیار ما قرار دهد در این تحقیق سعی بر آن ا

 .روشهای تعلیم وتربیت  مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد

( الف: از نظر ابن سینا هر کسی شایستگی تعلیم وتربیت را ندارد و معلم و مربی باید واجد اوصاف و ویژگی های متعددی باشد که عبارتند از 

او باید با وقار و بردبار باشد و از سبک مغزی دور بوده ، صاحب . 2باید واجد صفات نیک و دور از رذایل اخالقی باشدمربی :  اخالق فردی 

مربی نه تنها از نظر فردی باید دارای اخالقی ستوده باشد : اخالق اجتماعی ( ب( 37-34، ص  4317ابن سینا ، .) مروت و پاکی باطن باشد

او باید با بزرگان نشست و برخاست کرده ، از رفتار و چگونگی . افراد نیز باید از اخالق پسندیده برخوردار باشد با سایر  3بلکه در ارتباط

معلم بایدآداب غذا خوردن ، سخن گفتن و معاشرت با دیگران را بشناسد . زندگی ایشان و نیز از اخالق و رفتار سایر افراد جامعه آگاه باشد 

 (34همان منبع ، ص )

مربی و معلم باید به کار خویش اگاهی کامل داشته باشد و درتربیت نفوس، آگاه و بصیر باشد، وی باید در : خصص در تعلیم و تربیتت( ج

 (34همان منبع، ص . )تعلیم  دانشها و حرفه ها به کودک، حاذق باشد

 (33-13همان منبع، ص .) شناخت استعداد ها و عالیق متعلم ( د

کودک را با اقران  - 2.کودک را از کارهای زشت دور کند -4:م باید در امر تعلیم و تربیت از روشهای ذیل استفاده کندبه نظر ابن سینا معل

هنگام آموختن  -1.کودک را گاهی تشویق و زمانی تهدید کند و چنانچه این عمل نتیجه نداد از تنبیه استفاده کند -3.نیک محشور سازد

کند یعنی نه خود را چنان وانمود سازد که کودک جرأت سوال کردن نداشته باشد و نه چنان با مالیمت و  وتدریس از رویه معتدل استفاده

ذوق و  -6.طفل را بشناسد و طبع و قریحه او را بسنجد -5..آرامی رفتار کند که کودک جسور و دلیر گردد و به مطالب او توجهی نشان ندهد

، 4343ساعی، ) ونیز (472-473،ص 4344وکیلیان،. )کند تا عمالً به کسب معاش خو گیردشوق طفل را در انتخاب هنر و پیشه رعایت 

وتربیت می باشد که با هدف  تعلیم وروشهای موضوع انتخابی این تحقیق مقایسه آرای تربیتی ابن سینا و کانت در خصوص اصول(.472ص

 سنادی صورت می گیردا -تبیین آرای تعلیم و تربیت مطلوب از نظر ایشان و با روش تحلیلی

                                                           
1

دستیابی به کماالت معنوی و پیمودن قله های تکامل در مقام اول باید خود را  از صفات زشت و اخالق ناپسند پاک نماید که در اصطالح انسان جهت . 

درستت   .گویند( تحلیه )آنگاه خود را به فضیلت های اخالقی و صفات نیکو آراسته و مزّین نماید که این مقام را در اصطالح . گویند( تخلیه )به این مقام 

ود داشتته  مانند اینکه اگر بخواهیم در حوض منزل خویش آب صاف و تمیز داشته باشیم اول باید لجن ها و آبهای متعفن و بدبو را که از قبتل در آن وجت  

جتن هتا متتعفن و    بیرون آورده وسپس آب زالل را در آن بریزیم؛ چرا که قبل از تخلیه آب متعفن هر چه آب صاف در حوض بریزیم بواسطه برخورد با ل

 (773،ص  7831مکاریان ،.)بدبو خواهد شد
حرکتی که برای انتقال معنی یا مفهوم از فردی به  فرد دیگر یا اثر گذاری بر دیگران بته کتار    -نوشتاری -ارتباط عبارت است از کلیه فعالیتهای گفتاری. 2

 (102، ص7831سرمدی ،.)برده می شود

با مردم چنان ارتباط یابید که اگر مردید برشما اشک « النّاسَ مُخالَطَهً اِن مُتُّم مَعَها بَکُوا علیکم و اِن عِشتُم حنّوا الیکمخالطوا »:می فرمایند( ع)امام علی 

 (102همان،ص.)ریزند و اگر ماندید به شما مهر ورزند
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 :نظر بوعلی سینا در مورد نقش و وظیفه معلّم

در واقع نقش معلم در . بوعلی سینا اهمیت انتخاب معلم خوب را مهم می شمارد و اینکه به او آموزش اخالقی و نظری خوبی ارائه می دهد

بسیار زیادی را از معلمین خود می آموزند، همینطور ایده ها و آموزش افراد جوان فراتر از ارائه حقایق به آنهاست، چون دانش آموزان عادات 

بنابراین بو علی سینا ملزم می داند که معلم باید شخصی عالی باشد و بتواند ارزشهای جامعه و حقایق اخالقی را تشخیص دهد .ارزشها را 

معلم باید با هوش و بادین باشد، در تدریس » : ینا می گویدبوعلی س. بطوریکه دانش آموزان بتوانند از اوبه عنوان الگو و نمونه پیروی کنند

کودکان مهارت داشته باشد، سنگین و موقر بوده و از حماقت یا از شوخ طبعی و لطیفه گویی بر حذر باشد، نه آنقدر سبک رفتار و لوس و نه 

او کسی است که به عنوان . تقوی ، تمیز و درستکار  آنقدر خشک و مبهم، بلکه بر عکس باید مهربان و با فهم و درک باشد، پرهیزکار و با

رهبر یک ملت خدمت می کند و حقایق عظیمی را می داند که دانش آموزان از آنها غرور و حاالت درست را که در جامعه کاربرد دارد می 

 .«آموزند

د، بلکه آنها را با ارزشها و عقایدی که به آنها باور بو علی سینا متوجه شد که معلم نه تنها دانش و حقایق را به دانش آموزان منتقل می کن

اگر او به سهم خود دانش را با دقت و احساس منتقل . و آن حاالت و حقایق آنهایی هستند که به او عطاء شده اند. دارد مرتبط می سازد

تالشی انجام دهند آنها متوجه آن باشند، و این کند، در نتیجه دانش آموزان از اخالق و رفتار و پرهیزکاری او تبعیت می کنند بدون اینکه 

