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Émile Durkheim (1858 – 1917) 

 نامهزندگی 

و  شاهد جنگ داخلی سالگی 13در  به دنیا آمد. ای یهودیو در خانواده فرانسه 2اپینالدر شهر  1858امیل دورکیم در سال 

 اگر زمانی به کار تدریس مشغول با خود عهد کردو  نهادفرانسه بود. این رویداد تأثیر عمیقی بر او  های سیاسی و اجتماعی  آشوب

ای حرکت کنند که در سایه اتحاد و همبستگی ساختن جامعه یسوبهخود کمک کند  وطنانهمشد رسالت او این باشد که به 

ترین دبیرستان فرانسه به نام اکول تحصیالت دوران متوسطه خود را در برجستهاو  .کندمیمشکالت و تعارضات خود را حل 

ی او به خالقیت و تخیل زندهاز در این دوران معلمان او (. 1993، 4فیلوکس) به پایان رسانددر رشته فلسفه  3نرمال سوپریور

تحصیل شدن لاپس از فارغ شدند. دورکیمخالصانه او می و بخشالهامهایش شیفته گفتگوهای گرم، آمدند و همکالسیوجد می

 فلسفی یهانیپلیسیدبه دلیل ناخرسندی از وضعیت  .به تدریس فلسفه مشغول شددر سمت دبیری  1887تا سال  ،از دبیرستان

وضوع در دانشکده ادبیات پاریس از رساله دکتری خود با م 1893در سال  بیترتنیابهو  شود شناسجامعهتصمیم گرفت 

در حوزه  5ویلهلم وونت ییگراشیآزما مجذوبها سالدر این  آنجایی که او(. 1962اجتماعی دفاع کرد )یانگ،  کارمیتقس

فت. آزمایشگاه ربه آلمان  وونتبرای دیدن گیری کرد و برای مدت کوتاهی از کار خود کناره1885در سال  ه بود،شدروانشناسی 

دستاوردهای خود را در  با برگشت از آلمان،روانشناسی او را از نزدیک دید و وضعیت فلسفه و علوم اجتماعی را مطالعه کرد. 

رد انسه را جلب کتوجه رئیس آموزش عالی فر بیترتنیابه. تبدیل شد هشدشناختهای به چهره مجالت معتبر آن روز چاپ کرد و

. در آنجا کرسی علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت )پداگوژی( (1973)الکس،  راه یافت 6دانشکده ادبیات بوردوبه  1887و در سال 
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« شناسیهمبستگی اجتماعی، تربیت اخالقی و عقالنی، تاریخچه پداگوژی و جرم»در کنار تدریس دروسی مانند  را تأسیس کرد و

 چنانآنشدت و حجم فعالیت او در این دانشگاه کرد. پداگوژی تدریس می دوره ابتداییای یک ساعت به معلمان هفتهپیوسته 

کند ادی مانند دورکیم خود را وقف دانشگاه نکرده است. او به حدی کار میهیچ است»که رئیس دانشگاه در مورد او نوشت  باالبود

به آرزوی دیرین خود رسید و به دانشگاه سوربن رفت. او کرسی تعلیم  1902در سال . )همان( «که من نگران سالمت او هستم

یکدیگر تدریس کرد و  موازاتبهسی را شنا( در آنجا تعلیم و تربیت و جامعه1917و تربیت را به عهده گرفت و تا هنگام مرگ )

 (1390سرمد، ) پداگوژی کردموضوع خود را وقف  تدریسپیوسته بخشی از 

 های دورکیم در حوزه تعلیم و تربیتاندیشه

 تعریف تعلیم و تربیت و هدف آن

گیرد و هدف آن را برانگیختن های جوان در نظر میبر نسل سالبزرگهای عمل معمول نسل عنوانبهتربیت را  تعلیم و دورکیم

که  داند که جامعه سیاسی و همچنین محیط خاصیهای جسمانی، عقالنی و اخالقی  کودک میآن دسته از ویژگی و پرورش

از  .ی مذکور استهایویژگ کنندهنییتع سازد کهای آرمانی از انسان میطالب آن است. به باور او هر جامعه آیدکودک از آن می

