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 مسحخلص البحث:

هندف من خالل ىذه الدراسة النظرية للوقوف على أىم اإلسهامات الرتبوية ملؤسس              
وما  رموقة يف حقل السوسيولوجيا،امي"، وذلك ملا لو من مكانة مهعلم اجتماع الرتبية "إميل دورك

 شهههكل مرج يهههة علميهههة ملمتلهههل ال لمهههال والبهههاح   يف  هههال الرتبيهههة  طرحهههو مهههن أركهههار  ربويهههةي
 .والسوسيولوجيا على حد سوال

تلهل الظهواىر مبهراز الصهب ة اتجتماعيهة ملامي سهاىم يف إههإىل أن دورك وخلصه  الدراسهة
الك ري من القضايا  ناقشكما ،اليت هتدف هلا أو ال ايات مربرات وجودىا سوال من ناحيةالرتبوية، 

 .م اجلتهابالتحليل والتفسري آليات وشروط ح ووضالرتبوية الشائكة 
 الرتبية، املنهاج املدرسي، البيداغوجيا، الرتبية األخالقية، الرتبية اجلنسية.  كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 

Through this theoretical study, we aim to find out the most 
important educational contributions of the founder of the sociology of 
education "Emile Durkheim", This is because of its prominent 

position in the field of sociology, And his educational ideas constitute 
a scientific reference for various scholars and researchers in the field 
of education and sociology alike. 

The study concluded that Durkheim contributed to highlighting 
the social character of the various educational phenomena, whether in 

terms of the justifications for their existence or the goals that they aim 
for. He also discussed many thorny educational issues and explained 
through the analysis and interpretation the mechanisms and conditions 

for their treatment. 
Keywords: Education; school curriculum; Pedagogy; Moral 

education; Sex education. 
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 :ملذمة.1

وجهود اميل دورههايم في مجااٌ لسوويايوسوجيا كلايل غاا  شيلد أظروخات 

ٌ يوييوسوجيا لستربية كليل خاص أهمية هبحرة في مجاٌ لسػلم ولملػرفة، فلد  وفي مجا

مثلااد أغماسااق لسلاغااادة ل لليليااة سلىثحاار ماااط لسباااخثحح سواعااوق اداااو لسبداا  ولسحػمااام 

اااايا لجحماغياااة ولستربو ااااة، خا ااااة كػااادما اااااو   وأهااااد غعااار لغحبااااار غلاااام بجدياااة فااااي لسلتا

لجحماااع غلماااا مو اااوغيا كاتمااا بحلثاااق كػاااد ثدديااد  سلولغاااد لملااا    فااي غلااام لجحمااااع، 

جػحبر مداوسحق هح  هي  خي  ،ا افة الر ثفع ق وربعق سلظاهرة لستربو ة باسووييوسوجيا

غعاار وااال  يلسوويااايوسو  ووياايوسوجيا، مااط خاااوٌ ا اافا  لسعاااكؼلسوااباكة فااي مجااااٌ لس

 تربو ة.لس لتايالسظولهر ولس

 :مشكلة الدراسة. 2

جػحبر لستربية ماط أهام لسويااتل لساات لغحمادت غللداا لسادٌو لملحلدماة فاي ثدليام  

مىااط ث ظااايم لملجحمااؼ وهاااحل ليااخثمار فاااي أفاارلد  وث مياااة يثعورهااا، فماااط خااوٌ لستربياااة 

ربياة ، وال ييوح هاحل اال ماط خاوٌ لسوكاوى غعار اياهامات لمل ظار ط فاي مجاالي لستكدرلتدم

  مو  بما يحولفم وخصو ية لملجحمؼ.ولسحػليم وليحفادة مط ول ما كد

ايم فااي مجااٌ يوياايوسوجيا هاعرخهااا اميال دورهيال ثاالٌ ففياار لستربو ااة لساات و 

ػر ااها يلستربيااة أفيااارل قلت كيمااة مػرفيااة غعاار لساارؾم مااط هوياايىيتدا، فاسلتااايا لسااات 

دٌو رخهااا جلااحر سولكاااؼ لجحمااالي جواا ر وااال لتٌ لسااات يلاادمها ول للاااو يولسحفوااحرلت لسااات 

 ماا هاي أباار   لخص اشاياسية درلياخ ا فاي لسخوااٌإ لسرت ااتت لسحاالي ثاح غلياقو  لسػااسم سبلوؾاق.

 يوييوسوجيا لستربية؟  إلايهامات لستربو ة لسات كدمها اميل دوروايم في مجاٌ

 الحالية: وثحفزع غن هذا السؤال الزئيس ي ألاسئلة

 ؟اميل دوروايم ومفهومها غ دة لستربي ي ظبيػةما ه -1

 ما هي أهمية وأهدلى لملنداج لملدرستت غ د اميل دوروايم؟ -2

 ما غوكة لستربية باسبيدلؾوجيا غ د اميل دوروايم؟ -3

 لستربية فخوكية في ثصور اميل دوروايم؟ شروطما هي  -4

 لستربية ل جنوية غ د اميل دوروايم؟ ثدليم ما هي آسيات -5
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  لذراسة:أهذاف ا. 3

  واسحالي وهي فهدلى مط جملةخوٌ هح  لسدرلية الر ثدليم  ادط نو ر مط

 .ايمهػض لسلتايا لستربو ة غ د اميل دورهببلسحػر ف  -1

 لسحػرى غعر مفهو  لستربية وهحل أهدلى وأهمية لملنداج لملدرستت غ د اميل دوروايم. -2

 يل دورههايم.لسحػرى غعر غوكة لستربية باسبيدلؾوجيا غ د ام -3

آسيااات ثدليااام لستربياااة فخوكيااة ولستربياااة ل جنواااية وفاام ثصاااور اميااال  لسحػاارى غعااار -4

 دورههايم؟

 لسحاسية لثبػ ا ل خعة  غعر أيئلة لسدرلية إلاجابةمط وخاى احمىط 

 لستربية ) جػر فها، خصاتصها، وظاتفها( :املحور ألاول 

 ا اميل دورههايمفي يوييوسوجي لملنداج لملدرستت :املحور الثاني 

 في يوييوسوجيا اميل دورههايم لسبيدلؾوجيا :املحور الثالث 

 في يوييوسوجيا اميل دورههايم لستربية فخوكية : املحور الزابؼ

 في يوييوسوجيا اميل دورههايم لستربية ل جنوية :املحور الخامس

فها، خصائصها، وظ اًمهغنذ دورك التربية :ألاول  املحور  1. 3  ائفها(:) جػٍز

اح مط بحح خصاتص لسػلم ولملػرفة هو لسترلهمية فاملػرفة سم ثوجد مط فارلؽ 

م عللات فىر ة سلو وٌ الر هح  فخحرة ثمثل و  ،بل هي ب ا  سلىثحر مط ل جهود لسوابلة

ماا هااو جديااد باسنوابة سلمفىاار ط لسوخلااحح وهػحبار دورههااايم هااو كخار لسااح  ب ااى أفيااار  

ص وفلا ملرجػية فىر ة يل غا  ولجحماغية في لستربية كليل خاواظر حق لجحماغية كل

ب اا ل غعار موكفاق لس لاد  ماط ففيااار لستربو اة لسواابلة وماط هاحل لمل علام فلااد سواابليق 