 (Riazi, 1384, p. 50 and 49). عمل در روند یادگیری از طریق تقلید صورت می گیرد

. به نظر ابن سینا تعلیم و تربیت در پرتو اصولی فراگیر و با اهمیت صورت می پذیرد و این اصول از طریق روشهایی جامعه عمل می پوشد

آثار خویش به ویژه رساله تدابیر المنازل بر این اصول و روشها تأکید کرده که باید مد نظر معلمان و مربیان و برنامه ریزیان امور ابن سینا در 

 .تربیتی قرار گیرد

 :شرح آنها به قرار زیر است

ی پیش از تدبیر و تربیت دیگران نزدیکترین چیز به انسان و مهمترین اشیا برای وی، نفس اوست و آدم: 1خودشناسی و تربیت نفس( الف 

از این رو خودشناسی و آگاهی بر اوصاف و قوای نفس و زوایای . باید در پی اصالح خویشتن باشد و برای این امر الزم است خود را بشناسد 

نفس است و کلید تربیت  بنابراین پله نخست تربیت ، تربیت. روح خویشتن از اصول بنیادینی است که ابن سینا به آن عنایت ویژه ای دارد

نفس ، شناخت خویشتن است ، فرد باید صفات و عادات ناپسند خویش را کامالً بشناسد و بر تمامی عیوب نفس احاطه کامل پیدا کند زیرا 

ال انسان با این ح. اگر عیبی بر وی مخفی بماند همچون دملی پنهان در زیر پوست پس از مدتی سرباز می کند و بر بیننده آشکار می شود

باید به شناخت خود نسبت به خویشتن و عیوب آن بدگمان باشد چرا که انسان بطور طبیعی نسبت به عیوب نفس خویش مسامحه می کند 

و هوی و هوس مانع می شود که او به خوبی از اخالق و رفتار ناپسند خویش آگاه گردد از این رو بوعلی توصیه می کند فرد در این باره از 

 (41-46، ص 4317ابن سینا ، . ) انا و مهربان یاری جوید دوستی که همچون آینه نیکوئیها و زشتیهای او را بر وی بنمایانددوستی د

 های فردی رعایت تفاوت( ب

. ارندها با یکدیگر مساوی نیستند و از نظر توان جسمی ، قدرت تفکر ، هوش و استعداد ، زیرکی و کودنی و جهات دیگر با هم تفاوت د انسان

عالیق آنها به علوم و صناعات نیز متفاوت است یکی به حساب، دیگری به شعر و دیگری به طب عالقه مند است و یکی علم نحو ودیگری 

همچنین گاهی طبع عده ای از دانش ها و حرفه های . هندسه را بر می گزیند و روحیات هر کس با دانش و صناعتی ویژه تناسب دارد

                                                           
ور خود را اصالح کنیم خدا نکند انسان پیش از ما تا اصالح نکنیم خودمان را نمی توانیم کش»: حضرت امام خمینی رحمه اهلل می فرمایند. 3

، 7831سرمدی، )« .آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم شخصیتی پیدا کند که خود را می سازد و خود را گم می کند

  (721ص
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از این رو دیده می شود که والدین ایشان با تالش و صرف هزینه به دنبال آنند که آنان را با دانش و ادب پرورش . تگوناگون گریزان اس

ابوعلی سینا از بیان علل و اسباب این عالقه ها، گزینشها ، مناسبتها اظهار ناتوانی می کند و معتقد . دهند ولی چندان به نتیجه نمی رسند

، ص 4377دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، . ) و تنها خداوند از رمز و راز آن آگاه است. ره فهم آدمی خارج استاست که این امور از دای

241) 

 شناخت استعدادها، عالیق و امکانات( ج

وجه قرار ابن سینا کشف استعداد ها و توانایی های ذهنی را از اموری می داند که باید در گزینش رشته تحصیلی یا حرفه و صناعت مورد ت

 :گیرد و این امور را از وظایف مربی کودک می داند و می گوید

شایسته است که مربی کودک هنگام گزینش دانش یا حرفه خاص برای وی، ابتدا طبیعت کودک را ( تفاوتهای فردی) به همین علت 

ابن . ) ن امور حرفه یا دانش مناسب برای وی برگزیندبیازماید، ذوق و سلیقه او را بسنجد و درجه هوش او را امتحان کند، آنگاه بر اساس ای

 (13-14، ص 4317سینا ، 

ابن سینا از استعدادهای فردی با عنوان مشاکله و مناسبه یاد می کند و تأکید می کند اگر صرف اراده و میل ، بدون وجود تناسب و 

گر هیچکس با هیچ دانش و حرفه ای جاهل نبود و تمامی مردم سازگاری دانش و حرفه با طبع آدمی ، فرد می توانست آن را فرا گیرد، دی

به عالوه آسانی فراگیری برخی از دانشها برای عده ای و صعوبت آن برای برخی دیگر . بهترین و شریفترین دانشها و صناعت را می آموختند 

معتقد است میل و عالقه شخصی فرد به رشته یا حرفه ابن سینا تنها به کشف استعداد ها اکتفا نمی کند بلکه . خود دلیلی بر این امر است

از این رو پس از انتخاب دانش یا حرفه ، مربی . انتخابی در پیشرفت و موفقیت وی و نیز جلوگیری از تضییع وقت او  نقش تعیین کننده دارد

ابن سینا معتقد است که تنها . ه خاص دریابد باید تا مدتی متعلم را تحت نظر قرار دهد و میزان عالقه و رغبت او را به آن دانش یا حرف

هم استعداد و عالقه برای انتخاب دانش و حرفه کافی نیست، بلکه امکانات و وسایل یادگیری در آن دانش یا حرفه ویژه نیز باید برای فرد فرا

دفتر همکاری . ) فه انتخابی را داراست یا نهمربی باید توجه کند که آیا کودک ابزار و امکانات الزم برای موفقیت در آن دانش یا حر. باشد

 (241-245، ص 4377حوزه و دانشگاه، 

 :تنظیم برنامه بر اساس مراحل( هـ

ابن سینا معتقد است که معلمان و مربیان در زمینه تربیت کودک به مراحل رشد وی توجه کنند و خود نیز برای تربیت کودک را بر اساس 

رای هر کدام از مراحل برنامه ای ویژه در نظر گرفته است و از نظر وی برنامه ریزی آموزشی و تربیتی باید بر مراحل رشد او استوار کرده و ب

