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يف  بالت�ساوي  الدميقراطية  املجتمعات  تتميز 

الظروف، وتتغلب فيها امل�ساواة الجتماعية على التفاوت 

اأداة  تبدو  الرتبوية  املنظومة  يف  واملدر�سة  الوراثي، 

لتحقيق هذه املثل القائمة على الت�ساوي، اإذ يجب على 

املدر�سة اأن ت�سمن تربية وتعليما لكل الأفراد وتزودهم 

بالأدوات التي ت�سمن وتوؤمن لهم ترقيتهم الجتماعية.

 هذه الإرادة التي اأ�سبحت معتقدا يتقا�سمه الكثري 

من النا�س مت ت�سريحها من قبل بيار بورديو؛ فبدًل من 

اإعادة  يف  املدر�سة  ت�سهم  الجتماعي  التفاوت  تقلي�س 

التي  العمليات  الت�ساوؤل عن  بد من  ل  َثم�  ومن  اإنتاجه، 

اأدت اإىل هذه النتيجة املفارقة، على الرغم من املكانة 

املركزية املعطاة لهذه املوؤ�س�سة يف املجتمع احلايل.

Democratic societies have common 
characteresties such as the priority of social 
equality over genetic or biological differences. 
From this prehepatic, the school within the 
educational system Rose played a notable role 
in mointainig such ideals as social equality: 
such ideals are derived from a triticale wive 
that maintains that the school guarantees an 
deviational to all members of society and 
offers equal opportunities for personal and 
social development regardless of their class 
or biological differences.

However, this belief in the role of education 
and the school has been sharply criticized, 
challenged or even decorstructed by the 
french social thinker, Pierre Bourdiew In fact, 
Borated maintains, that wastier of reducing 
social differences, the school participates in 
reproducing such defferencs and chance, he 
calls for a radical questioning of the role of 
the school in our present day societies and 
especially given the current staties light states 
school have today.
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اإن نتائج هذه الدرا�سات ل رجعة فيها: املدر�سة بدل 

من تقلي�س التفاوت الجتماعي ت�ساهم يف اإعادة اإنتاجه 

ومن َثم� ل بد من الت�ساوؤل حول العمليات التي اأدت اإىل 

املركزية  املكانة  من  الرغم  على  املفارقة  النتيجة  هذه 

التي تتمتع بها هذه املوؤ�س�سة يف املجتمع احلايل.

اإذا اعتربنا احلقل املدر�سي �سوقًا ك�سوق، من املمكن 

وذلك  “العر�س”  جهة  مــن  مـــزدوج:  بتحليل  القيام 

بتحديد الآليات املوجودة يف املوؤ�س�سة التي ت�سمن اإعادة 

نتائج  بتحليل  “الطلب”  جهة  ومن  الجتماعي  الإنتاج 

الطبقات  طرف  من  للموؤ�س�سة  املتمايزة  ال�ستعمالت 

الجتماعية املختلفة.

1- املدر�شة: اأداة خفية للهيمنة:

- الثقافة املدر�سية هي ثقافة الطبقة املهيمنة.

للربهنة على هذا التحليل، يكفي اأن نبني اأنه يوجد 

ومتثات  املدر�سية  املنظومة  ا�ستغال  اأ�سلوب  بني  ت�سابه 

وممار�سات الطبقات امل�سيطرة.

- الثقافة املدر�سية لي�ست مبحايدة.

ثقافة  خ�سو�سية،  ثقافة  هي  املدر�سية  الثقافة  اإن 

قابلة  �سرعية،  ثقافة  اإىل  امل�سيطرة،املحولة  الطبقة 

َثم�  ومن  فيها  جدال  OBJECTIVATION ول  للتمو�سع 

اجتماعية،  طبيعة  وذات  وق�سرية  اعتباطية  ثقافة  فهي 

مثمن  هو  ما  يحدد  وانتقاء  اختيار  نتيجة  تكون  فهي 

ومتميز اأو عك�س ذلك ما هو مبتذل وركيك وعمومي. 

مو�سوعية  ب�سفة  حتدد  التي  الــدللت  انتقاء  »اإن 

تع�سفي  بو�سفها منظومة رمزية  اأو طبقة  ثقافة جماعة 

اأن تكون م�ستخل�سة من  الثقافة ل ميكن  ووظائف هذه 

اأي مبداأ كوين اأو طبيعي اأو بيولوجي اأو روحي فا يربطها 

اأي نوع من العاقات الداخلية اخلا�سة بطبيعة الأ�سياء 

)2(

اأو بالطبيعة الب�سرية«.

هذا  فهم  بغر�س  املغالة  من  وبنوع  اأخــرى  وبعبارة 

ال�ست�سهاد ل يوجد اأي مربر عقاين ح�سب بورديو لكوننا 

  TINTIN بدل تانتان MAUPASSANT نطالع موبا�سان

)الذين  اإنتاجات  عو�س  الأكــادميــي  الر�سم  ندر�س  اأو 

املو�سيقى  اأو   TAGGEURS اجلـــدران(  على  ير�سمون 

الكا�سيكية بدًل من “التكنو TECHNO. وكذلك الأمر 

عندما نوؤ�س�س مقايي�س المتياز على الريا�سيات عو�س 

اللغة الاتينية اأو اليونانية فكل هذا يرجع اإىل التع�سف 

والعتباط.

مقدمة

الظروف  يف  بالت�ساوي   )1849-1805(  TOCQUEVILLE طوكفيل   ح�سب  الدميقراطية  املجتمعات  تتميز 

وتتغلب فيها امل�ساواة الجتماعية على التفاوت الوراثي يف املواقع.