 خدد دورههايم جػر فا خا ا سلتربية موضلا أهم خصاتصها ولسوظاتف لسات ثلدمها 

 جػٍزف التربية: 1. 1. 3

 بية غعر لس دو كجي دورههايم لستر اميل يػرى 

" هي لسفػل لسح  ثماريق فجياٌ لسرلشدة غعار فجيااٌ لساات سام ثرشاد كػاد ماط 

أجل ل لياة لجحماغية، وهي جػمل غعر خلام مجموغاة ماط ل لااالت ل جوادية ولسػللياة 

وفخوكية غ د لسعفل وث ميتدا، وهي ل لااالت لساات يحعلاداا لملجحماؼ بو افق هاو محياامو 

لحتاالدا لسويااغ لجحمااالي ل خااص لسااح  يػاا ، فيااق لسعفال، وهااي غمليااة قلثيااة ولساات ي

 ولغية مويعر غللدا بوليعة أفرلد في لملجحمؼ. هئال  ففرلد مط خوٌ رلافتدم". )هلا 
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فػااال لجحمااالي ياااحم ماااط  أنداااوباسحاااالي ي ظاار دورههاااايم سلتربيااة غعااار ( 60 ،2008 ،خواااح

-ففارلد لسصااؿار  الار -لملػلماحح  -فارلد لسىبااار خوساق الال مجموغاة مااط لسحػلماات ماط ف 

وقسااً ددااادى لهخلاااى وث مياااة أكػاااد مخصاااية لسفاارد ماااط لس ااول ي لسػللياااة  -لملحػلمااحح 

ولملحمثلة في لمللياات ولسلادرلت لسػللياة وماط لس اخياة ل جوادية ول جوامية وماط لس اخياة 

 -لستربياة  -وهاثق لسػملياة لسروخية لملحمثلة في ؾرس فخوق وثرييخها ولملدافظة غللدا، 

ماط شااؤندا أح ثجػاال لسفاارد ييااوح موااحػدل سلحىياف مااؼ بيلحااق لجحماغيااة غعاار لملوااحو  

 لسفرد ، ومط شؤندا ثوفحر ما يحعلبق لملجحمؼ مندم غعر موحو  ل جماغة.

 خصائص التربية: 2. 1. 3

، رة لستربو ااةلستربياة ولسظااهخصاااتص لساات ثحمحاا دداا  بحددياد لدورههاايم سلاد كاا  اميال  

  في كجيو مىط خصرها 

  واحذة ومحنوغة: -أ

ير  دورههايم أح أ  خليلة ال يمىط لسىلف غندا اال ماط خاوٌ لسوكاوى غعار 

أح لس ظاا  لسترباو   فهاو يار  ثعورها لسحار خي، ولسػولمال ل لحمياة لملحدىماة فاي ثعورهاا، 

سً مط خوٌ وجود هر قو ظ -في لملجحمػات قلت لسحتامط لسػتو   -لجحمالي محػدد 

لخحوى لسثلافة وثبايط لستربية في لملجحمؼ لسولخد، هما يحجعر قسً في لخحوى في ظبيػة 

لسعبلاات لجحماغيااة، فماثو ثربيااة لس ابو  س وااد واسػاماة وس وااد هتربياة رجاااٌ لسااديط، 

يظهاار فاي لستربياة هماا أح لسح اوع ،لر بوجاود ثجاانم معلام باحح ففرلدودداحل ال يمىاط إلاكار 

 . لسػلمية وثخ وع لسحخصصات ل دلد لملجحمؼ ثعورل خي  ثظهر ولما 

اااا قلت  ا ا ا ا ا ااار ا ااااات فولا اااادة ثظهاااار فااااي لملجحمػا ااااة لملحجانوااااة ولسولخا فااااي لمللاباااال لستربيا

اا ا ا ا ا سىاط وخواد دورههاايم رؾام لسح اوع فاي لستربياة اال أح قساً ال يم اؼ مااط  .لسحتاامط كلاي ا

لسدينياة فاا جوهر نداا ثبػاا سلػ ا ار لسثلافياة و وجود مبادة ملترهة وولخادة ي عللاوح م

 (42 ،2018 ،أودي ة  خاسدسلجميؼ.)

  محغيرة ومحجذدة: -ب

سلد لغحبر دورههايم لستربية غملية دي اميىية محجددة ومحؿحرة غعر لسدول  فهت 

 فاستربيااة جواااحجيد ستااارورلت ل ليااااة،  ف ماااط غصااار نخااار ومااط مجحماااؼ الااار آخااار ثخحلاا

لسىفاا لت  الارت ، وهاحل ماا يدادذ خااى فاي لملجحمػاات لساات ثفحلار لجحماغياة كبال أ   ات

. ففاي مادلرس لسػاسية، وهي لسىفاا لت لساات ثحاو ع كلايل محباايط وفلاا سحباايط لملجحمػاات
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ه ان أهمية سلخصاتص ل جودية في لستربية ألح خاساة لسوياغ  لسػصر لسوييغ سم ثىط

 الارفخواخبػد لستربياة ل جوادية  ،لافلسحل الارل جم ي لسجاغة  لجحمالي ثىرس  في لسولي

لسدرجاااة لسثااياااة. وماااؼ قسااااً وااااح لسحللاااف  ااارور ا، ألاااااق وااااح يمثااال لسعر لاااة لسوخياااادة 

لملحخبااااؼ و ( 62 ،2008 ،خوااااح لاااا سلحىياااف ماااؼ  اااػوبات ل ليااااة فاااي قساااً لسػصااار. )ه

 ،وأاماظها ومدحولها وظركهاظ وجود لخحوفات في شيل لستربية لسحار خية سيوخ سلصحرورة

فيلما جؿحرت لسظروى في لسب ئة  ،ددا ولسحؿحرلت ل لا لةى لملديعة استربية ثحؤرر باسظرو ف

 لجحماغية وجد باسترورة لسحؿحر في شيل لستربية.

 الصفة الاححماغية:  -ج

اح لستربية غ د دورههايم ال ثحددد غعر موحو  ففرلد هما هو ل لاٌ غ د لسلدلمى،       

حمؼ مط خوٌ ففيار و لسػادلت لسواتدة فيق، فاسفرد موجق بل ثحددد غعر موحو  لملج

بولياااعة لسػااااادلت ولسحلاسيااااد لساااات ال يمىااااط سااااق أح يؿحرهاااا بمدااااض ارلدثااااق، اال اقل كااااا  

لساحػلم ولملوخظاة،  الاربدرليتدا ومػرفة ظبيػتدا وشروط وجودها غاط ظر ام لاصارلى 

 .(41 ،2018 ،أودي ة  دخاس".)ربية هي احاج سللياة لمللترهةوفي هحل يلوٌ  "أح لست

فاستربيااة هظااااهرة لجحماغياااة ثوجاااد فاااي واال مجحماااؼ وثحولفااام ماااؼ خصو ااا حق  

 وكااد لثخااح  صادق غللدااا جػر ااف لسظااهرة لجحماغيااة وخصاتصااها ولملوضالحح يااابلا.و 

ماااط لسظاااهرة لستربو اااة مثااااال سحؤهياااد ااالة جػر فاااق سلظااااهرة لجحماغياااة  امياال دورواااايم

ؼ ثؤهيد الة جػر ف ا سلظاهرة لجحماغياة بحجرباة غظيماة لسدالساة، فيلوٌ  "اا ا نوحعي

 عر لة لسات ثخبؼ في ثربية لسصؿار.اق يىفي أح الو  بموخظة لس

   إلالزامية والػمومية -د

فهات ثفارن افواها غعار أفارلد  .إلاجباارإلاساال  و  اة بخا ايةلستربو ثحمحا لسظاهر 