 (245همان منبع ، ص .) اساس مراحل رشد صورت گیرد

 :آموزش گروهی (د

دانش و حرفه بپردازد و ابن سینا به آموزش گروهی تأکید می کند و معتقد است که کودک با همساالن خود به صورت گروهی به کسب 

رعایت این اصل تربیتی را توسط مربیان دارای آثار سودمندی از جمله  تربیت اخالقی ، تربیت اجتماعی و شکوفایی عقل و ادراکات و ارضای 

 (245-246همان منبع ، ص . ) نیازهای روحی می داند

 : 5تشویق و تنبیه( ذ

ند که وی را به اخالق پسندیده ترغیب سازد و از رذایل اخالقی و عادات ناپسند منع کند، ابن سینا پس از آنکه به سرپرست کودک توصیه ک

عکس العمل مربی کودک باید منطبق با اخالق و . ابزار تشویق و تنبیه یا ترغیب و ترهیب را به عنوان ضمانت اجرای آن توصیه می کند 

ا رفتار کودک باشد ، مثالً در مقابل رفتاری ناپسند در ابتدا روگردانی ، سپس رفتار وی باشد و از نظر کمی و کیفی ، تدریجی و متناسب ب

 (36، ص 4317ابن سینا ، . ) ترشرویی و پس از آن ترساندن و آنگاه توبیخ باید باشد

 

                                                           
5
 .Reward and punishment 
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قرار می دهد و  تشویق و تنبیه را به منزله ضمانت اجرای تعلیم و تربیت مورد توصیه ابو علی سینا فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان

مصادیق تشویق و تنبیه را متنوع و متعدد می داند و معتقد است واکنش مربی در برابر رفتار ناپسند متربی باید متناسب و تدریجی باشد؛ 

حاجی .)ابتدا روگردانی ، سپس ترشرویی و پس از ترساندن و آنگاه توبیخ است و مربی در شرایط خاصی می تواند به تنبیه بدنی روی آورد

 (.234،ص 4344بابائیان امیری، 

بیه ابن سینا برای تشویق و تنبیه راههای گوناگونی ذکر می کند و از این نظر اظهار می دارد که مربی نباید از شیوه خاصی برای تشویق یا تن

گرفتن با کودک یا قدردانی از او  بهره جوید، مثالً تشویق کودک هم می تواند با تعریف و تمجید از رفتار و اخالق نیکوی او وهم با انس

 (37، ص 4317ابن سینا، . ) صورت گیرد

 :ابن سینا تنبیه بدنی را در صورت لزوم مُجاز می داند، ولی برای آن شرایطی تعیین می کند که عبارتند از

از چنین رفتار ناپسندی از او سر بزند ، اولین تنبیه بدنی باید سخت و دردآور باشد به گونه ای که کودک به شدت بترسد و بداند اگر ب( الف 

در مقابل اگر تنبیه اول سبک باشد و تأثیر چندانی بر کودک نگذارد، وی را از خطا و تقصیر باز نمی دارد و . تنبیه دردناکی در انتظار اوست

 . امیدوار است که تنبیه های آتی نیز این چنین باشد

رت گیرد، شاید علت آنکه ابن سینا این شرط را برای تنبیه بدنی نخست الزم می شمرد، آن تنبیه بدنی باید پس از ترساندن شدید صو( ب

است که کودک اهمیت چنین تنبیهی را دریابد و در ذهن و خاطر او تأثیر بسزایی بگذارد، به گونه ای که خاطره چنین وضعیتی او را از 

 . تکرار رفتار ناپسند باز دارد

به نظر می رسد علت این شرط آن است که به عقیده ابن . فراهم کردن میانجی و شفاعت کننده صورت پذیرد تنبیه بدنی باید پس از( ج

ای سینا هدف از تنبیه بازداشتن کودک از رفتار نابهنجار است نه انتقام و اگر برای بار اول تنبیه سختی توصیه می شود از این روست که دار

بنابراین به نظر ابن سینا میانجیگرانی الزم است تا هرگاه تنبیه به حد کفایت . یگر نیازی به آن نباشدخاصیت بازدارندگی باشد و برای بار د

 (37-33همان منبع ، ص . ) رسید، با وساطت ایشان پایان پذیرد و از تنبیه بیش از حد و نامناسب جلوگیری شود

ر انتخاب آموزگار و مربی کودک دقیق شد که خردمند و دیندار باشد و راه اوالً باید د: همچنین ابن سینا در مورد ویژگی های معلم می گوید

ابن سینا ، . ) تهذیب  اخالق و پرورش و تربیت بچه را بشناسد و با وقار و سنگین و با مروت و پاکدامن و نظیف باشد و راه معاشرت را بداند

 (14، ص 4317

دوره طوالنی و حساس بر عهده دارد الزم است که دارای شایستگی هایی باشد و به از نظر ابن سینا معلم که آموزش نوجوانان را در یک 

 : صفاتی آراسته گردد که عبارتند از

 تبحر و مهارت در رشته خود و آشنایی به فنون تدریس -4

 خلق نیکو و اسوه بودن برای شاگردان -2

 (417-454، ص 4344شمس الدین ، ) آداب دانی در معاشرت، مجالست و گفتگو  -3

ا بنابراین از نظر ابن سینا معلم باید نخست به تربیت و تهذیب نفس خویش بپردازد و سپس با تبحر و مهارتی که در تعلیم و تربیت دارد و ب

 توجه به مراحل مختلف رشد کودک او را راهنمایی کرده و در نهایت او را به حرفه یا صناعتی که موافق با ذوق و استعداد نوجوان است

 .رهنمون گردد و فضایل اخالقی و اجتماعی را که موجب سعادت فرد می گردد به او بشناساند

بدین ترتیب . ابن سینا در زمینه تربیت کودک به مراحل رشد وی توجه کرده و برای هر کدام از مراحل برنامه ای ویژه در نظر گرفته است

مراحل تعلیم و تربیت . زی آموزشی و تربیتی باید بر اساس مراحل رشد صورت گیردیکی از اصول تربیتی در نظر وی ، آن است که برنامه ری

 :و برنامه درسی که بر اساس مراحل رشد کودک استوار است به شرح ذیل است

 : پیش از آموزش ( الف

ابوعلی سینا در این مرحله عالقمند به رشد حسی و حرکتی کودک و آموزش عاطفی و اخالقی اوست ما از هرگونه : سال 6کودکان زیر 