 اإن املدر�سة يف معنى املنظومة الرتبوية تبدو مذ ذاك اأداة لتحقيق هذه املثل القائمة على الت�ساوي وبالن�سبة 

ملوؤ�س�سي اجلمهورية الفرن�سية الثالثة )1870-1940( فاإنه يجب على املدر�سة اأن ت�سمن تربية وتعليما لكل الأفراد 

وتزودهم بالأدوات التي ت�سمن وتوؤمن لهم ترقيتهم الجتماعية فح�سب.

 هذه الإرادة التي اأ�سبحت معتقدا يتقا�سمه الكثري من النا�س مت جتريحها من قبل كتابني ن�سرهما بيار بورديو 

وم�ساعدوه: الورثة  LES HERITIERS الذي يتحدث عن اجلامعة واإعادة الإنتاج LA REPRODUCTION الذي 

.
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يقرتح بناء نظرية عامة حول ا�ستغال املنظومة املدر�سية
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هو  كما  املدر�سية  التخ�س�سات  وانتقاء  اختيار  اإن 

ال�ساأن بالن�سبة لختيار حمتويات هذه التخ�س�سات هو 

نتاج عاقات قوى بني اجلماعات الجتماعية.

حمايدة  بثقافة  اإذن  لي�ست  املدر�سية  الثقافة  اإن 

امل�سافة  كانت  واإذن  ومــذاك،  طبقية.  ثقافة  هي  واإمنــا 

بني الثقافة املدر�سية وثقافة و�سط النتماء ق�سرية وهي 

ثقافة مرتبطة بالتن�سئة الجتماعية، كلما كان النجاح يف 

املوؤ�س�سة مرتفعًا. 

اإن اأبناء الطبقات العليا لهم راأ�سمال ثقايف موروث 

من عائلتهم ويتكون من ر�سيد ثقايف م�ستبطن يف �سكل 

اأدوات فكرية وبف�سل التفاعات التي تتم داخل اأ�سرهم، 

من  م�ستوى  على  يربهنون  املي�سورة  الفئات  اأبناء  فــاإن 

لغوي  بالن�سبة لنمط  ال�ساأن  املبكر وكذلك  العملي  النمو 

اأكرث تاوؤما مع متطلبات املدر�سة. وهذا الراأ�سمال يوجد 

يف �سكل متمو�سع داخل بيئة هوؤلء الأطفال: كتب واأعمال 

فنية و�سفريات وو�سائل اإعام...كل هذه العنا�سر ت�سكل 

حميطا مائما للتمرن والتدريب وتف�سر النجاح املدر�سي 

لاأطفال املنحدرين من هذه الطبقة. 

تعطي   habitus للملكة  املكونة  املكت�سبات  هذه  .كل 

اآثارها خال امل�سار املدر�سي. وحينئذ، لي�س من الغريب 

اأن »الورثة« طلبة منحدرون من الربجوازية يكون متثيلهم 

اأقوى يف اجلامعات مقارنة بالطلبة املنحدرين من اأ�سل 

متوا�سع.

املدر�شي  االم��ت��ي��از  ع��ل��ى  احل��ك��م  م��ق��اي��ي�����ش   -2

مقايي�ش اجتماعية:

�سلطة  امل�سيطرة  اجلماعة  فو�ستها  املدر�سة  اإن 

فقط  املطابقة  املحتويات  فــر�ــس  �سلطة  اأي  الفر�س 

ميكن  ال�سفوية  الختبارات  اإن  اجلماعة.  هذه  مل�سالح 

اعتبارها »اختبارات حول الأ�سلوب« هدفها تقومي ال�سكل 

خا�سة  حذقة  دلئــل  اأ�ــســا�ــس  وعلى  املحتوى  مــن  اأكــرث 

بالعرتاف الجتماعي والذي يتجلى يف املظهر والنربة 

واللباقة  »احل�سور«  بـ  التحكيم  جلنة  ت�سميه  ما  وهــو 

والأ�سلوب اجليد.

فهي  مثًا-  -كالإن�ساء  الكتابية  الختبارات  اأمــا   

تخ�سع لنف�س ال�ستعدادات يف الأ�سلوب امل�ستعمل. وهكذا 

يتجلى اأن املقايي�س ال�سريحة للتقومي لها اأهمية اأقل من 

المتياز  لي�س هو  عليه،  نحكم  ما  لأن  الأخــرى.  املعايري 

املدر�سي بقدر ما هو المتياز الجتماعي كما تبينه ملكة 

املرت�سحني. 

ملكة  ت�سابهت  كلما  جدا  وارد  املدر�سي  النجاح  اإن 

الأ�ساتذة مع ملكة املتعلمني.

اإع���ادة  اآل��ي��ات  امل��وه��ب��ة تخفي  اأي��دي��ول��وج��ي��ة   -3

االإنتاج:

-اإن اأيديولوجية املوهبة مطابقة للح�س امل�سرتك.