وثظهار سهام  ،لساات لهخوابوها ماط لملجحماؼ لملجحمؼ فر ا مط خاوٌ مماريااتدم وغاادلتدم

فاسولساااديط ال يمىندماااا ثربياااة أب اااا دم هماااا  ،فاااو مجااااٌ سللر اااة فاااي لستربياااة ،كلاايل غااااد 

حل يا  ػىم يالبا غعار خيااة ألح ها ،يلاإوح أو خارج غط ما هو محػارى غليق لجحماغياا

اااتدم ػااااد  كااادرتدم مواااحلبو غعااار لسحىيااااف ماااؼ أكااارلندم وماااؼ بقساااً ك ظهااار فظفااااٌ، و   ئا

يػ اات أاااق هاحل ألنداام س واول فااي و ااػية جوامذ سهاام بحدليام قسااً لسحىيااف،  ،لجحماغياة

غ دما اربي أظفاس ا وفلا ألفيار كديمة أو يابلة سلػصر فبندم في ل لاسححح ال ينحموح الار 

وباس خيجاة فاابندم ال يوجادوح فااي اظاار شااروط خيااة ظبيػيااة. ففاي واال  لظاة مااط  ، ماندم
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ثترثد غللدا   ظم سلتربية ال يمىط أح نوخبػد  دوح مجاددات كو ةلسامط يوجد اموقج م

 ( 61 ،1996 ،دورههايم  احاتج كايية. )اميل

أماا فيماا يخااص خا ايتدا لسػمومياة فهاات جػ ات أنداا موجااودة فاي وال لملجحمػااات 

فو يوجد مجحمؼ يخلو مط  لسبلر ة يول  كليل ريمت ظاهر أو كليل ؾحر ريمت  م ت

 ددت ولخحلفد أشياسهالستربية مهما جػ

  الشيئيـة: -ه

ثحمحاا لسظااهرة لستربو اة بؤندااا شايلية مو اوغية وهؤنداا أشاايا  جامادة خاارج غااط 

قولث اا خيا  يمىااط اختااغها سلموخظاة ولسحجربااة و ظهار هاحل مااط خاوٌ ثربياة فظفاااٌ 

 ولسات كد يوخظها ل جميؼ.

  الحأثير والحأثـز: -و

، فهت ر لجحماغية وثحيامل فيما بينداط لسظولهثرثبغ لسظاهرة لستربو ة كؿحرها م

لسثلافيااة  ،لكحصااديةغوكااات ماؼ لسظاولهر لجحماغياة،  ال جػمال فاي فارلؽ وااماا ثربعهاا

لاة بااملجحمؼ فهات جػمال غعار سهاا غوكاة وري أحفحائرر وثحاؤرر دداا، هماا  فخار ،ولسوياياية 

ااااة  ا ا ا ا ااااات لجحماغيا ا ا ا ا اااااج لسػوكا ا ا ا ااااىااحا ا ا ا ا ااااولي لجحمالي،هوجلا ا ا ا ا اااا يل لسا ا ا ا ا ا اااال ما ا ا ا ا اااار الا ا ا ا ا اااال غعا ا ا ا ا جػما

 ( 106 ،2016 )خور ة ويمرل ،لسثلافة.

وباسحاالي فاستربيااة هااي  اا اغة لجحماغياة فهاات وسياادة لملجحمااؼ لساح  هااي فيااق وفااي 

 لسثلافة لمللترهة وثمر رها سألجياٌ لسلادمة. ااحاج اغادةافم لسوكد جػمل بدورها غعر 

 

  وظائف التربية 3. 1. 3

تف وأهاااادلى مهماااة باسنواااابة سألفااارلد غعاااار يفتااارن دورههاااايم أح سلتربيااااة وظاااا 

لملوحو  ل خاص وباسنوبة سلمجحمؼ غعار لملواحو  لسػاا ، وجال وظاتفهاا ث صاد باسنوابة 

و يااوح  ،وثدليام لسحماياً لجحماالي غاا  فهات جػمال غعار خفاظ لياحلرلر  ساق فاي هادى

 قسً مط خوٌ كجي 

   حػل الفزد كائن اححماعي -أ

ماخص لجحماالي، فيحداوٌ لسفارد ماط خاسحاق  الاررد ثدو ل لسفا الرجػمل لستربية 

ظهور لسحلت لجحماغية و دادذ لسحؿيحار ماط أااا أشاػر  الرلسفردية ولسلػور لسىعي باألاا، 

ن غعر لسفرد أح يمحلً لسلادرة غعار ثدمال ادط نلػر، فبح ممارية هح  لسليم يفتر  الر
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ولسحآ ر لجحمالي ماؼ أفارلد  لسحتامطو لثخاق لسلرلرلت لمل ايبة، لملوئوسية ولمللارهة في 

 ( 31 ،2016 خميدة،أبو لسفحوح و لملجحمؼ.)

 وضا  دورههاايم أيتاا بوجااود واات حح فاي دلخال واال م اا وهماا وات ااح ال يمىااط و 

لسفصاال بيندمااا اال غعاار ادااو مجاارد و مثاال أخااد هااحيط لسيااات حح جملااة ل لاااالت لسحه ياااة 

خياث اا لسفردياة ومجر اتداا، أماا لسياااتط ولسػللياة لساات ال جػبار اال غاط قولث اا وغااط أخادلذ 

لسثاني فيحمثل في نوم ففيار ولمللااغر ولسػاادلت لساات جػبار غاط مخصاية ل جماغاة لساات 

 ،دورههاااايم  ب اااا  هاااحل لسيااااتط لجحمالي.)اميااالانحمااات اسلداااا وه اااا يحجعااار دور لستربياااة فاااي 

1996،69) 

   نلل الثلافة واملحافظة غليها -ب

يوساد وهاو ال يػارى  لجحمالي بعبػق، خيا  أحا أح إلانواح و ئهد دورههايم ه 

لسػاادلت ولسحلاسياد ولسلايم ولملػاايحر وجاال مدحو اات لسثلافاة لملجحمػياة ومجمال لملهااارلت 

لجحماغية والبد سق أح يحػلم هح  فشيا  لسات ثمى ق مط لادماج ولسػ ، كليل غاد  

ولسحنلئة لجحماغية ولسات جػمل غعر الل  مط خوٌ لستربية اال في لملجحمؼ وال ييوح قسً 

 .(27 ،2016 خميدة،و لسفحوح و أب.)لسلادمة فجياٌ الرلسثلافة ومبادة فخوق 

 حفظ الحجانس الاححماعي:  -ج

سلتربية وظيفة هامة في ثجانم لملجحمؼ مط خوٌ ما ثلو  بق  أحير  دورههايم 

أح لملجحمؼ يوحعيؼ  الرر، خي  يلحر جيل آخ الرمط الل مػايحر وكيم لملجحمؼ مط جيل 

لسبلاا  فلاغ اقل وجااد باحح أغتاااتق درجاة ماط لسحجااانم، ولستربياة ثاادغم هاحل لسحجااانم، 

ا ل ليااة ل جمػياة، وأاااق وقساً كؿرياق فاي لسعفال م ااح بدلياة ثلاً لسحمااروت لسااات ثدحاجها

جحمالي لسحماروت ل جوهر ة يصبذ مط لملوحديل وجود لسحػاوح ولسحتامط ل بدوح هح  

 مػها كيا  ل لياة لجحماغية. في لملجحمؼ، بل يوحديل

   ثحليم الضبط الذاجي و الضبط الاححماعي -د

فااال يواااايعر غعااار رؾباثااااق أح لستربياااة جػماااال غعااار جػاااال لسع الااااريلاااحر دورههاااايم 