روشهای خاصی که در این مرحله بوعلی سینا به آن اشاره کرده اطالع نداریم، جدا از ورزشهای جسمانی و موسیقی، جز موردی که برای 
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یکی و بدنی و حرکتی در نظر گرفته، بطوریکه او باید عادات ذهنی و اخالقی را کسب کند و دیگر موارد را برای رشد کودک و پیشرفت فیز

 (Riazi, 1384, p. 39) .. تصفیه احساسات خود و ارتقاء عواطف به کار گیرد

 

و پس ( تا دوسالگی) به دو دوره شیرخوارگیابن سینا مرحله اول رشد کودک را از آغاز تولد تا حدود شش سالگی می داند که در این مرحله 

 .پرداخته است وی درباره وظایف پدر ومادر در این مرحله سخنانی دارد( پس از دو سالگی) از شیرخوارگی

 .:از حقوق پدر ومادر بر فرزندان آن است که نام نیکی بر وی نهند ، نامی که از نظر دینی و اجتماعی پسندیده باشد: نامگذاری 

ابن سینا در این مرحله به روشهای تربیت جسمی کودک و مراقبتهای الزم در دوران شیرخوارگی و طفولیت اشاره می کند که : رگی شیرخوا

 .از جمله توصیه های پزشکی وی آن است که کودک باید از شیر مادر ارتزاق کند

خالقی او آغاز شود پیش از آنکه اخالق نکوهیده و عادات در این مرحله هنگامی که کودک از شیرگرفته شد باید تأدیب و تربیت ا: تأدیب

در این مرحله ابن سینا عالقه مند به آموزش ویژه ای نیست اما عالقمند به ایجاد یک دوران کودکی شاد با توجه به . ناپسند بر او هجوم آورد

 :رکز می کندبنابراین او در اینجا بر سه کار آموزشی تم. سالمت فیزیکی ، فکری و اخالقی است 

 .و نگهداری او دور از هر نوع نفوذ زیانبخش که ممکن است روح و رفتار اخالقیش را تحت تأثیر قرار دهد( رفتار اخالقی) اخالقیات بچه  -4

سیله رشد بدن و تحرک با توجه به احتیاج بچه به بازی و ورزش ، بازی در این مرحله بخش ضروری زندگی را تشکیل می دهد  زیرا به و -2

 (457، ص 4363ابن سینا ، . ) آن مهارتهای حرکتی و فیزیکی مختلفی را به دست می آورد

ابن سینا در این مرحله عالقمند به پرورش کودک با موسیقی بوده و گوش دادن به آن را برای بچه الزم می : رشد رغبت ها و رفتار  -3

 (61، ص 4331برکشلی ، . ) داین عمل موجب پرورش ذوق و استعداد کودک می گرد. دانست

ابن سینا به انواع بازیها در این دوره اهمیت زیادی می دهد او نقش ورزش را در تعلیم و تربیت و ضرورت زمانی آن را در زندگی بچه ذکر 

می تواند . زیاد باشدکرده و تغییر نوع ورزش را بر اساس سن و توانایی کودک بیان می کند  زیرا ورزش ممکن است از لحاظ مقدار ، کم یا 

خیلی سخت بوده و قدرت بدنی زیادی بطلبد و می تواند حزیی، سریع یا آهسته باشد و یا سرعت و قوت را با هم بخواهد و یا ممکن است 

 زو نی( 453، ص 4363ابن سینا ، . ) آرامش دهنده باشد و هر یک از انواع ورزشها زمان و ضرورت ویژه خود را در زندگی کودک دارد

 (Riazi, 1384, p. 39) 

می دانیم که بوعلی در این هنر . اما بوعلی سینا در این سطح از آموزش نگران بازی و ورزش است همینطور که نگران آموزش موسیقی است

دی، لذت، ماهر بود، هم به عنوان آهنگساز و هم به عنوان نوازنده، بنابراین این جزو قابلیت و ظرفیت یک متخصص است که احساسات شا

خلوص و احساس تمجید و دلخوشی را که موسیقی در کودک ایجاد می کند و همینطور روشی که کودک می تواند یادبگیرد که چگونه 

ابوعلی سینا به تفصیل در مورد موسیقی، ترکیبات و وزن آن و . هماهنگی و ناسازگاری صدای زیر و بم و چگونگی پیدایش آنها را درک کنند

 (Mathematics, 1384, p 39-40) ..یل بکار رفته صحبت می کندهمینطور وسا

بنابراین ورزش و موسیقی مهمترین اجزای روش آموزشی در این مرحله است این دو روش آموزش کودک را برای آموزش ابتدایی سازمان 

 .سالگی شروع می شود آماده می کند  6یافته مرحله بعدی که در سن 

 (سالگی 41 تا 6: )آموزش ابتدایی( ب

مرحله دوم زمانی آغاز می شود که مفاصل کودک رشد یافته و کودک دارای آمادگی زبانی و شنوایی و توانایی تلقین پذیری است و سن 

وقتی که کودک به سن شش سالگی رسید باید او را به معلم خصوصی » : و می گوید: مناسب برای این دوره را شش سالگی تعیین می کند

 (457، ص 4363ابن سینا، ) « س سپرده شودو معلم کال

او در حفظ مقداری اشعار عربی و معلم کالس، او را در حفظ قرآن مقدس کمک کند و الفبا را در طرح مذهبی به ( سرخانه) معلم خصوصی 

 .او بیاموزد ابن سینا در این مرحله به نکات ذیل توجه کرده است
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، کتابت و تعالیم دین، آموزش کتابت، از طریق کشیدن شکل حروف صورت می  6قرآن: عبارند از موادی که کودک باید آن را بیاموزد ،  -4

دفتر همکاری حوزه و . ) همچنین آموزش اشعاری که به محاسن اخالق و اعمال پسندیده تحریض می کند، جز مواد تعلیمی است. گیرد 

 (236، ص 4377دانشگاه ، 

بخواند و سپس قصاید را از ( نظم شاعرانه) ابن سینا معتقد است پسر بچه باید رجز : همزمان صورت گیرد تربیت عقلی و اخالقی باید  -2

سبک تر، بچه باید اول رجز از حفظ ( وزن هایش )رجز آسانتر یاد گرفته می شود زیرا بند هایش کوچکتر است و ریتم هایش . حفظ نماید 