حتى تتمكن املدر�سة من �سمان اإعادة الإنتاج مبعنى 

تتزود  اأن  عليها  يتوجب  امل�سيطرين  �سيطرة  �سمان 

الوظيفة   هذه  نفي  على  قائمة  التمثات  من  مبنظومة 

وهو دور الأيديولوجيا املعّرفة يف املعنى املارك�سي، بجملة 

من التمثات امل�سوهة للعاقات الجتماعية املنتجة من 

اأو طبقة وتعمل على اإ�سفاء م�سروعية على  قبل جماعة 

تاأ�سي�س  اإىل  وتهدف  الفاعلني  تر�سي  فهي  ممار�ساتها، 

ممار�ستهم يف �سكل ممار�سات �سرعية جتاه اجلماعات 

و/اأو الطبقات الأخرى. ويف املنظومة الرتبوية فهي تاأخذ 

IDEOLOGIE DU DON ”سكل “اأيديولوجية املوهبة�

املدر�سة،  �سلب  يف  املتاأ�سلة  الأيديولوجية،  وهــذه 

ت�سلم باأن التفاوت يف النجاح املدر�سي يعك�س التفاوت يف 

املقدرات املعتربة فطرية  ومنه فهي تازم باأيديولوجية 

اإىل  ي�سل  اأن  فرد ميكن  كل  اأن  تعتقد  التي  ال�ستحقاق 

املواقع الجتماعية العليا اإذا كانت مواهبه وعمله واأذواقه 

ت�سمح له بذلك. اإن مثل هذا العتقاد ي�ستلزم اإن تعامل 

والواجبات  احلقوق  يف  �سوا�سية  الأفـــراد  كل  املدر�سة 

وت�سمن لهم ت�ساوي الفر�س املدر�سية و تتجاهل كل فرق 

ناجت عن الأ�سل الجتماعي.

اإطار  اإذن يف   يف هذه احلالة فاإن املدر�سة تن�سوي 

الأيديولوجية ال�سيا�سية الليربالية التي جتعل من احلرية 

بذلك  ومعرتفة  املجتمع  يف  الأ�سا�سية  القيمة  الفردية 

كل  وتنمية  واملــبــادرة  ال�ستقالية  يف  بحقه  لاإن�سان 

مقدراته. هذه الأيديولوجية يتقا�سمها ح�سب بورديو كل 

اأع�ساء �سلك التعليم.

امل�ساواة  وعدم  التفاوت  املوهبة تربر  اأيديولوجية   -

املدر�سية و منها الجتماعية.

يوؤدي  والربامج  للمقررات  به  امل�سرح  احلياد  -اإن 

ويدعم  عليها  امل�سيطر  الطبقات  اإق�ساء  اإىل  الواقع  يف 

�سرعية الطبقات امل�سيطرة.

ث
ـا
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حـــ
اأب



1002 0 1 0

يف الواقع، فاإن مقايي�س النجاح مقايي�س اجتماعية 

ولي�ست مدر�سية والتدرج املدر�سي هو يف حقيقة الأمر تدرج 

اجتماعي مغطى باأيديولوجية املوهبة وهذه الأيديولوجية 

ل بد اأن تكون يف ال�سدارة حتى توؤدي املدر�سة وظيفتها 

الجتماعي. النظام  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  يف  املتمثلة 

فهي مطالبة بفعل كل �سيء حتى يدرك ا�ستغالها وكاأنه 

�سرعي، مبعنى اأنه معرتف به ومقبول من طرف اجلميع.

تقوم  املدر�سة  ــاإن  ف املوهبة،  اأيديولوجية  خــال  ومــن 

  NATURALISATION DU الجتماعي  بتطبيع 

SOCIAL مرتجمة بذلك عدم امل�ساواة الجتماعية اإىل 
عدم م�ساواة يف الكفاءات.

نتائج  �سكل  يف  الجتماعي  التفاوت  حتول  املدر�سة 

التقومي  منظومة  فــاإن  وهكذا  وعــادل،  من�سف  تناف�س 

املدر�سي ت�سبح اعتباطية ومتع�سفة.

للتق�سيمات  -نظرًا  وامل�سابقات  المتحانات  »تربر 

التي ل ت�ستند بال�سرورة اإىل العقانية وكذلك ال�سهادات 

والألقاب التي تتوج النتائج متثل �سمانة الكفاءة التقنية 

للكفاءة الجتماعية وهي يف هذا ال�سدد اأقرب اإىل األقاب 

والبديهية  البديهية  التقنية  الوظيفة   -)...( النبالة 

اأكرث  انتقاء  واأن  التقنية  الكفاءة  ولتلقني  للتكوين  جدا 

يف  املتمثلة  الجتماعية  الوظيفة  يخفي  تقنية  كــفــاءة 

الجتماعية  للكفاءة  مواقعهم  بحكم  املالكني  تكري�س 

حلق الت�سيري.)...( اإذن نحن اأمام نبالة مدر�سية وريثة 

ال�سامني  واملوظفني  الكبار  والأطــبــاء  ال�سناعة  قــادة 

وحتى الزعماء ال�سيا�سيني. ونبالة املدر�سة هذه تت�سمن 

حولوا  الــذيــن  القدمية  النبالة  ــة  ورث مــن  كبريا  جـــزءًا 

األقابهم النبيلة اإىل األقاب مدر�سية. وهكذا فاإن املوؤ�س�سة 

املدر�سية -التي كنا نعتقد يف وقت ما اأنها ت�ستطيع اإدخال 

الفردية  القدرات  بتف�سيل  وذلك  ال�ستحقاق  من  �سكل 

على المتيازات الوراثية- تنزع اإىل اإقامة -عرب العاقة 

اخلفية بني املقدرة املدر�سية والإرث الثقايف- نبالة دولة 

حقيقية  NOBLESSE D ETAT، �سلطتها و�سرعيتها 
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م�سمونة بوا�سطة اللقب املدر�سي«.

ال�سرعية  لإ�سفاء  اأداة  بو�سفها  موظفة  املدر�سة 

حتررية  تكون  اأن  من  وبعيدا  الجتماعي  التفاوت  على 

فهي حمافظة وتعمل على اإبقاء �سيطرة امل�سيطرين على 

الطبقات ال�سعبية.

5- الطبقات ال�شعبية تخ�شع لعنف رمزي:

على  قائمة  قوة  عاقة  هي  البيداغوجية  -العاقة 

افرتا�سات �سمنية.