 ددد مط خوٌ هح  لسليود لسهدى مط يلوهق، فوجاود وشهولثق، فيتؼ كيودل غللدا و 

ح ففارلد رط لسوػادة ولسصلة فخوكياة و صاف كااتو أهايم هو شلسليود في رأ  دوره

 الرماودوح بااليحلوسية وسى ق امغ فر د يلو  غعر أح يفهم لسعفل فيباب لسات ثدغو 
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خا اة ساق، أ  يلبلهااا أح ثياوح رؾباة  الارفارن أشاياٌ مػي اة ماط لسوالون، وأح ثحداوٌ 

 ( 64 ،2008 ، خواح ا غعر لسفهم.)هللخحيار  كاتم ظاثػا مخحارل، وأح 

ماط كايم ومػاايحر ومباادة ماط شاؤندا جػال  ثلدماقخوٌ لستربية وما  وباسحالي مط

هماااا  ،لستاابغ لسااحلجيم وشااهولتدم لسدلخليااة أ  ثدلياام ففاارلد يحدىمااوح فااي ياالوهياتد

ال ثحولفاام ماااؼ لسليااا  ددااا فاااي لملجحمااؼ ووندااا و  اجػماال فااي افاام لسوكااد غعااار غااد  اظهارهاا

و حجعار قسااً  ،لستابغ لجحمااليثدليام  ماغياة وه اا ثظهار كادرة لستربياة فايلملػاايحر لجح

سلولغااد لملدريااة فباااق يااحػلم  فباااخترل  لسعفاال ،لستربيااة لملدريااية كلايل ولضاا  مااثو فااي

 هيف يدتر  لسلولغد لسػامة سلمجحمؼ.بحسً 

   إكساب املهارات النوغية -ه

د لملهارلت لس وغية لستارور ة ير  دورههايم أح لستربية في لملدرية ثىود ففرل

وهح  لسوظيفة  ارور ة فاي لملجحماؼ  ،ولسو مة سلمه ة لسات يوى يلوموح ددا في لملوحلبل

أما في لملجحمػاات كبال لسصا اغية لساات  ،م لسػمل لملػلديلسص الي لسح  يحمحا بتاليد ثلو

ولساديط فمار ثحمحاا بحلوايم لسػمال فابح مثال هاح  لملهاارلت ث لال الار ففارلد غاط ظر ام لس

 الر شيل ريمت سلحػليم. لسح  ال يدحاج

   في سوسيولوحيا إميل دوركهاًم ــــ املنهاج املذرس ي 2. 3

وماط لسلتاايا لستربو اة قلت لسوخاادلت لمليىرويايوبية لسحدليلياة لسصاؿر  لسااات 

حابق ثعور لمل    ما يػرى كووييوسوجيا لمل    ولسات ظهرت في هاميل دوروايم لهحم ددا 

فاي مجااٌ غلام لجحمااع لستربياة، فلاد ثبر  بو وح ايهامات هاحل لسػااسم ي فرنوا، خي  ف

ييما كتية لمل   ، واوغية ت لستربية ولسحػليم في فرنوا ال لهحم دورههايم بدرلية ملىو 

 .لمللررلت لسدرليية لسات جػعى سلحوميح ولسعوب يول  في لملدلرس أو ل جامػات

ماماثاااق بحدليااال اوغياااة لسػوكاااة لملحبادساااة باااحح وغااا   دورههاااايم ماااط خاااوٌ لهح

لملدريااة ولملجحماااؼ ولمللاااررلت ولسحومياااح، واوغياااة لمليايااد لسفردياااة لساااات يدصااال غللداااا 

ليااحفادة  ولمل ااا   لسدرليااية، ولسبداا  فااي اوغيااةلسحومياح مااط خااوٌ درليااة لمللااررلت 

 ،2016 ور ة ويمرل ،خباسنوبة سلمجحمؼ مط درلية لسحوميح أو لسعوب مللررلت مػي ة.)

108).  

اااايم بصااافة خا ااااة باألظفاااااٌ وظموخااااتدم لس خصااااية لسااااات و  كاااد لهااااحم دورهها

الياايما أح لسفاارد فااي لملجحماااؼ ل لاادي  سديااق لسىثحاار مااط لسعموخاااات  ،يداااوسوح ثدليلهااا
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كؿض لس ظر غط  رلغات كخر ط  ،ولسرؾبات ولملعاسد لس خصية لسات يو ر سحدليلها

ح اوغية لمل ا   ولمللررلت لسدرليية لسات ثوجد في لملدلرس هفيلة ومط رم فب ،أو لملجحمؼ

بصورة ليجابية،  ية خاى ث دمج مؼ محعلبات لملجحمؼببغادة ثوجيق هح  لملحعلبات لسفرد

اال أاق لاحلد دور ل ليومة لسفرنوية في ثرهحاها غعر لمل    لسحلليد  وثجاهل لسحعورلت 

 ة غامة.ل لديثة لسات ظرأت غعر لسحدرهم بصف

ومط هح  لمل ا   لسلديمة م    لسػلاو  لسىويايىية خيا  يا ر سػملياة ثليايم 

شاملة سل ظا  لسحػليمت لسفرناتت مط خوٌ ثدليلق سعبيػة واوغية م ا جق وما يجد أح 

يواحخد  فاي ثاادرهم لسىثحار مااط لسػلاو  إلانوااااية ولسحار خياة لسلديمااة ول لديثاة، ومااد  

رلياااية غعااار لسحػلااايم فخوفااي ولسثلاااافي ولملهاااارلت لسفردياااة، ثااؤرحر م اااا   كػاااض لملااولد لسد

ولهخواااب لسلااايم لجحماغياااة ولسدينياااة.... لساااات ال ثاااحم اال غاااط ظر ااام لمل اااا   ولمللاااررلت 

لسحػليمية.دوح أح اناتى مد  لهحمامق كػملية ثدو ال لملادلرس ماط مجارد مادلرس دينياة 

سحعاور لس ظار  ولسػلمات سلحػلايم مااط الهوثياة الار مادلرس غلمااياة. هاحل هدرلياة سػملياة ل

 م ظور يوييوثار خي. 

رها غعر دور لملدريحح وأهمية موئوسياتدم لسوظيفية وفخوكية في ثدديد هما 

لمل اا   وثوجيااق لسحومياح وواااح مااط رأ  دورههاايم أح لسحػلاايم فااي فرنواا يجااد أح يوجااق 

وال  ولسحطاالية ع مااط لسااسدرليااة لمللاااهحر وأبعاااٌ لسحااار ي لسفرنواايحح خاااى يااحم خلاام اااو 

 . (88 ،2016 يمحرة،ولاحما .)فعيمة و 

س واااد ميااااا سلتربيااة لسفىر اااة، باال ميااااا سحدصااايل  ياار  دورههااايم أح لملدريااة

بحدلتياة ولسثااو ااة ل لهاحم باملدرياة ويااتل لسحنلائة لجحماغياة، فلاد  لسػلاو  ماط خاوٌ

ولسر ا اايات ولسػلاو  لسعبيػيااة، ولساح  ي دصار دورهااا فاي جػلايم لملااولد فدبياة ولسف اوح 

أ  أدلة  و ااار  أح لملػاااارى لسػلمياااة لملدوساااة سلحومياااح ثمثااال لسػلااال إلانوااااني فاااي نلاااااظق

جد اغعا  لسحوميح شػورل أو اخوايا باألشيا  لملرهبة سهحل و  ،سلثلافة لمل علية لسػللية