ان است و اشعاری که بچه از حفظ می کند باید کاربرد روشهای یادگیری و مغضوبیت جهل و کند زیرا که حفظ کردن و بخاطر آوردن آن آس

بچه حماقت را روشن کند و احترام به والدین و رفتارهای قابل  قبول نظیر، مهمان نوازی و استانداردهای باالی اخالقی را برانگیزد زیرا که 

 (37، ص  4317ابن سینا ، . ) د و می شنود قرار می گیرددر طی این سالها قویاً تحت تاثیر آنچه که می خوان

اجزاء مطالعه در این مرحله قرآن و حفظ آن است، یادگیری خواندن و نوشتن ، کسب و یادگیری چارچوب مذهب و مطالعه بعضی از متون 

 .شعر عربی به عالوه اینکه از نیاز به بازی و ورزش آگاه باشد

قرآن، شعر، : نا ارائه شد به مانگرانی جامعه را در زمان فرهنگ اسالمی و عناصر اصلی آن گوشزد می کندبرنامه درسی که توسط بوعلی سی

به عبارت دیگر، او نیاز کودک را به بازی، حرکت و تنوع نادیده نمی گیرد، به طوری که . دینداری، مجاهدت فی سبیل اهلل و علم اخالق

که با کودک مدرن در اکثر کشورهای اسالمی امروز از آن پیروی می کنند متفاوت نیست، بجز در این  برنامه درسی او واقعاً زیاد با برنامه ای

 (13؛ ص4341ریاضی، .)مورد که تمرکز و توجه او بر حفظ قرآن است و به این یادگیری اولویت مطلق می دهد

است که در یادگیری به او کمک می کند و نوعی تربیت  آنچه که ابن سینا در این مرحله می خواهد به کودک عرضه شود ادبیات پیام دار

 . اخالقی ، که ابن سینا آن را هدف انسان و منبع خوشبختی اش می پندارد و به کودک عرضه می دارد

 (سالگی به باال 41از : )آموزش حرفه ای ( ج

. ادهای او انتخاب شده است آموزشی تخصصی است آموزش در این مرحله با توجه به شغل آینده دانش آموز که بر اساس تمایالت و استعد

وقتی که شاگرد یادگیری قرآنرا تمام کرد و اصول و مبانی زبان را از : این آموزش بی انتهاست به این معنی که تا پایان عمر ادامه می یابد

اگر معلم یا ولی او . ن مسیر هدایت کرد لذا نوجوان را باید در آ. حفظ نمود ، آنگاه باید دید که چه شغلی برای آینده اش مناسب است

. تحصیل ادبیات را برای او مناسب دید باید پس از زبان به مطالعه رساله های منظوم، سخنرانی ، بحث و مراوده و موضوعات مشابه بپردازد 

زیده باید مواد آموزشی ضروری آن را علم حساب را بیاموزد و خوشنویسی باید مورد دقت قرار گیرد و نیز اگر صناعت و حرفه ای دیگر را برگ

 (13، ص4341ریاضی، )و نیز (33، ص 4317ابن سینا،. ) فرا گیرد

یز ابن سینا تأکید می کند که نوجوان در انتخاب صناعتی که می خواهد بیاموزد، باید آمادگی و قابلیتها و امکاناتی که در اختیار دارد و ن

ن وی باید بداند که افراد از نظر توانایی های ذهنی و جسمی و ویژگی های فردی با یکدیگر همچنی. عالقه شخصی را مد نظر قرار دهد 

 (237، ص  4377دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،. ) تفاوت دارند و این تفاوتهای فردی باید در گزینش صناعت و حرفه رعایت شود
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بلکته بتاالتر از ایتن،    . نمی رسد؛ زیرا قرآن خالصه و چکیده تعالیم همه انبیای الهتی استت  در عالم هستی هیچ کتابی در فضیلت و برتری به پایه قرآن . 

قرآن به جز خداوند از هتر  « القرآن افضل کل شی ء دون اهلل » : فرمود( ص)پیامبر گرامی اسالم . قرآن از همه موجودات جهان آفرینش برتر و واالتر است

 (7838،78عالمی،. ) چیزی برتر است

 :خدا در قرآن تجلی 

 (همان، همان.)تجلی نموده است، ولی آنان نمی بینند( قرآن)به خدا سوگند که خداوند برای آفریدگانش در کالم خود : می فرمایند ( ع)امام صادق 

قرآن درهر عصری نو و نزد هتر ملتتی   « لی یَوم  القِیامَهِفَهُوَ فِی کُل ّ زَمانٍ جَدیدٌ وَ عِندَ کُلِّ قَومٍ غَضٌّ اِ» : می فرمایند( ع)امام صادق : قرآن برای همه عصر ها

 (72همان،ص.)تا روز رستاخیز تازه و شاداب است

میترد  سزاوار است انستان متومن ن  « یَنبَغی لِلمُومِن اَن الیَمُوتَ حَتّی یَتَعلَّمَ القُرآنَ، اَو یَکُونَ فِی تَعلِیمِهِ» : می فرمایند( ع)امام صادق : اهمیت تعلیم در قرآن 

 .مگر آنکه قرآن را فراگرفته باشد یا در حال فراگیری آن باشد

 (71همان منبع، ص( ) 10مُزَمِّل، .) هر چه از قرآن میسر می شود بخوانید« فَاقرءُوا ما تَیَسَّرَ مِن القُرآن » 
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 :کسب و اشتغال ( د

ی در صناعت و حرفه مورد عالقه خویش تا حدی متبحر گردید باید به کسب درآمد روی هنگامی که نوجوان با آموزشهای تکمیلی و تخصص

وقتی نوجوان حالوت کسب درآمد و امرار ( الف : ابن سینا برای این امر دو فایده ذکر می کند .آورد و از دسترنج خویش امرار معاش کند 

، آن را فرو نمی گذارد و می کوشد با آموزش و تمرین به باالترین درجه  معاش از طریق صناعت و حرفه خویش را چشید، دیگر در میانه راه

در . نوجوان به تحصیل معاش عادت می کند و فردی مستقل و با عزت نفس بار می آید(تخصص و مهارت درآن صناعت دست یابد ب

ی می گذرانند و با میراث و دارایی بادآور ایام را مقابل،نوجوان و جوانانی که به ثروت پدر چشم دوخته اند و از حاصل تالش و کار وی زندگ