من جهة املنظومة املدر�سية تفر�س وتربر العتباط 

والتع�سف الثقايف امل�سيطر وكما يوؤكد بورديو على ذلك :

رمزي  عنف  مو�سوعيا  هو  بيداغوجي  فعل  كل  »اإن 

�سلطة  طـــرف  مــن  الــثــقــايف  التع�سف  يــفــر�ــس  لــكــونــه 

)4(

تع�سفية«

اإن املنظومة املدر�سية ت�سمن هذه الوظيفة املتمثلة 

يف اإ�سفاء ال�سرعية حيث تفر�س على الطبقات امل�سيطر 

وباإنكارها  امل�سيطرة  الطبقات  مبعرفة  العرتاف  عليها 

وجود ثقافة �سرعية اأخرى :

»اإن اأحد الآثار غري املرئية للتمدر�س الإجباري يتمثل 

يف اأنه يتو�سل اإىل احل�سول من الطبقات امل�سيطر عليها 

ميدان  يف  ال�سرعية  وباملهارة  باملعرفة  العــرتاف  على 

القانون والطب والتكنولوجيا والرتفيه و/اأو الفن وينجر 

على ذلك انتقا�س من قيمة املعرفة واملهارة التي تتحكم 

فيها هذه الطبقات مثل القانون العريف والطب التقليدي 
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والتقنيات احلرفية والرتفيه والفن«...

بني  الــفــوارق  تنكر  املدر�سة  فــاإن  اأخــرى  ومــن جهة 

التاميذ، اأي الفوارق الناجتة عن امللكة. املدر�سة تظهر 

بتنمية  تقوم  فهي  للفوارق«،  مفرقة  وغري  مبالية  »غري 

وتغذية الامقول واملخفي وال�سمني والتي ل يدركها يف 

اأنــه ميكن احلديث عن  درجــة  اإىل  الورثة   �سوى  الواقع 

حول  املخفي  ويــدور  البيداغوجيا«  غياب  »بيداغوجية 

حيث  التلميذ  ل�ستقالية  بالن�سبة  احلــال  كما  القيم 

وكاأنهما  للمدر�سة،  بالن�سبة  املعرفة  وتثمني  يعد احلافز 

»الثقافة  املعارف  بع�س  كذلك  نفرت�س  كما  طبيعيان. 

يدر�س  ل  مما  ذلــك   وغــري  والأدب  كاملو�سيقى  احلــرة« 

ب�سفة �سريحة يف الو�سط املدر�سي.

هذه الثقافة مطلوبة يف الواقع من قبل املدر�سة ويجد 

و�سائل حت�سيلها ومن  العائلي  و�سطهم  فقط يف  الورثة 

َثم� فهوؤلء �سيحولون يف �سكل امتيازات مدر�سية املعارف 

واملهارات وطرائق التمظهر التي ا�ستمدوها من و�سطهم 

العائلي، خا�سة واأن املدر�سة تعرتف لهم بذلك.
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عنها  ينجر  املختلفة  الثقافات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

تثاقف له نتائج �شلبية:

اإن غياب الت�سابه بني ثقافة الفئات املحرومة وثقافة 

الفئات امل�سيطرة الناجت عن الختاف يف الإرث الثقايف 

الطبقات  اأع�ساء  عند  خ�سو�سي  تثاقف  عنه  ينجر 

ي�ستعمل  التثاقف  مفهوم  ــان  ك اإذا  عليها.  امل�سيطر 

املتقدمة  املجتمعات  بني  العاقات  على  للدللة  خا�سة 

عندما  وبخا�سة  مائما  يبدو  فهو  النامية،  واملجتمعات 

يدل على عملية التغري الثقايف الناجت عن الت�سالت بني 

جماعات ذات ثقافات خمتلفة.

وخافا للورثة، فاإن الأطفال البعيدين عن املوؤ�س�سة 

املدر�سية مطالبون بالتعلم وتعلم كل �سيء ولكي ينجحوا 

الدلئل  حقيقية واأو�ــســح  تثاقف  عملية  حتقيق  عليهم 

تخربنا  الربجوازية  فاللغة  اللغة،  الفوارق يف  ذلك  على 

بنوع من العاقة مع الكام، اأي �سكًا من التجريد ومن 

ال�سكانية والنزعة الفكرية اأي كل املوا�سفات التي تعد 

تتجلى  املدر�سة. يف حني  الأل�سنية يف  معايري  من  جزءا 

تتجلى  فهي  نزعة،  يف  لذلك-  -خافًا  ال�سعبية  اللغة 

من  التقليل  واإىل  اخل�سو�سية  احلــالت  تفخيم  بنزعة 

ا�ستعمال الرباهني.

الثقافة  اكت�ساب  فاإن  املدر�سية،  للمتطلبات  وخافا 

يتم  اإذ  الرمزي  العنف  �سكًا من  يبدو كذلك  املدر�سية 

كل �سيء وكاأن اأع�ساء الطبقات امل�سيطر عليها عليهم اأن 

يتعلموا لغة اأجنبية، ومن ثم فاإن عملية تثاقف حقيقية، 

ل�سمان  نف�سها  تفر�س  الأ�سلية،  الثقافة  فقدان  مبعنى 

البقاء يف املوؤ�س�سة واإل فاإن احلكم املدر�سي �سيطردهم.

املوؤ�س�سة  مــن  يبعدهم  ــذي  ال الأقـــوى  النظام  لكن 

الظروف  ل�ستبطان  اإنــتــاج  وهــي  امللكة،  هو  املدر�سية 

للفئات  ـــي  ذات اإقــ�ــســاء  اإىل  تــــوؤدي  فــهــي  املــو�ــســوعــيــة، 

ا�ستباق م�ستقبلهم طبقا  الأفراد  يتعلم  املحرومة، حيث 

يف  يبدو  عما  الرغبة  ثم  ومــن  احلا�سر  يف  لتجربتهم 

جماعتهم الجتماعية غري حمتمل.