ثىااد  لساات ثمىااندم مااط ثجاااو  لسلاروخات لسبواايعة لسوااهلة، همااا يجاد جلااىيل غلليااات

وثجتدد ستماح ثعور لسػلاو  لسفحاياتياة ولسبيوسوجياة، فاسهادى هاو ثياو ط جياد سلحومياح 

يائهلهم سييواااول غلماا  كػلاال ثاا  ومدىاام، فحػلاايم لسفارد ال يػ اات  أبادل ربعااق باسىحابااات 

فدبيااة ولسف ياااة لسلديمااة، رؾااام أح هاااح  لسىحابااات جػمااال غعااار ث ميااة إلاخوااااس لساااح  ال 

 .(2014،77 أ  ل خحر،فصلق بحح إلانوااية جمػا .)ميمواة و يمىط 
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اااايم أهميااااة دور لسدوسااااة فااااي ثدديااااد أيااااديوسوجيتدا و اااارورة  ،هماااا ااااااك، دورهها

بمااا فاي قسااً ثخعاايغ  ،خر اها غعاار لسحخعاايغ لسػلمات وجواايحر لملاادلرس وإلاشارلى غللدااا

ٌ ايمااااح وجاااا  هاااحل لهحماااا  ماااط خاااو دحاااو  لمل اااا   ولمللاااررلت لسدرلياااية،وثدديااد م

 .(109 ،2016 يمرل ،ت أو لملئيواجي سلدوسة.)خور ة و دورههايم باسدور لسح ظيم

 في سوسيولوحيا إميل دوركهاًم البيذاغوحيـــــا  3. 3

 جػٍزف البيذاغوحيا:  -1. 3. 3

جيا. فاستربياااة يلاادد دورههاااايم غعااار أااااق يجاااد لسحفر ااام باااحح لستربياااة ولسبيااادلؾو 

يياوح ثؤرحرهاا غعار لسفارد ماط ظارى كباا  أو لملػلماحح فاي  ومواحمر، يػحبرهاا هفػال شاامل 

ول  لظة ماط  لظاات ل ليااة لجحماغياة، وال ي دصار هاحل لسحاؤرحر لسترباو  فاي لسللظاات 

لسلصاحرة لساات يحول اال فلداا كبااا  ولملػلماوح باألجياااٌ لسصااغدة ثول ااو ولغياا بوليااعة 

ان ثربيااة ؾحااار ولغيااة يمىاااط أح ثاااحم أو ب لااال ثجااربتدم سهاااح  فجياااٌ، ب  ماااا ه ااا ،لسحػلاايم

ماط خاوٌ لملثااٌ ولس ماوقج بولياعة  ،بولياعة ثىيياف افاوس فظفااٌ بصاورة مواحمرة

دورههايم  اميل(ل لدي  لسح  يحلفظ بق كبا  ولملربوح وبوليعة ففػاٌ لسات ي جاوندا.

، 1996، 93). 

اااايم أن   ا ا اااار  دورهها ا اااادلؾوجيا فحا ا اااا لسبيا ا ا اااأما ا ا اااااٌ ولسحا ا اااام باألفػا ا ااااا ال ثحػلا ا اااال  ؤرحرلتدا ا با

وهح  لس ظر ات هي أشياٌ ثصور لستربياة وسا م ظرلتام ثعبيلهاا وممارياتدا،  ،باس ظر ات

فاستربية ما هي اال مادة لسبيدلؾوجيا، ب  ماا هاح  فخحارة تداحم بااسحفىحر فاي أشايا  لستربياة، 

لسشاتت  لساح  جػلهاا محلعػاة غبار لساامط غعار خاوى لستربياة، وهاحل رلجاؼ فاي اظار  الاار أح 

اح وااح ال يفىاار دلتماا اال اقل وااح ولجبااا غلياق أح يفىار، وأح شااروط لسحفىحار وااااد إلانوا

 ؾحر محاخة.

اح لس ظر اات لسبيدلؾوجياة خواد دورههااايم ال ثخباؼ افام لسهادى وال جوااحػمل   

افام لسعرلتاام، فهات ال تدااحم بماا واااح أو بماا يااييوح، بال تدااحم بماا يجااد أح يياوح، فهاات  

دااادد مباااادة يااالون ففااارلد وماااا يجاااد أح يفػلاااو ، هماااا اقح موجهااة اداااو لملواااحلبل سح

يتايف أح لسبيادلؾوجيا س وااد هاي لستربيااة وسا م دورهاا بااديو غاط مماريااة لستربياة، باال 

وظيفتدا ثىمط في ثوجلدها وث و رها وموااغدتدا اقل لكح اتى فمار سواد لسثؿارلت لس اثجاة، 

 ف لس ظر ات لسػملية ومػا جة أوجق لسلصور لملوحخلصة، و ر  أح لسبيدلؾوجيا مط  
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ينبغي أح ييوح، بديا  ال تداحم بدرلياة فاظماة  لسات تدحم باسعرلتم لملوحػملة سحلدير ما

 حر ففيار لسات ثوجق غمل لملربي.ة، بل ثلو  باسحفىحر في هيفية ثوفلستربو 

 الحفكير البيذاغوجي: 2. 3.  3

 خصاتص لسفردية سيل ير  دورههايم أح لملربي مط ولجبق فخح كػحح لغحبار ل

ماؼ ث وهااؼ فيااسيد، باادال ماط ثعبياام  ا، وقسااً غاط ظر اام لسويااتل لملحاخااةظفال وث ميتدا

 ظر لة رابحة وموخدة غعر ل جميؼ. 

 ،هح  لملماريات لستربو ة مؼ خصو يات ول فردسحمىحح لملربي مط ليخيػاب و 

ا؟ وهح  فيئلة يجد مػرفة ما هي ميوالت ول ظفل؟ وما هي لسعرلتم لملمىط ليحػماسه

ياماها لسحفىحار لسبيادلؾو ي، بديا  يصابذ لملرباي يارد لغحباار سأليااسيد لساات يواحػملها، 

وألهدلفها وؾاياتدا، هما يصبذ كادرل غعار جؿيحار هاح  فيااسيد اقل جؿحارت فهادلى، وهاو 

 بحسً يددد خصاتص لسحفىحر لسبيدلؾو ي في كجي 

يجد أح يختؼ سلثلافة  احاج آرار  ا لةلسبيدلؾو ي مط ا سيي يحمىط لسحفىحر   - أ

لمل ايبة، وسهحل ال يمىط سلبيدلؾوجيا ب ا  اظا  ثربو  اح سم يىط موجودل مط 

وسفهمااق ال يىفاااي  ،كباال، وسىندااا ثمىااط ماااط فهاام ومػرفااة هااحل لس ظاااا  فااي وكحااق

 ي هاو لسوخيااد لساح  يمىااط أح مػرفحاق همااا هاو لسيااو ، ألااق احاااج لسحاار ي ولسحااار 

 (101 ،1996 ،دورههايم  لامي (.يلرخق

و اار  دورههااايم أح لس ظاااا  لستربااو  ال يػماال فلاااغ غعاار لملماريااات ولسعرلتااام   - ب

 ،لملوروراة غاط لملاياتت، باال يػمال أيتاا غعاار لسحوجهاات ولسحصاورلت لملوااحلبلية

اااادل اااا جيا اااال وهااااح  لسحصااااورلت ينبغااااي مػرفتدا اااا فااااي لسحػليم.)اميا  سحدديااااد موكػها