 (237همان ،ص . ) سپری می کنند،از کسب درآمد و کار و تالش باز می مانند و از تحلّی به زیور ادب محروم می گردند

 :ازدواج و تشکیل خانواده(هـ

سینا برای این مرحله سن معینی را ذکر نمی کند، ولی ابن . مرحله پنجم آن است که فرد ازدواج کند و خانواده ای مستقل به وجود آورد

از نظر اخالقی و رفتاری، به عادات و : مسلم است که این مرحله زمانی آغاز می شود که فرد چهار مرحله پیشین را با موفقیت طی کرده باشد

رایت و دانش، توانایی الزم برای اداره زن و صفات پسندیده آراسته شده باشد و از نظر اقتصادی و کسب و اشتغال و نیز از نظر عقل و د

 (همان ،همان.)فرزندان را به دست آورده باشد

افراد کند ذهن . از نظر ابن سینا عامل محیط و وراثت و نیز رعایت تفاوتهای فردی در انتخاب شغل و حرفه مورد باید مورد توجه قرار گیرد 

 (43-41، ص 4344شمس الدین ، . ) انند بلکه باید تحت تعلیم قرار گیرندو استثنایی نباید در جامعه رها شوند و بیکار بم

از  از نظر ابن سینا استادی که می خواهد صناعت بیاموزد ، باید بداند که نمی تواند به هر شاگرد ، هر صنعتی را تعلیم کند ، بلکه هر کدام

باید به هر کس مناسب  ذوق واستعدادش صناعت آموخت و . د شاگردان ذوق و شایستگی آموختن و فرا گرفتن صناعت مخصوصی را دارن

دلیل بر این سخن این است که اگر همه کس شایسته و مستعد آموختن همه صنایع بود می . گرنه تعلیم و تربیت نتیجه مطلوب نمی دهد 

اعات اجتماع بکنند و دلیل دیگر این بایست همه کس دارای ادب و صناعت باشد و همه مردم به گزیدن شریف ترین آداب و عالی ترین صن

لذا بعضی از مردم پی بالغت می روند و بر خی پی نمو . است که آموختن بعضی از آداب برای قومی آسان و برای دیگری دشوار می باشد 

خارج شده و به ودیگری پی خطابه، هر کسی رشته مناسب ذوق  خود را تعقیب می نماید و همچنین وقتی که از رشته های مختلف زبان 

رشته های دیگر فنون و صنایع نظر می کنی، می بینی یکی علم طب را اختیار می نماید و دیگری هندسه را و همین طور طبقات مختلفه 

ابن سینا حکمت این اختالفات را در ( 17-14، ص 4317ابن سینا ، . ) مردم، هر طبقه ای رشته مخصوصی را اختیار و تعقیب می نمایند

: ر خداوند دانسته و پس ازآن جهت رعایت این تفاوتها ، معلم را گوشزد به سنجش هوش و استعداد دانش آموزان می کند و می گویداختیا

بنابراین استاد پیش از شروع به تعلیم باید طبع و ترجمه شاگردش را بسنجد و هوشش را بیازماید  سپس مناسب ذوق و استعدادش » پس 

ایع انتخاب نماید و پس از آنکه یکی از هنرها و صناعات را برای شاگرد برگزید، از اندازه میل و رغبت شاگردش برای وی از هنرها و صن

ت نسبت به آن اطالع حاصل کند و نیز بداند که آیا در آن رشته سابقه دانشی دارد یا بلکه بی اطالع و بی سابقه می باشد و آیا ابزار و آال

. ) ه و آنگاه عزم خود را جزم کند، چه این ترتیب با اصول  حزم موافق تر و از تضییع وقت شاگرد دورتر می باشدکارش با او سازگار است یا ن

 (14همان منبع ، ص 

ابن سینا به اصل پیشگیری و دور کردن کودک از رذیلتهای اخالقی معتقد است و اظهار می دارد با آموزش آداب دینی و شرعی و نیز 

از دیگر شیوه های تعلیمی که ابن سینا به آن اشاره . ت پند آموز است می توان اخالق و رفتار کودک را تضمین کرداشعاری که حاوی نکا

رعایت ترتیب از آسان به دشوار در آموزش مطالب و مفاهیم ، آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی ، همزمانی : کرده است عبارتند از 

 (433-435، ص  4344شمس الدین   . )تربیت اخالقی و آموزش علمی است

 :تعالیم شش گانه از نظر ابن سینا 
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مثالً برای . آن است که آموزگار یک موضوع کلی را برای دانش آموز بیان کند و از آن امر کلی امر مجهول را معلوم سازد: تعلیم ذهنی  -4

اضافه می گردد و به ظرف فشار می آوردو ظرف می  فهماندن علت شکستن حوض در زمستان می گوید، آب چون منجمد شود بر حجم آن

 .شکند

 .عبارت از آموختن شیوه هایی با به کار بردن ابزار ها و آالتی که برای هر صنعتی بایسته است: تعلیم صناعی

 .می رودشیوه تلقین برای تمرکز دادن حواس و تکرار اشعار یا اسامی گیاهان برای حفظ کردن آنها به کار : تعلیم تلقینی -3

 .آموختن عادات نیکو از راه پند و اندرز است: تعلیم تأدیبی -1

 .آگاه کردن دانش آموز از رموز و علل و آثار و حوادثی را که هر روز مشاهده می کند: تعلیم تنبیهی  -5

رفتار کند که مورد اعتماد و وثوق آن است که دانش آموز گفته های آموزگار را بدون دلیل بپذیرد و معلم باید طوری : تعلیم تقلیدی   -6

 (473،ص4344و همچنین وکیلیان ، 143-141، ص 4331، صدیق ، 453همان منبع ، ص . ) باشد تا این تعلیم ممکن گردد

 :آموزش گروهی 

ودانش آموز می  ابن سینا شیوه آموزش انفرادی کودکان را که آن زمان موسوم بوده است مناسب ندانسته و آن را مایه مالل و خستگی معلم

داند و معتقد است اگر در آموزشگاه بچه تنها باشد یعنی همدرس  وهمکار دیگر نباشد موجب رنجش آموزگار و شاگرد هر دو می گردد لذا 

بهتر این است که از فرزندان مردمان جلیل که دارای اخالق و آداب نیکو و عادات پسندیده می باشند در مدرسه مجتمع شده و به صورت 

 (34، ص  4317ابن سینا ، . ) 7گروهی به فرا گرفتن علم وادب بپردازند زیرا کودک از کودک فرا می گیرد