 ( و1390)سرمد،  های موجود فردی و موجود اجتماعی وجود داردنگاه دورکیم، در وجود هر یک از ما دو موجود متمایز به نام

 . موجود  است ریپذامکانها در عالم بیرون وجود ندارد و تنها در دنیای تجرید این دوگانگی گوید( می1916که دیویی ) طورهمان

ها و ها، سنتشخصی فرد است و موجود اجتماعی نظامی از احساسات، باورها، ارزش یوزندگفردی متشکل از حاالت ذهنی 

ین نهادینه کردن ا . هدف تعلیم و تربیت،کندرا تبیین می های مختلفی که فرد به آن تعلق داردگروه یا گروهکه عادات است 

یا به سخنی دیگر انتقال فرهنگ است  (1390)سرمد،  اون موجود اجتماعی در وجود آفرینش اینظام در درون یادگیرنده یعنی 

 (1968.) 

 چگونگی تدوین اهداف برنامه درسی

از نگاه امیل دورکیم، برای تدوین اهداف یک برنامه درسی باید بر جامعه تمرکز کرد. باید جامعه را به پرسش گرفت و نیازهای 

هر چه شناخت ما از جامعه به باور او مدرسه، مینیاتوری از جامعه است و برآمد.  زهاانی به آن آن را شناخت و در پی پاسخگویی

روانشناسی منبعی الزم  هرچنداز نگاه او بیشتر خواهد بود.  دهدرخ میبیشتر باشد توانایی ما در درک رویدادهای که مدرسه 

های آموزشی سودمند و برانگیزاندن یادگیرنده روش د در انتخاب توانبرای تعلیم و تربیت است اما کافی نیست. روانشناسی می

هترین ب عنوانبهاست که  یشناسجامعهسودمند باشد اما در تعیین اهداف تربیت که اهدافی اجتماعی هستند ناتوان است. این 

برنامه درسی از  دورکیم دهدمیاین شواهد نشان . (این امر را محقق سازد )همان تواندخویشاوند برای علم تعلیم و تربیت می

 (.1998کند )وسلینگ، حمایت می ملی

 ارتباط آموزشگر و یادگیرنده

از نگاه  جوید.رابطه خواب شونده و خواب کننده در فرایند هیپنوتیزم بهره می از دورکیم در تبیین رابطه آموزشگر و یادگیرنده

است. ویژگی اساسی  ریالقا پذ یآسانبهاو در مراحل ابتدایی و  او یادگیرنده مانند خواب شونده در وضعیت انفعال قرار دارد. اراده

ر کم و اقتدار سخن بگوید. اگر یادگیرنده احساس کند که آموزشگتح آمیخته باآموزشگر نفوذ اخالقی اوست. او باید بتواند با لحنی 

ر اراده و اقتدا خواب کنندهکند او را معتمد نخواهد دانست. آموزشگر باید مانند های خود را نقض میدرنگ و تعلل دارد و تصمیم
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ترام این اقتدار بتواند اح تاحس کند د و داشته باشد و تالش کند یادگیرنده این اقتدار را از طریق زبان بدنی و کالمی او دریاب

 کند که او به رسالت بزرگ خود در آفرینشچنین اقتداری زمانی در آموزشگر نمود پیدا مییادگیرنده به آموزشگر را فرابخواند. 

 .(1390انسانی تازه ایمان داشته باشد )سرمد، 

 مدیریت کالس

نند، ک حکباید تالش کنند تا دانش را در ذهن یادگیرندگان  دارد که مدارسربیت حکایت از این از تعلیم و تتعریف دورکیم 

آنان در برابر چنین تالشی مقاومت نشان خواهند داد.  چنین  عتاًیطبکه این افراد نیاز به چنین دانشی را دریابند. پس  نیازاشیپ

کند جای و انضباط کالسی به یادگیرنده کمک میبه باور اکند. مقاومتی لزوم کاربست راهبردهای مدیریت کالس را ضروری می