ت�سكل  اأن  ميكن  املدر�سة  باأن  العتقاد  فاإن  وعليه، 

و�سيلة للتحكم يف امل�سار الجتماعي يكون منت�سرا فقط 

النجاح.  يف  معقولة  حــظــوظ  لهم  الــذيــن  اأولــئــك  عند 

تاأ�سي�س  يف  ا�ستعدادا  اأقل  اإذن  تبدو  ال�سعبية  الطبقات 

اأولدها  لأن  املدر�سة  الجتماعي على  ال�سعود  اأملها يف 

يو�سفون باأنهم“غري حمفزين”.

 DURU- دورو-بــــيــــات  اأجــــرى   1987 �ــســنــة  يف 

 17 يف  متمدر�س  تلميذ   2500 على  درا�سة   BELLAT
بينت  وقد   DIJON ديجون  لأكادميية  تابعة  متو�سطة 

النتقاء  متار�س  العمالية  العائات  اأن  الدرا�سة  هــذه 

الذاتي ابتداء من هذا امل�ستوى الدرا�سي: حيث تبني اأن 

نهاية  املتو�سطة يف  يغادرون  العمال  اأبناء  حوايل ن�سف 

اأبناء الإطارات.  10% من  ال�سنة الثامنة مقابل اأقل من 

الفارق.  هذا  ربع  �سوى  يف�سر  ل  املعرفة  يف  العجز  واأن 

املدر�سي  الطموح  غياب  فهما  الآخـــران  ال�سببان  اأمــا 

يف  املتو�سطات  اأ�ساتذة  وت�سدد  العمالية،  العائات  لدى 

الأحياء ال�سعبية عندما يتعلق الأمر بالنجاح اإىل ال�سنة 

التا�سعة.

احل�س  تف�سريات  ي�ستبعد  التحليل  هذا  اأن  ياحظ 

الفئات  اإق�ساء  تعزو  التي  بكرثة  املنت�سرة  امل�سرتك 

املحرومة اإىل انعدام القدرة على الدرا�سة اأو اإىل غياب 

املوارد القت�سادية كما ياأخذ هذا التحليل بعني العتبار 

نحو  الجتماعية  للطبقات  املختلفة  ال�سرتاتيجيات 

املدر�سة.

5- دميقراطية التعليم واحلركية االجتماعية:

عاقات  وجــود  عن  تك�سف  الظواهر  درا�سة  -اإن   

مفارقة بني التعليم واحلركية الجتماعية.

 الدخول اإىل املنظومة املدر�سية ارتفع ب�سببه الطلب 

الرتبوي املتزايد. 

اأن  يعتقدون  كانوا  الإجبارية  املدر�سة  موؤ�س�سي  اإن 

اإىل تقلي�س  لي�س فقط  التعليم �سيوؤدي  اإمكانيات  تزايد 

اجتماعية  حركية  كذلك  ي�سمن  واإمنــا  امل�ساواة  عــدم 

حمالة  ل  �سيرتجم  التعليمي  امل�ستوى  ارتفاع  لأن  كبرية 

فاإنه  الأجيال. وهكذا  ت�ساعدية بني  اجتماعية  بحركية 

يبدو من املنطقي اأن ال�ساب الذي له م�ستوى من التكوين 

اأعلى،  اجتماعيا  �سي�سغل موقعا  والده  اأعلى من م�ستوى 

غري اأن هذه العاقة لي�ست باآلية.

للتاميذ  مذها  تزايدا  ناحظ  اخلم�سينات  منذ 

التعليم  دميقراطية  عن  يتحدث  البع�س  املتمدر�سني، 

ت�ستقبل  الــوقــت احلـــايل  الــظــاهــرة. يف  هـــذه  لــو�ــســف 

موؤ�س�سات التعليم الثانوي )العمومية واخلا�سة( حوايل 

5.5 مايني تلميذ واأن اأكرث من  70% من الذين يتقدمون 

ث
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فهم  جيلهم  وداخــل  فيها  ينجحون  البكالوريا  ل�سهادة 

تزايدت  كما  ال�سهادة.  هذه  يحملون  ممن   %60 حوايل 

الت�سعينات  منذ  الــعــايل  التعليم  يف  الطلبة  تــعــدادات 

ن�سبة  ومتثل  مليونني،  من  اأكرث  ميثلون  اأنهم  درجة  اإىل 

املتمدر�سني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 25 �سنة يف 

 ،%20 اأكرث من  التعليم العايل مقارنة باإجمايل ال�سكان 

واإذا احتكمنا اإىل هذه الأرقام فاإن دميقراطية التعليم ل 

حمالة قد اأعطت نتائجها. 

لفئات  املدر�سية  اللعبة  يف  الدخول  هو  ناحظه  ما 

كانت قد اأق�ست نف�سها، اأو كانت مق�سية اإىل حد الآن، 

واملزارعني  واحلرفيني  ال�سغار  التجار  حــال  هــو  كما 

التمدر�س  متديد  بفعل  ال�سناعة،  عمال  اأبناء  وكذلك 

الإجباري اإىل غاية 16 �سنة. ولكن هذه العملية اأدت اإىل 

تكثيف التناف�س واإىل زيادة ال�ستثمارات الرتبوية لفئات 

للمنظومة  امل�ستهلكة  الفئات  اأكــرب  من  قبل  من  كانت 

املدر�سية.

- ارتفاع االأعداد عدل من قيمة ال�شهادات املدر�شية

 يف الواقع، فاإن الزيادة املعتربة حلاملي ال�سهادات 

�ساحبه انخفا�س يف قيمة ال�سهادات.