 (1996،110، دورههايم

أح يجد غعر لملربي وسحدليم هح  لسؿايات  ملحػلم غعر يييوسوجيا ل اظوع لملربي - ج

 ،يجاد مػرفتدااالاولي لملاحػلم كاولاحح خا اة فيياوح ملماا كواييوسوجيا لملاحػلم، 

وقسااً ماااط أجااال لسلاادرة غعااار جػاااديلها، هماااا أح ثوجيااق أنلاااعة لسعفااال يحعلاااد 

ي غعاااار غلاااام يوااااغد لملرباااحدرهااااة وظبيػتداااا، فاسواااييوسوجيا مػرفاااة لسي اااابيؼ لمل

 . (1996،111،  دورههايم اميل (ص فظفاٌ لملحػلمحح.مػرفة غلوٌ وخصات
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 في سوسيولوحيا إميل دوركهاًم التربية ألاخالكية 4. 3

 جػٍزف ألاخالق:  1. 4. 3

 ،ير  دورههايم بؤح فخاوق هاي مجموغاة ماط لستاولبغ إلاسالمياة فاي لسحصارى

وكد كا  بحو يذ قسً مط خوٌ جػبحر   ل خحر.ة في لسليا  بما نػحلد أاق وهي أيتا لسرؾب

 غط لسجاولت لسفعر ة إلانوااية ول لاجة سىبدها بوليعة فخوق لسػامة.

يجاد أح ال نواحؿرب لهحماا  دورههاايم لسلاديد باياخبعاح فخاوق لجحماغيااة   

مااط خااوٌ لسحنلاائة ولستربيااة، فاااألخوق لجحماغيااة ثوجااد أيايااا غعاار لملوااحو  لسثلااافي 

"ثختركنا" و "ثكـو  حـز ا ىندا جوخبعط بوليعة لسفرد. وهما كاٌ دورههايم اح فخوقس

 كػوكحقفي فياس سم يىط دورههايم مهحما بمو وع ليخبعاح سى ق واح مهحما منا"، و

بامللااول لسثلافياة ولسبنيو اة فاي  م اق. وسام يدادد هياف أح فخاوق جواخبعط ووااح مهحمااا 

 ي كوة ليخبعاح فخوق في لملجحمؼ لملػا ر. أهثر بما يئد  الر ثدن

جوهر لملو وع باسنوبة سدورههايم واح لسحادني فاي درجاة لسحليياد كلاي لساح  اح 

ؿرباااي خواااد رأ  خا اااة وأح لملجحمااؼ لسر ولاااي لسفاارد، ثماريااق ل للااااتم لجحماغيااة غعااا

ة فاي خياااة لعة فخوكياوثلااً ف ماات غباارة غاط ثدلاال لسوا ،يمار بؤ ماات هبار   دورههاايم

 ففرلد. 

غعر لملوحو  لسػا  جدل واح دورههايم مهحما باسعرق لسات ثلياد دداا فخاوق أما 

لس اس خارجيا ودلخليا فهت جليل أفيارهم وأفػاسهم وهي ثمارس اوغا مط لسصػود فوق 

 (58 - 57، 2016 جهيدة،يماح و إلارلدة لسات ثدم أندا مليدة ببثباغها.)

 ألاخالكية:  التربية شزوط 2. 4. 3

ياار  اميااال دورواااايم أح ماااط  ااافات فظفااااٌ لس فواااية  ااافة لمليااال سلمدافظاااة 

ماااا فااي جػلااايم لسعفااال ولسااروثحح و ااافة لسلابليااة سويداااا   وهمااا العاااات يصااا  لرثيااا  غللد

 .كولغد فخوق

اااا مااااط يااالعاح غعاااار خيااااة لسعفاااال ياااار    -أ ففاااي  اااافة لمليااال سلمدافظااااة ولسحػاااود وماسها

فهو ير د ووبق وملػلحق في  خد لسهوس، الريحمحا باملدافظة ولسروثحح  دورههايم أح لسعفل

وافام لسصاور، وهوامؼ افام لسلصاص دوح  ؼ افواق و ر اد رإ اة افام فماخاصلملو ا

ااا وقساً ماط خااوٌ أح  ا ا ا ااا لمليال سلمدافظاة ا ا ا ا ملال.....و ر  أح غلي اا أح نوااحؿل هاح  لسصافة ا

وبااحسً  ،حصال باسلاائوح لسػاماة فااي خياثاقنػاود  غعار فخااح كػاادلت م حظمااة فاي واال ماا ي
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وهاح  ل خا اية جػحبار لسثؿارة  ،ثيوح ل خعوة فولر في ثدر د لسعفل غعر ل لياة ل خللية

، سىنداا لسػ ا ار ل لليلاة سألخاوق اسلدااافواية لسعفال ف و ال  الرلسات ا فح مط خوسها  

 .ثترسخ وثمارس بصفة آسية فلغ

ياار  أاااق يجااد أح يلح ااؼ لسعفاال بااؤح  دااا  فاابح دورههاايمأمااا فااي  اافة لسلابليااة سوي ـــــــ ب

ولساااات ثجػاال إلارلدة ثمياال اسلداااا ثللاتيااا وثحجاااق  ،لسلااو  فخوكيااة ماااط لسولجااد لخترلمهااا

ال يياوح قساً بحاؤرحر لسلهار لملااد  وفر اها  ادوها وس م لهخواددا بصفة آسية فلاغ، هماا

ط كابلية سويدا ، فدورههايم مط ظرى فيرة ولسىبار، بل مط خوٌ ليحؿوٌ ما فيق م

فبرلدثاااق  ،يلاابق لسعفاال باس ااخص لمل اااو  مؿ اظ واايا لسااح  ييااوح فاااي خاسااة ياالبية ثامااة

هاح   وفاي ،لمل او    وال يار  وال يوامؼ اال ماا يلوساقمللوسة وقه ق خاٌ واسصفدة لسبيتا

لااط باسن ددا اسيق وجويعر غليق دوح ملاوماة وثجار  سللياا ل لاسة جوحلر لسفىرة لملو ر 

 لسح  يتمط سها أح ثحدلم.

فلحاار فااي ثصااورلثق  ،ولسعفاال هااو كخاار هااحسً  اافدة بيتااا  وفااي خاسااة ياالبية  

ومدادود فااي ميوسااق، فياال فىاارة ثاادخل فاي هااحل لملداايغ لسػلعااي لسركياام ال ثلاباال فيااق اال 

وهحل ما يفور مياوٌ لسعفال اداو لملداوااة ولسحللياد. وباحسً نواحعيؼ أح  ،ملاومة  ليلة

خادودل ال ينبغاي ماا ه اان دلتبىر غعر هبذ لس فم ولغحادلٌ وأح ل في وكد منػود لسعف

 (136 - 132، 2015،دورههايم  ثجاو ها.)اميل

يار  امياال دورههااايم أح سل ظااا  لملدرسااتت أهميااة هبحاارة مااط لس اخيااة فخوكيااة  

 وجػو اد  غعاار لساحدىم فااي ،وفاتدثاق فاي ظبااؼ لسعفال غعار لختاارل  لسلاغادة لسػامااة لملجاردة

 اورة مصااؿر  اال ألح ل ليااة لسػامااة ثحعلاد قسااً، وماا لملدريااة ، افواق ولسوايعرة غللدااا

فاسعفل خحح يدتار  لسلولغاد لملدرياية  ،مط لملجحمؼ لسىبحر سها  فة لسريمية ولسح ظيم

وهااحل يحوكاف غعاار مااا ثحمحاا غليااق مااط موكااف درب غعاار لختاارل  لسلولغاد بوجااق غااا ، يحا