در . برای دورکیم انضباط (1998ریجیونی، ) هایی در آن جامعه داردحقوق و مسئولیتچه خود را در جامعه پیدا کند و دریابد 

ه باور بور است. جبر و قهر به د هرگونهو از  پاداش و تنبیه استاندن رفتار مطلوب از طریق سیستم کالس چیزی فراتر از  فراخو

ر نیست. اگ اوباما وجاندلاما با این کار دیگر توان کاری کرد که یادگیرنده به شیوه خاصی عمل کند دورکیم با تنبیه بدنی می

انضباط را  دورکیم .عنوان تعلیم و تربیت داد بلکه بازآموزی و تمرین است میدهیمتوان به کاری که انجام شود نمی نیچننیا

-به آزادی، تفکر انتقادی، نوآوری و خود مکرراًگوید از انضباط سخن می کهیهنگامگیرد و ای از اخالقیات در نظر میجنبه

 از طریق قرار گرفتن در جامعه او قائل به ایجاد یک نظم اخالقی درونی در یادگیرنده .(1998)کالدیس،  کندابرازگری اشاره می

  .(1390داند )سرمد، می ترمهمکوچکی به نام مدرسه است و برای این امر نقش مدرسه را از خانواده 

 های پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمانهای دورکیم برای دورهتلویحات اندیشه

در مکتب دورکیم باید از آن برخوردار باشند، روانشناسی گروهی است. کالس یک  شدهتیتربهایی که معلمان یکی از شایستگی

ک های مستقل نیست. یای از انسانرفتار کرد که گویی چیزی بیش از تراکم ساده یاگونهبهجامعه کوچک است و نباید با آن 

 هستند متفاوت با بیرون از کالس است. کالسشیوه اندیشیدن، احساس و رفتار کودکان زمانی که در کالس بداند که  باید معلم

شود اخالقی دیده می یبندوباریبهای سالم، هیجانات دوگانه و حتی شادمانی آندر  ها و هیجانات گوناگون است.سرشار از پدیده

از  کیدامککند. یک معلم باید بداند در فرایند تعلیم و تربیت بسته به شرایط مسری در کل کالس جریان پیدا می صورتبهکه 

 .(1391سرمد، ) استفاده کند کیکداماین هیجانات را پیشگیری یا حذف کند و از 

ا کمک به م تنهانهتاریخ  اه دورکیمدهد. از نگمشاهده تاریخی شایستگی دیگری است که او برای معلمان پیشنهاد میتوانایی 

ی های زیرین نظام آموزش کنونتوان به الیهاز طریق تاریخ می ( بلکههمانکند تا از ارتکاب مکرر خطاهای گذشته حذر کنیم )می

تغییر کند تا ها پی برد. مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت به فرد کمک میرسوخ پیدا کرد و آن را تحلیل کرد و به علت و معلول

 ندبینی کتر پیوند بزند، وضعیت کنونی را درک کند و آینده را پیشی، اجتماعی و اقتصادی گستردهتغییرات فرهنگتربیتی را به 

 (.1973 کس،و)ل

 انچنآنشایستگی دیگری که او پیشنهاد داده است، مرجعیت و اقتدار اخالقی است. اقتدار و مرجعیت معلم برای دورکیم از 

که کشیش مفسر سخنان خداوند  طورهمانگوید . او میگیردیتی برخوردار است که او معلمان را کارگزاران جامعه در نظر میاهم

دانش آموزان از طریق همین  یریپذجامعهفرایند  از نگاه او . استزمانه و کشور خود  اخالقی  یهاشهیاندمفسر  است، معلم نیز

 تربیت شوند که یاگونهبهه باور دورکیم معلمان باید توان گفت که بدر پایان می شود.می ریپذامکانمرجعیت و اقتدار معلمان 
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یادگیرندگان در مورد ماهیت جامعه، خانواده، کشور،  تاای فراهم سازند زمینه برخوردار باشند و بتوانند یشناختجامعهاز دیدگاه 

 .های اجتماعی بیاندیشند )همان(ین پدیدهگیری اشکل و الزامات اخالقی و قانونی و همچنین چگونگی
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