»من الوا�سح، اأن اأبناء الطبقات املحرومة اقت�ساديا 

وثقافيا ميكن اأن ي�سلوا اإىل خمتلف امل�ستويات املدر�سية 

القت�سادية  القيمة  تتغري  اأن  دون  منها  العليا  �سيما  ول 

والطلبة  التاميذ  اإن   )...( لل�سهادات  والعــتــبــاريــة 

امل�ستوى  على  حرمانا  الأكـــرث  الأ�ــســر  مــن  املنحدرين 

متدر�س  بعد  يح�سلوا،  كي  احلظوظ  كل  لهم  الثقايف 

منتق�سة  �سهادة  على  ج�سام،�سوى  وت�سحيات  طويل 
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وغري مثمنة«.

وهكذا، وباإجراء ت�سابه مع اآليات القت�ساد النقدي، 

فاإن الزيادة الكبرية يف كمية النقود توؤثر يف قيمتها  ويف 

اأنتج  لل�سهادات  املتزايد  التوزيع  فــاإن  التعليم،  ميدان 

التي  لل�سهادات،  ال�سمية  القيمة  اأن  بحيث  “ت�سخما” 
“انخفا�سا”  الواقع  يف  ت�سهد  م�ستقرة،  ظاهريا  تبدو 

وبالتايل انتقا�سا من قيمتها احلقيقية  رغم اأن البكالوريا 

تظل ا�سميا بكالوريا اليوم كما هو احلال بالأم�س.

ال�سهادات يف  مــردود  فــاإن  ــوازاة مع ذلــك،  م ولكن 

�سهادة معينة  تقت�سي  التي  املنا�سب  زيادة  اإن  تناق�س. 

وبالن�سبة  وهكذا،  ال�سهادة.  حاملي  زيــادة  من  اأقل  هي 

للمن�سف نف�سه، فاإن م�ستوى ال�سهادة املطلوبة ل�سغله ما 

البكالوريا -كما هو احلال حتى  ت�سمح  يرتفع، فا  فتئ 

بورديو  اإطار وح�سب  ب�سغل من�سب  نهاية اخلم�سينات- 

املدر�سية  املوؤ�س�سة  م�ستعملي  خمتلف  بني  التناف�س  فاإن 

اإبقاء  مع  الجتماعية  البنية  يف  �ساما  حتــول  اأحــدث 

كل  وكاأن  �سيء مت  كل  الطبقات:  بني  الن�سبية  التباينات 

األغيت كل جهود  ثم  تعدلت مواقعها، ومن  الطبقات قد 

النتقائي  النظام  يف  التي  للفئات  الجتماعي  ال�سعود 

ال�سابق، قد تكون مق�سية يف النظام النتقائي ال�سباق..

يبدو  ما  ي�ساهد على  املت�سابه  التطور  مثل هذا  »اإن 

اأجل  من  املتناف�سة  اجلماعات  وجمــهــودات  قــوى  عند 

النادرة تريد  احل�سول على نوع من اخلريات والألقاب 

اأن تت�ساوى كما هو احلال يف ال�سباق، حيث تظل الفوارق 

الأولية على حالها على اإثر �سل�سلة من التجاوزات. مبعنى 

القيام مبحاولت  اأنه كلما حتاول  اجلماعات املحرومة 

لمتاك الرثوات اأو الألقاب املمتلكة من قبل اجلماعات 

اأعلى منها يف التدرج الجتماعي  التي توجد يف و�سعية 

املوجودة  اجلماعات  فاإن  ال�سباق،  يف  مبا�سرة  قبلها  اأو 

يف و�سعية اأح�سن  منها تبذل جهودا للحفاظ على ندرة 
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ومتايز خياراتها واألقابها«. 

لدى  احل�سرة  من  نوع  �سوى  تنتج  مل  الو�سعية  هذه 

الطبقات ال�سعبية، اإن مل نقل خيبة الأمل جتاه موؤ�س�سة 

مدر�سية غري قادرة على �سمان �سغل مائم لانتظارات 

والتوقعات املرجوة من امتاك �سهادة، لأن التباين بني 

تف�سريات  اأحد  بورديو-  -ح�سب  هو  واملن�سب  ال�سهادة 

من  التعليم  بعامل  لآخــر  حني  من  تع�سف  التي  الأزمــة 

يف  الــثــانــويــات  تاميذ  احتجاجات  اإىل  مــايــو  اأحـــداث 

1986و1990.

فهم  الغبطة،  مــن  وحتى  الــوهــم  مــن  مرحلة  »بعد 

حاملو ال�سهادات �سيئا ف�سيئا اأنه اإما اأنه ل يكفي الو�سول 

اإىل التعليم العايل للنجاح كما ل يكفي النجاح للو�سول 

املدر�سية  ال�سهادات  ت�سمح  التي  املواقع الجتماعية  اإىل 

م�سى،  وقت  يف  اإليها  الو�سول  البكالوريا-  -وخ�سو�سا 
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حيث مل يكن لنظرائهم م�ستوى التعليم الثانوي«. 

هذه التعديات البنيوية، وهي نتيجة ا�سرتاتيجيات 
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املقابل  يف  كذلك  م�ست  املدر�سية،  املنظومة  ا�ستعمال 

بد  ل  الذي  ال�سديد  التناف�س  ب�سبب  الأعوان  ممار�سات 

اأن يقوموا به.

1- ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ت��م��ي��ز م���ن خالل 

ا�شرتاتيجياتها:

- ا�شتعمال املنظومة التعليمية غري عادل 

من الناحية الكمية:

لكل  بالن�سبة  مت�سابهة  لي�ست  التعليم  دميقراطية 

وزارة  اأجــرت  ذلك  على  وللوقوف  الجتماعية.  الفئات 

وا�سعة حول �سريورة  درا�سة  الفرن�سية  الوطنية  الرتبية 

املتو�سطة يف  ال�سابعة  ال�سنة  اإىل  الذين دخلوا  التاميذ 

�سنة 1980، ومن خال مقاربة تتبعية قائمة على تقنية 

البانيلPANEL لحظت الوزارة �سريورة نف�س اجلماعة 

من التاميذ حتى دخولهم ال�سنة الأوىل الثانوية وكانت 

النتائج مرتجمة لفوارق كبرية فيما يخ�س الدخول اإىل 

ال�سنة الأوىل الثانوية.