 :آثار سودمندی را به دنبال می آورد( آموزش گروهی ) شیخ الرئیس بر این باور است که رعایت این اصل تربیتی 

اخالق و رفتار پسندیده همساالن خویش پیروی کند و به صفات و آموزش دسته جمعی باعث می شود که کودک از : تربیت اخالقی ( الف 

، تهذیب اخالق کودکان ، برانگیختن همتهای ( آموزش گروهی) ابن سینا در این باره می نویسد که اثر این امر . عادات نیکو آراسته گردد

کودکان است ، که در روان شناسی  معاصر مورد توجه این امر مبتنی بر مسأله تلقین پذیری و تقلید . ایشان و تمرین عادتهای نیک است 

 (245-246، ص 4377دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، . ) قرار گرفته است

ارتباط با همساالن و آداب و معاشرت . کودک در این مرحله از زندگی اش ، برای حیات اجتماعی آینده آماده می شود : تربیت اجتماعی ( ب

 .ایند اجتماعی شدن او را تسهیل می کند و ارتباط با دیگران فر

کودکان با یکدیگر سخن می گویند و از دیدنیها و شنیدنیها و حوادث  جذاب و عجیبی که برایشان رخ داده با : شکوفایی عقل و ادراکات ( ج

امر موجب بر انگیختن حس همچنین این . یکدیگر گفتگو می کنند ، و این خود به پرورش عقالنی و شکوفایی ذهنی کودک کمک می کند

 (33، ص 4317ابن سینا ، . ) تعجب در ایشان می گردد و موجب می شود که کودک آن گفته را به خاطر بسپارد و برای دیگران بازگو کند

آنها مباهات  ابن سینا به این نکته توجه دارد که کودک به بازی ، ارتباط با همساالن ، دوستی و سخن گفتن با: ارضای نیازهای گروهی ( د

برایشان و نشاط نیاز دارد وی با توصیه به آموزش  گروهی ، در پی آن است که این نیازهای روانی کودک را برآورده سازد و معتقد است 

 (.246، ص 4377دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، . ) کناره گیری کودک و تعلیم انفرادی وی این نیازها را بی پاسخ می گذارد 

ر ابن سینا گروه همساالن تاثیر بسزایی درباره چگونگی ارتباط فرد با دیگران و نقش آن در رشد وی دارد و همچنین از نظر ابن پس از نظ

سینا شیوه تدریس باید متناسب با شرایط و استعداد و عالقه شاگردان تعیین گردد و از انواع شیوه های تدریس که منجر به یادگیری بیشتر 

 .استفاده و خود را محدود به روش خاصی نمی کندو بهتر گردد را 
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( ص)پیامبر. متفق و متحد باشید و از تفرقه بپرهیزد همه با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید،برمبنای ایمان و خداشناسی: می فرمایند( ع)حضرت علی. 

 (731، ص7838ساعی،.)اصالح میان مردم، از نماز و روزه دائم افضل است و چیزی که دین را محو می کند، فساد و اختالف است: فرمود
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 :نتيجه گيري

معلم باید )ابن سینا درمورد ویژگی های معلم،ابتدا اخالق فردی را قرار داده چرا که مربی باید واجد صفات نیک و دور از رذایل اخالقی باشد

د، سنگین و موقر بوده  و از حماقت یا از شوخ طبعی و لطیفه گویی با هوش و بادین ، با وقار و بردبار و در تدریس کودکان مهارت داشته باش

بر حذر باشد، و از سبک مغزی دور بوده، نه آنقدر سبک رفتار و لوس و نه آنقدر خشک و مبهم، بلکه بر عکس باید مهربان و با فهم و درک 

ایشان تاکید می کند اولین امری که انسان باید  به سیاست . (باشد، پرهیزکار و با تقوی ، تمیز و درستکار ، صاحب مروت و پاکی باطن باشد

درمرحله بعد به اخالق اجتماعی ،تخصص در تعلیم و تربیت،شناخت استعداد ها و عالیق متعلم می .وتدبیر آن بپردازد نفس خود اوست

 .پردازد

ه پله نخست تربیت ، تربیت نفس است و کلید تربیت درمورد اصوا تربیتی نیز دا ابتدا خودشناسی و تربیت نفس را قرار داده است چرا ک

نفس ، شناخت خویشتن است ، فرد باید صفات و عادات ناپسند خویش را کامالً بشناسد و بر تمامی عیوب نفس احاطه کامل پیدا کند چرا 

خوبی از اخالق و رفتار ناپسند که انسان  بطور طبیعی نسبت به عیوب نفس خویش مسامحه می کند و هوی و هوس مانع می شود که او به 

خویش آگاه گردد از این رو بوعلی توصیه می کند فرد در این باره از دوستی دانا و مهربان یاری جوید دوستی که همچون آینه نیکوئیها و 

 .زشتیهای او را بر وی بنمایاند

فه خاص برای وی، ابتدا طبیعت کودک را بیازماید، شایسته است که مربی کودک هنگام گزینش دانش یا حر( تفاوتهای فردی) بنابر اصل 

 .ذوق و سلیقه او را بسنجد و درجه هوش او را امتحان کند، آنگاه بر اساس این امور حرفه یا دانش مناسب برای وی برگزیند

بدین ترتیب . ظر گرفته استابن سینا در زمینه تربیت کودک به مراحل رشد وی توجه کرده و برای هر کدام از مراحل برنامه ای ویژه در ن

 یکی از اصول تربیتی در نظر وی ، آن است که برنامه ریزی آموزشی و تربیتی باید بر اساس مراحل رشد صورت گیرد

 نامگذاری نیک بر فرزندان که از نظر دینی و اجتماعی پسندیده باشد، دوسال شیرخوارگی مخصوصا شیر مادر، )پیش از آموزش))

 :تأدیب

کودک از شیرگرفته شد باید تأدیب و تربیت اخالقی او آغاز شود و نگهداری او دور از هر نوع نفوذ زیانبخش که ممکن است روح هنگامی که 

و رفتار اخالقیش را تحت تأثیر قرار دهد ، رشد بدن و تحرک با توجه به احتیاج بچه به بازی و ورزش ،رشد رغبت ها و رفتار با موسیقی 

و اشعار پند  آموز ، بنابر این ورزش و موسیقی در این مرحله ( موجب پرورش ذوق و استعداد کودک می گردد گوش دادن به موسیقی)