لسدرلستت مط لس ظا  ظهرت غلياق أغارلن لادعااط  فبقل خلد لملدرية ولسفصل ،خا  

اداااو  احجااود كاااوة ثداادهم لاااادفػول فااي خاساااة هيواقل شاااػر فظفاااٌ كػاااد  وجاا ،فخوفااي

ويااارغاح ماااا يااا ػىم قساااً خاااى خاااارج خيااااتدم لملدرياااية، فاس ظاااا  ولسلولغاااد  ،لسحداارر 

ماا ينبغاي لملدريية ثتفي اوغا مط لسصلة ولنلرلح فحدادد سلحومياح ماا ينبغاي ثرهاق و 

غملااق، سىااط يااار  دورههااايم أح ه اااان ظاتفااة مااط ففػااااٌ لسااات ثختاااؼ سللر ااة ول خياااار 

سلحوميح ال دخل سلحلدير فخوفي فلدا فو يص  أح ييوح ملليتدم ووكفتدم وجلويهم وفي 
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اااا  145، 2015 ،دورههايم  يلظر لة اموان هحادم....ختوع س وع مط لسحدديد هحسً.)ام ا ا

149) 

 لسلولغااد فخوكياااة سلحوميااح، وقساااًيئهااد دورههاااايم غعاار دور لملػلااام فااي ثريااايي          

فينحلال لختارل  سألخاوق ماط لملػلام الاار  ،كلارط أح ثياوح ساق كادرة غعار إلاك ااع ولسحاؤرحر

 محر لسعفل في عبؼ فيق، وغعر لملػلم أح يبر   الرثوميح  غط ظر م فكولٌ ول لروات 

مخياتت فهات س واد ماط جهاود  لس خصاية بال يظهرهاا غعار أندااا فخاوق فاي ظاكػهاا لسو

يالعة أخوكيااة جواامو غلياق وهااو يػباار غنداا وال يخللهااا وثفاارن غلياق همااا ثفاارن غلاالدم 

و حوجد غعر لملػلم أح يمحلً إلارلدة ولسلدرة غعر أح يفرن هيم حق  .وثلامق هما ثلامهم

يوظاف يالعحق فاي ثوسياد شاػور فاملػلم  ،وي يرسخ و ئيم لسليم لملرؾوبة غ د ثومحثق

لسولجاد سااد  ظوباق، ولملػلاام لساح  ال يفاارن يالعحق فخوكيااة يفلاد أهليحااق سلتربياة فااي 

غياوح ظوبااق فوالعة لملػلاام جلايل لسبوثلااة لساات يخلاايل فلداا لسعفاال أخوكياا وانواااايا، 

وثلااديرهم يمى ااق أح يؿاادو اموقجااا  وغ ادما يوااحعيؼ لملػلاام أح يدظااى باااخترل  ثومحثاق

 (151 – 150 ،2015، دورههايم  خوكيا يدحح  بق. )اميلأ

غعاار أح سهااا كيمااة فااي خااد قلتدااا وساا م  خااوقجػلاايم ف ياار  دوروااايم أاااق ينبغااي  

واااد غلياق كااديما فهاو يادغو الاار جؿيحار لساحه يات غماا  ،ياةالرثباظهاا بلدياية ل ليااة لسدين

اااا، و اااار  أح مااااط لسولجااااد أح اىلااااف اااحرل غلليا غااااط هااااح  لسلااااو   وثفواااحر فخااااوق ثفوا

وباسحااالي   ااورة رماو  دينياة،ؼ لس ااس خاااى كح ثصاو رها اال فاي فخوكياة لساات ساام يواحع

وأح اجاد  ،اح اا  هاحل لسحػبحار ها في خليلتدا لسػللية لسػار اةير  أاق مط لسولجد اظهار 

لسوييلة إلشػار لسعفال بدليلتداا دوح لسرجاوع الار أ  ويايغ دي ات، هاحل هاو ماا يجاد أح 

ماا انحظار  منداا ماط احاااتج  ق أوال اقل ه اا ارؾاد فاي أح جػعي اا لستربياة فخوكياة والنداحم با

ااااسر  اااايم  ؾم مااااط اختاااااغها  لىمااااة لسػلل.)امياااالبا ( وفااااي هااااح  14 - 13، 2015، دورهها

غاااط لرثباظهااا با ليااااة غعاار  ااارورة ثاادرهم فخاااوق كػياادل  ل جاتيااة يئهاااد دوروااايم و لااا 

خاد قلتدااا وغلي اا أح امررهاا ألظفاس اا غعار أنداا هااحسً لسدينياة واوح أح فخاوق ياامية فاي 

مط خوٌ ل حج  لمل علية ولسػللياة خا اة فاي ظال جػادد لساديااات ولملباادة لساات ثادغول 

اااا  اااا لملباااادة الغحبارهاااا فلااااغ مرثبعاااة باساااديط فلااااد أسؿي اااا لسػلااال وسربما اسلداااا، فااابقل ثلبل ا

 أ بد ا نولم بؤشيا  ثجػل م ا في هفة ل جاهلحح. 
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ود غلوباااات مدرياااية مل اااؼ لسحجااااو لت اميااال دورههاااايم غعااار  ااارورة وجااايئهاااد 

ي  اجؼ الار ي وجهها غلوبات واجرل لت ردغية ألح لسحجاو لت لسات ال ثحخح ف ،فخوكية

ااااد  ااااو  لسلولغا اااا ماااارة أخاااار  اح ساااام ج ااااجؼ ل جميااااؼ غعاااار قسااااً، فحجا اااا وثجاو ها مهاجمتدا

سنواابة سلحومياااح ويااايلل فخوكيااة دوح غلااااب ييتااػف ماااط هيباااة وميااااة فخاااوق با

وال ماط يلاو  بحجااو  لسلولغاد عر لملػلم أح ييوح مواحػدل سيػاكاد لخترلمهم ادوها، فػ

 ( 161، 2015، دورههايم  .)اميللملدريية غلابا يخ ايد واوع ل خعؤ

 في سوسيولوحيا إميل دوركهاًم التربية الجنسية 5.  3

ااااامج خاااوٌ لستربياااة غر ااا غاااط بر   1111فبراًـــز  22كااد  اميااال دورههاااايم فاااي 

غتاااو  "جااان أميااد  دوسحااريم"ل جنوااية ثلااد  بااق فااي لسواا ة لسواااابلة لسعب ااد لسلااهحر 

واااح براامجااا جػليمياا خااوٌ لملوااتل ل جنوااية فااي  ،و ميال سااوهم باياحور أواديمياة لسعااد 

لملادلرس، لكتاارح أح يػهااد باق لملػلمااحح وفظبااا  ودلر فاي قسااً لس لاااح أفياارل هثحاارة خااوٌ 

يجد مرلغاتدا فيما يخص هحل لس وع مط لسحػليم، ولملدحو ات لساات يجاد  لستولبغ لسات

ومط أهم ففيار لسات ظرخها  ،اح يحتمندا، وجملة لسحبريرلت لسات كدمد سحبرير هحل لمل حر

 دورههايم ددحل ل خصوص ثحمثل في كجي 

عب اد دوسحاريم أهد دورههايم في ولمحق لسات أسلاها أماا  لسلج اة لساات أهاد أمامهاا لس -أوال

غعار  اارورة جػلاايم لستربياة ل جنوااية، أح واال مجحماؼ مااط لملجحمػااات اال وكاد شااهد هااحل 

 لس وع مط لستربية ل جنوية وما يحػلم باالخحياظات لملحػللة بحسً.