ما ناحظه هو اأن اأبناء املعلمني لهم حظوظ اأكرث ب 

3-4 مرات للدخول اإىل الأوىل الثانوية من اأبناء العمال 

غري املوؤهلني.

من الناحية الكيفية:

تبدو الفوارق اأكرث لأن دميقراطية التعليم ي�ساحبها 

اإرتفاع مهم للتمييز الداخلي وزيادة على عدم امل�ساواة يف 

الدخول اإىل التعليم هنالك عدم امل�ساواة يف التخ�س�س 

من خال الفروع التي حتدد امل�سارات ومن خال القيمة 

املعطاة لكل تخ�س�س وكذلك ت�سكيلتها الب�سرية.

» اإن التنوع الر�سمي يف �سكل فروع اأو �سبه الر�سمي 

كذلك  اآثــاره  من  متدرجة  اأق�سام  اأو  موؤ�س�سات  �سكل  يف 

التاميذ  للتمييز:  اإعادة خلق مبداأ خمفي  امل�ساهمة يف 

عائاتهم  من  تلقوا  مي�سورة  عائات  من  املنحدرون 

التي  والن�سائح  الأمثلة  وكذلك  املربح  ال�ستثمار  ح�س 

يف  هــم  التاميذ  هـــوؤلء  الــ�ــســك،  حــالــة  يف  ت�ساعدهم 

وقت  اأح�سن  يف  ا�ستثماراتهم  بو�سع  لهم  ت�سمح  و�سعية 

واأح�سن  التخ�س�سات  اأح�سن  يف  اأي  الأمكنة  واأح�سن 

فاإن  املقابل  ويف  الــفــروع،  اأح�سن  ثــم  ومــن  املوؤ�س�سات 

التاميذ املنحدرين من عائات حمرومة وبخا�سة اأبناء 

املهاجرين ي�سطرون منذ نهاية درا�ستهم البتدائية  اإىل 

توكيل م�سريهم اإىل تعليمات املوؤ�س�سة املدر�سية، اأو اإىل 

فاأكرث.  اأكــرث  معقد  عامل  يف  طريقهم  لإيجاد  ال�سدفة 

الثقايف  راأ�سمالهم  با�ستثمار  وهم كذلك حمكوم عليهم 
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الذي يظل مع ذلك حمدودا جدا«.

ويظهر  كــبــريا  رهــانــا  ي�سبح  ــفــروع  ال اخــتــيــار  اإن 

هناك فرق بني التعليم التكنولوجي والتقني )اأين تكون 

املثمن  العام  والتعليم  بكرثة(  ممثلة  ال�سعبية  الطبقات 

للغاية والذي جند فيه تدرجا للفروع مع اإعطاء ال�سدارة 

لاأولياء  يكون  عندما  ال�ساأن  وكذلك  العلمية.  للفروع 

عددا  ميلكون  فهم  مرتفع  واجتماعي  ثقايف  راأ�سمال 

كبريا من م�سادر الإعام حول الفروع واملوؤ�س�سات ومن 

ت�سمن  ا�سرتاتيجية  بتطبيق  لهم  ت�سمح  و�سعية  يف  ثم 

باإبقاء  وذلــك  لأبنائهم  والجتماعي  املدر�سي  النجاح 

الندرة التمييزية لل�سهادة املدر�سية املكت�سبة ت�سمح هذه 

ال�سرتاتيجيات بتف�سري كيف اأن الدخول اإىل املوؤ�س�سات 

امل�سهورة التي توؤدي اإىل مواقع ال�سلطة يظل حكرا على 

الفئات امل�سيطرة.

يوجهون  املحرومة  الفئات  اأبناء  فــاإن  ذلك  وعك�س 

ثم  من  وي�سكلون  املنتق�سة  والفروع  التخ�س�سات  نحو 

الداخل مبعنى تاميذ حتتفظ  فئة جديدة مق�سية من 

بهم املوؤ�س�سة املدر�سية لتاأجيل اإق�سائهم. 

توجيهية  اإجراءات  الذي ت�ساحبه  الفروع  تنوع  »اإن 

وانتقائية مبكرة اأكرث فاأكرث يهدف اإىل اإقامة ممار�سات 

اإق�سائية لطيفة وغري حم�سو�س بها يف املعنى املزدوج اأي 

متوا�سلة ومتدرجة وغري مدركة �سواء من طرف الذين 

املدر�سة   )...( منها  يعانون  الذين  من  اأو  ميار�سونها 

تق�سي كعادتها، ولكن تق�سي الآن ب�سفة متوا�سلة ويف 

على  بداخلها  وحتافظ   )...( الدرا�سية  امل�ستويات  كل 

الفروع  يف  بح�سرهم  بالكتفاء  وذلــك  تق�سيهم  الذين 
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املنتق�سة علميا واجتماعيا«.

عن  مبعزل  املدر�سية  ال�سرتاتيجيات  درا�سة  اإن   -

تع�سفية  تبدو  اأن  ميكن  الجتماعية  ال�سرتاتيجيات 

واعتباطية.

اإن ال�سرتاتيجيات املدر�سية هي عن�سر مركزي   -

يف ا�سرتاتيجيات اإعادة الإنتاج ومت�س الفئات الأخرى.