 (کودک را برای آموزش ابتدایی سازمان یافته مرحله بعدی آماده می کند 

 (سالگی 41تا  6: )آموزش ابتدایی

روشن کردن کاربرد )، یادگیری خواندن و نوشتن،اشعار پند آموزدر این مرحله حفظ قرآن( اجزاء مطالعه و مواد  آموزشی)برنامه درسی

ا روشهای یادگیری و مغضوبیت جهل و حماقت ، احترام به والدین و رفتارهای قابل  قبول نظیر، مهمان نوازی و استانداردهای باالی اخالقی ر

کسب و یادگیری چارچوب )دینداری(می شنود قرار می گیردبرانگیزد زیرا که بچه در طی این سالها قویاً تحت تاثیر آنچه که می خواند و 

 (در راستای بتازی و ورزش،تفریح وسرگرمی،کرکت و تنوع اهمیت زیادی می دهد.مجاهدت فی سبیل اهلل و علم اخالق(مذهب

وقتی که شاگرد .می دهدتمرکز و توجه او بر حفظ قرآن است و به این یادگیری اولویت مطلق ( )سالگی به باال 41از : )آموزش حرفه ای 

این امر با ادامه .یادگیری قرآنرا تمام کرد و اصول و مبانی زبان را از حفظ نمود ، آنگاه باید دید که چه شغلی برای آینده اش مناسب است

 (تحصیل در یکی از زمینه های علمی با یا دگیری حرفه ای برای امرار معاش شروع می شود

وان با آموزشهای تکمیلی و تخصصی در صناعت و حرفه مورد عالقه خویش تا حدی متبحر گردید باید به هنگامی که نوج)کسب و اشتغال 

 (کسب درآمد روی آورد و از دسترنج خویش امرار معاش کند 

رده باشد و ابن سینا برای این مرحله سن معینی را ذکر نمی کند ولی فرد چهار مرحله پیشین را با موفقیت طی ک)ازدواج و تشکیل خانواده

 (توانایی الزم برای اداره زن و فرزندان را به دست آورده باشد



 98-39، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

و معتقد است (آموزش انفرادی را مایه مالل و خستگی معلم ودانش آموز می داند )ابن سینا به آموزش گروهی  بیشتر از انفرادی تاکید دارد

موجب رنجش آموزگار و شاگرد هر دو می گردد لذا بهتر این است که از  اگر در آموزشگاه بچه تنها باشد یعنی همدرس  وهمکار دیگر نباشد

فرزندان مردمان جلیل که دارای اخالق و آداب نیکو و عادات پسندیده می باشند در مدرسه مجتمع شده و به صورت گروهی به فرا گرفتن 

تربیت اخالقی و )آثار سودمندی را( آموزش گروهی ) رعایت این اصل تربیتی . علم وادب بپردازند زیرا کودک از کودک فرا می گیرد

 .به دنبال می آورد( اجتماعی،شکوفایی عقل و ادراکاتو ارضای نیازهای گروهی

عکس العمل مربی کودک .را به منزله ضمانت اجرای تعلیم و تربیت مورد توصیه قرار می دهد( تشویق و تنبیه)ابن سینا آخرین اصل تربیتی 

ق و رفتار وی باشد و از نظر کمی و کیفی ، تدریجی و متناسب با رفتار کودک باشد ، مثالً در مقابل رفتاری ناپسند در باید منطبق با اخال

مربی در شرایط خاصی می تواند به تنبیه بدنی روی . ابتدا روگردانی ، سپس ترشرویی و پس از آن ترساندن و آنگاه توبیخ باید باشد

خت و دردآور باشد به گونه ای که کودک به شدت بترسد بعالوه تنبیه بدنی باید پس از ترساندن شدید و اولین تنبیه بدنی باید س)آورد

تشویق کودک هم می تواند با تعریف و تمجید از رفتار و اخالق نیکوی او وهم با انس ( فراهم کردن میانجی و شفاعت کننده صورت پذیرد

 .گرفتن با کودک یا قدردانی از او صورت گیرد

 

 ابن سینا معتقد است که در برنامه ریزی درسی باید به نیازهای جسمانی و روحی کودکان ، تفاوتهای فردی، استعدادها و تمایالت آنان توجه

کرد برنامه خوب، برنامه ای است که با زندگی روزمره کودک ارتباط داشته باشد و از اصول تربیتی برای رشد کامل کودک پیروی کندبعالوه 

 .یه برنامه درسی باید به نیازهای جامعه و یاد گیرنده توجه کافی داشته باشنددر ته

 

فردی باتجربه و متخصص که باید در کالس درس محور )از نظر ابن سینا از آنجا که معلم در کالس درس از قدرت کافی برخوردار است 

و می ( وی و استعدادهای اوست به تربیت دانش آموزان بپردازد باشد و با شیوه هایی که متناسب با مقتضیات سنی کودک ، تفاوتهای فردی

 .تنبیهی و صناعی بهره بگیرد –ذهنی  -تقلیدی –تأدیبی  -تواند به تشخیص خود و متناسب با نیازهای شاگردان از روش هایی مانند تلقینی

معلمان و صالحیت داوطلبان امتحان جدی به عمل آید و در انتخاب و استخدام .)در انتتخاب معلمان باید نمهایت دقت صورت گیرد:پیشنهاد

و به آنها (در عوض،خدمتشان به نحو مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.واحترام آنان به نحو احسن تامین گردد(مادی و معنوی)حقوق

و معرفت دبیشتری تشخیص وآنها را به نحو  آموزش اخالقی و علمی و کاملی اعطا شود که بتوانند مسائل و مشکبالت روز تربیتی را با دقت

چرتا که معلمان باید دارای شخصیتی عالی باشند بطوریکه دانش آموزان بتوانند ازآنها بعنوان الگو و نمونه ممتاز .احسن حل وفصل نمایند

حل مسائل روز و با علم اگر معلمان به سهم خودشان دانش را با اصول و روشهای صحیح و دقیق تربیتی و متناسب با .پیروی کنند

نافع،ایمان خالص،اخالق نیکو وکامل و عمل صالح منتقل کنند ، درنتیجه دانش آموزان از اخالق و رفتار و پرهیزکاری او تبعیت میکنند 

 .بدون اینکه تالشی انجام دهند آنها متوجه آن باشند،و این عمل در روند یادگیری ازطریق تدریس صورت می گیرد
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