ح ولج هااو لسو ااؼ لسلااااوني لسصااليذ، وأبااؤح لسااا أهااد غعاار  اارورة اك اااع لسلااباب  -ثانيــا

ٌ  ،في و ارلسػوكات ؾحر لسلرغية أمر ؾحر أخو هاح  لسلتاية  سى اق يصار غعار غاد  ث ااو

لملػاارى لسػلميااة ب اوع مااط  الاارل جنوااية بال مااط خاوٌ لسلجاو   ماط خاوٌ جػلاايم لسصالة

 ( 70 - 69، 2016لسحدفظ ول ليعة. )اور لسديط، 

هاااو أح نؿااارس فاااي أظفاس اااا شااااػورل  سهااادى ماااط لستربيااااة ل جنوااايةو ئهاااد غعااار أح ل -ثالثـــا

غ د جػليم لستربية ل جنوية، وهما يئهد أح فديااح سل اد هاحل  يجػلهم بم ؤ  غط ل خعؤ

 لسلػور بعرق نػرفها وادط بداجة اليحخدل  ظرق أخر .

لااق ال يوجاد أماتح  اال يئهد دورههايم غعر أاق باسرؾم مط ؾماون لسفػال ل جنااتت  -رابػا

لستربياة  ئهاد أيتاا غعار أحم ق سحوريم لسرولبغ بحح لسبلر فهو يحاوفر غعار كاوة ل جماؼ، و 

جلاػر لسلااب باسعااكؼ ف اعي  أندااال ث ج  وال ثدلم أهدلفها اقل سم ثفهم غعار  ل جنوية
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ال  سهااحل لسفػااال لسفر اااد، ساااحسً ال يجاااد ثبوااايغ هاااحل لسفػااال غ اااد جػليماااق سللاااباب خااااى

ااق مجارد مظهار ماط مظااهر نلاوهق، فه اان ثادلغيات أخوكياة اقل ثام جػلايم قساً غعار أ

 .(72،73، 2016ل ثلً لسات ثحػلم باسهتم ول لرهة.)اور لسديط،لسوظيفة لسبيوسوجية، مث

ولسوبد لملثحر  ،لسفػل ل جناتت سق خصو ية وؾحر لغحياد و ئهد أيتا غعر أح  -خامسا

سلللام ولسؿاامض خوسااق يحاؤجى مااط ظبيػحاق فهااو فاي جااباق سااق أيااس أخوفااي وأيااس ؾحاار 

ق إلانواااح سونواااح وثبػااا سهااحل فاألياااس فخوفااي يىمااط فااي لختاارل  لسااح  يى اا ،أخوفاي

و ظهار ل لاارج   لميميااة،لختارل  اداحفظ بموااافة ب ظاترااا فااو نوامذ ددااح  لسػوكاات ل

فخوفاي فاي مولجهاة لر ااحح معللاحح كػتاهما ساابػض ف ادرن ماا هاو ؾحاار لغحيااد  فاي هااحل 

ا لملوكف مط مخصحح أ بدا يلػرلح بؤندما ؾر بحح باسرؾم مط أاق وااد ال أيرلر بيندم

 ووااا مخصية ولخدة.

و ر  بؤااق يحػاحح غلي اا لسباد  فاي شارح مباررلت لسااولج خااى اظهار هياف يارثبغ  -سادسا

وبامللابل يلحر هيف أا ا مط هاحل لمل علام فبا اا نػحبار  ،بجميؼ ما سدي ا مط أخوق غاتلية

  ثجاارة ل جانم ولسػوكاات خاارج اظاار لساااولج ثخر اد مل ظومح اا لسػاتلياة، هماا أنداا جاااتت

يحػاااارن ماااؼ هرلمااااة  سللااام فخوفاااي فاياااحػماٌ انوااااح هاااؤدلة إلمحاااااع انوااااح آخااار أمااار 

 .(76 - 75، 2016اور لسديط، ) إلانواح

 خاثمة:

لياحػاح ب ظر حاق لسوظيفياة  ومط خوٌ لسػرن لسوابم اخلص الر أح دورههايم كد

لجحماغيااة  خا ااة كػااد لغحباار  سلظاااهرة لستربو اة ظاااهرة ،ربااغ غلام لجحماااع باستربياة فاي

وكد غط لسظولهر لس فوية،  بدورها لسات ثخحلفو مط لسظولهر لجحماغية فخر   هؿحرها

غماااا واااح يلاااوددا مااط أفياااار فلواافية مثاسياااة يااابلة، وكاااد بااحح أهميتداااا أ لح غندااا لسؿبااار 

فرد ولملجحمؼ، هما فور فاي  او  اظر حاق لسوويايوسوجية لسػدياد ماط لسىبحرة باسنوبة سل

ماا  أهامبو ة لسهامة ولملػا رة، وث اوسها باسلرح ولسحدليل، و مىاط أح ااوجا لسلتايا لستر 

 كدمق في لس لاط لسحاسية 

رباغ جمياؼ أنوااق لملجحماؼ لسفرغياة وثياملهاا ماط خاوٌ وض  أهمية لستربية فاي  -

لسحااؤرحر ولسحاااؤرر ل لا اال بينداااا، ماااا يجػاال ماااط لستربياااة وياايلة سحدليااام لسوخااادة 

 حمالي.وليحلرلر لج ولسحجانم



 مػالم الفكز  التربوي في سوسيولوحيا إميل دوركهاًم

 

141 

 

، وغلياق لغحبر لملنداج لملدرستت وييلة لملدرية في الل لسثلافة ولسػلو  سلمحػلمحح -

فمدحو  لمل ا   ثددد  لسوياية لستربو ة ل خا ػة بدورها سل ظا  لجحماالي 

 في أ  مجحمؼ.

أهاد غعار أهمياة لستربيااة ل جنواية ماؼ فخاح كػااحح لغحباار ظاكػهاا لسفر اد، لسااح   -

 خا ا يدحاج بدور  الر جػليم وجػامل خاص.يجػل مندا مو وغا 

ودورها في مولجهة  أهد غعر أهمية لستربية فخوكية يول  في فيرة أو لملدرية -

 لادوٌ فخوفي لسح  يوود لملجحمؼ.

أهاد غعار دور لسبيادلؾوجيا فاي لسػملياة لسحػليمياة، ماط خاوٌ ثفػيال اظر اتداا فااي  -

اااا يوااامذ بحدليااام احااااتج جػليميااااة لهخلااااى لخحياجاااات لملحػلماااحح واشاااباغه ا، ما

 أفتل.

   حاتج لمللدمة الد  كػض لسحو ياتفي  و  لس ثوصيات:

ايم هاالستربياة فخوكيااة لساات يعرخهااا اميال دوره شااروطماط  ليااحفادة ارورة  -

 . اكض مؼ خصو ية مجحمػاث ا إلايوميةظاملا هي ال ثخ

ثيو ط لملػلمحح وفم ما  اظرل سترورة لسبيدلؾوجيا في لسػملية لسحػليمية يحوجد -

 يمليق و حعلبق لسحفىحر لسبيدلؾو ي سلحػامل مؼ لملحػلمحح.

ااااية  - ا ااااؼ خصو ا ا اااام ما اااا يحولفا ا ا ااااية بما ااااة ل جنوا ا ااااوع لستربيا ااااا  بمو ا ا اااارورة لهحما  ا

 مجحمػاث ا مط جهة، و دمت أب ا اا مط لسوكوع في لملدرمات مط جهة أخر .
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