ال�سرتاتيجيات  هذه  اأهمية  ترتبط  بورديو  ح�سب   
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تلعبه املدر�سة  بالدور املركزي الذي  للعائات  املدر�سية 

هذه  اأن  �سحيح  الإنـــتـــاج.  اإعــــادة  ا�ــســرتاتــيــجــيــات  يف 

املكون  واأن  املدر�سة خا�سة  ال�سرتاتيجيات مركزة على 

اأ�سبح  املكت�سب  املال  لراأ�س  ال�سامل  احلجم  يف  الثقايف 

مرتفعا. وهذا ما يف�سر ال�ستثمار التفا�سلي يف املوؤ�س�سة 

باحلرفيني  مقارنة  الفكرية  املهن  لأع�ساء  املدر�سية 

اإنتاجهم  اإعــادة  يوؤ�س�سون  هــوؤلء  لأن  ال�سغار،  والتجار 

على التوريث املبا�سر لراأ�سمالهم القت�سادي.يف حني اأن 

دور ال�سهادة ما فتئ يتعاظم حتى لدى الفئات التي لها 

راأ�سمال اقت�سادي معترب. 

ذات  تكون  املدر�سي  ال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  اإن 

مرتفعا،  الأ�سلي  الثقايف  الراأ�سمال  كــان  كلما  مــردود 

الراأ�سمال  من  ت�ستفيد  اأن  ميكن  كذلك  ال�سهادة  ولكن 

عندما  اأنه  ناحظ  فاإننا  وبالفعل  لاأولياء  الجتماعي 

ال�سهادات فاإن الأطفال املنحدرين من طبقات  تت�ساوى 

ل�سهاداتهم  اأح�سن  مـــردود  على  يح�سلون  م�سيطرة 

املدر�سية يف �سوق العمل مقارنة بالأطفال املنحدرين من 

الطبقات املحرومة. وهكذا فاإن الأ�سل الجتماعي يلعب 

دورا يف احل�سول على ال�سغل ول �سيما من خال �سبكة 

التوظيف  لفر�س  ح�سنة  مبعرفة  ت�سمح  التي  العاقات 

العمومية.  الهيئات  طرف  من  املعرو�سة  تلك  من  اأكرث 

املهنة  اأثناء  ي�ستمر  املفعول  هذا  فاإن  ذلك  على  وعاوة 

العايل  الجتماعي  الأ�سل  اإن  املهني،  احلــراك  ومي�س 

ينزع اإىل تف�سيل الرتقيات اأثناء احلياة املهنية. عندما 

يكون امل�ستوى املبدئي مت�سابها فاإن ابن اإطار يبداأ موظفًا 

له حظوظ كثرية لي�سبح اإطارا خال حياته املهنية من 

زميله ابن املوظف.

اإن ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار املدر�سي لي�ست مب�ستقلة 

ماحظة  فــاإن  وهــكــذا  اخل�سوبة،  ا�سرتاتيجيات  عــن 

فرن�سا  يف  الجتماعي  النتماء  -ح�سب  اخل�سوبة  ن�سبة 

املعا�سرة- تبني اأن الفئات الجتماعية املي�سورة -وبن�سبة 

من  اأعلى  خ�سوبة  ن�سبة  لها  املحرومة-  الطبقات  اأقــل 

ن�سبة الطبقات املتو�سطة. وي�ستنتج بيار بورديو اأن:

»الربجوازيني ال�سغار هم  بروليتاريون يجعلون من 

 
)11(

اأنف�سهم �سغارا لي�سبحوا برجوازيني«.

مردود  ذا  يكون  اأن  املدر�سي  لا�ستثمار  ميكن  ل 

النوعية  بتف�سيل  هنا  الأمــر  ويتعلق  ي�ستت:  مل  اإذا  اإل 

العمل  على  الأولياء  اإ�سراف  لت�سهيل  وذلك  الكمية  على 

املدر�سي.

بو�سفها  املدر�سية  ال�سرتاتيجيات  ــاإن  ف وختامًا 

للزواج  قوي  عامل  كذلك  هي  الثقايف  للراأ�سمال  مكونة 

ب�سفة  امل�ساهمة  ثم  ومن  الزواجية  ال�سوق  يف  املت�سابه 

ل  الأزواج  الجتماعي:  الإنتاج  اإعــادة  يف  مبا�سرة  غري 

كذلك  واإمنا  الجتماعي  لأ�سلهم  نظرا  فقط  يت�سابهون 

مل�ستواهم املدر�سي.

اخلامتة

خافا للفكرة القائلة باأن املدر�سة موؤ�س�سة حمايدة 

بالرتقية  وت�سمح  والعقانية  الكونية  املعرفة  خدمة  يف 

من  باأنها  بــنّي  بورديو  بيار  اجتماع  علم  فــاإن  الفردية، 

الثقافية. املزايا  اإنتاج  اإعــادة  يف  املركزية  املوؤ�س�سات 

�ساحبها،  طرف  من  ما  نوعًا  الفكرة  هذه  عدلت  ولكن 

اإعادة  اآلــيــات  على  اأ�سا�سًا  قائم  تف�سري  من  وانطاقا 

للموؤ�س�سة  الداخلي  ال�ستغال  باأ�سلوب  املرتبطة  الإنتاج 

املدر�سية حتول التحليل اإىل درا�سة ال�سرتاتيجيات التي 

التفا�سلي  ال�ستعمال  يف  الجتماعيون  الأعوان  يوظفها 

للموؤ�س�سة وفقا ملوقعهم يف الف�ساء الجتماعي. ويف هذا 

عن  ف�سله  ميكن  ل  املدر�سة  اجتماع  علم  فــاإن  ال�سدد 

العامة ل�ستغال  اإ�سهامات بورديو الأخرى؛ لأن القوانني 

احلقول تطبق اأي�سًا على احلقل الرتبوي.
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