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     المقٌاس: سوسٌولوجٌا االخفاق المدرسً )محاضرة(      .علم اجتماع التربٌة.  السنة األولى ماستر
 د. شوشان زهرة.

 

 

 )تـابـع( المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب   درس:
 

 : التخلف المدرسًالمدرسً اقـفـاإلخ واملـوعأسباب  *

 التلمٌذ المتخلف:
 ف؟ وكٌف ٌعرف التلمٌذ بأنه متخلفا؟ما هً مقاٌٌس التلمٌذ المتخل

)أن التلمٌذ المتخلف هو المقصر تقصٌرا ملحوظا فً تحصٌله الدراسً بالنسبة  (Back Ward)ٌرى 
 مستوى المنتظر من طفل سوي فً مثل عمره(إلى 
 ئك الذٌن ال ٌستعطون وهم فٌقول: )إنً أطلق كلمة متخلف بمعناها االصطالحً على أوال (Burt)أما 

 نتصف السنة الدراسٌة أن ٌقوموا بالعمل المطلوب من الصف العملً الذي دونهم مباشرة(فً م
 والتخلف الدراسً ٌكون على شكلٌن  أساسٌٌن:

 هو الضعف الظاهر لدى التلمٌذ فً جمٌع المواد الدراسٌة. التخلف العام:-1
المواد فقط وٌعود الضعف هو الضعف الظاهر لدى التلمٌذ فً مادة أو عدد قلٌل من  التخلف الخاص:-2

 الدراسً إلى عوامل متعددة تتفاوت فً قوتها وتأثٌرها بٌن فئات المتخلفٌن دراسٌا ومنها:
 أسباب الرسوب:-2-1
 :األسباب الذاتٌة -2-1-1

 التخلف العقلً، ضعف الجهاز العصبً، ضعف أو عجز الكالم والنطق، الخوف، عدم الثقة بالنفس...
لمٌذ العقلٌة هً القاعدة األولى فً التخلف الدراسً وأن الترابط الكبٌر بٌن الشك أن ضعف قدرات الت

لكن مثل هذا الترابط قد ٌكون بالنسبة  .الضعف والذكاء والتخلف الدراسً ٌظهر فً حاالت التخلف العام
متخلف الخاص والنقص العقلً ٌعتبر أساسٌا فً مشكل النطق والكالم لوجود عالقة سلبٌة بٌن إلى ال

لضعف العقلً والتأخر فً الكالم وتكون مشكلة النطق والكالم سببا فً الخوف وعدم الثقة ألن الطفل ا
 الفهم أو التوضٌح لعدم ثقته من ناحٌة ولخوفه من انتقاد زمالئه من أجلفً هذه الحالة ال ٌتجرأ أن ٌسأل 

 له وسخرٌتهم من ناحٌة أخرى.
ووهمٌة عن المدرس سة ألخذه صورة مرعبة ومرٌعة والخوف قد ٌكون لدى الطفل قبل دخوله المدر

 .والمدرسة مسبقا
والخوف وعدم الثقة بالنفس قد ٌتولدان بسبب المغاالة فً صد الطفل وقهره والوقوف فً طرٌق تحقٌق 
رغباته واشباع حاجاته، ولخوفه من العقاب أو االنتقاد الشدٌد الذي ٌكبت مشاعره، مما ٌجعله مترددا 

 ق فً نفسه.بلٌدا غٌر واث
وهذا الكبت ٌولد له القلق نتٌجة الصراع بٌن رغباته وعدم إشباعه مما ٌكون له تأثٌر سًء على جهازه 

 .ٌؤدي إلى توتره المستمرمما العصبً 
 األسباب العائلٌة: -2-1-2
عن إشباع رغبات طفلها، بل  إن حال األسرة المتدنً والتً تعانً من الفقر والعوز ٌجعلها عاجزة 

زة عن تلبٌة أبسط رغباته كتوفٌر مستلزمات الدراسة ومتطلبات التحصٌل، وفً هذه الحالة ال ٌمكن عاج
ٌكون له ذلك وهو كٌف و .للتلمٌذ أن ٌحقق أي تحسن أو أن ٌحرز أي تقدم، اللهم إال فً حاالت قلٌلة جدا
وهو شعوره بالغبن واإلهانة ال ٌملك أدنى أداة كالقلم أو الكراسة أو الكتاب وإذا تصورنا حالته النفسٌة 

إذا كان عدد أفراد األسرة كبٌرا والمسكن  وٌكون وقع التأثٌر أكثر وأعمق ،والدونٌة إضافة إلى االحتٌاج
ضٌقا، وغٌر مناسب ومالئم للدراسة والتحصٌل، واألدهى واألمر إذا كان المسكن منعدما مما ٌجبر 

 ب. األسرة على الكراء أو التنقل بٌن األهل واالقار
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وعلى العكس من هذا فإن تدلٌل الطفل الزائد والخضوع لكل مطالبه بدون توجٌه أو رقابة، والقٌام 
 أنانٌا اتكالٌا غٌر قادر على القٌام بوظائفه بنفسه.ٌجعله  ل والواجبات المدرسٌة نٌابة عنه،باألعما
البغضاء بٌن االخوة مع السخط التفرقة والتمٌٌز بٌن األبناء وعدم المساواة بٌنهم مؤداه الكره ووكذلك 

 والتمرد والخروج عن الطاعة.
           أي التذبذب بٌن التساهل فً العقاب ، لدٌن على أسلوب معٌن من المعاملةعدم استقرار الواكذلك 

 كل مثل هذه العوامل والمعامالت لها تأثٌر سلبً على التحصٌل المدرسً للطفل.، أو القسوة الزائدة
 
 باب المدرسٌة:األس -2-1-2

إن العوامل المدرسٌة قد تكون لها عالقة بسابقتها وقد تظهر عوامل أخرى جدٌدة فً المدرسة وتعود 
 أساسا إلى المعاملة فً هذه المؤسسة التربوٌة:

فالمعلم الذي ال ٌعلم شٌئا عن سٌكولوجٌة التالمٌذ وال ٌحسن معاملتهم وال ٌساعدهم على حل  -
 الدراسة والتعلٌم وٌعزفون عنهما. منالتالمٌذ  نفرشأنه أن ٌ مشاكلهم والخروج منها من

كما أن المعلم الذي ٌستعمل التمٌٌز والتفرقة بٌن التالمٌذ وال ٌجازٌهم حسب أعمالهم وجهودهم  -
همال واإلقصاء إلبسبب الحقد والكراهٌة فً أوساط التالمٌذ مما ٌجعل المهمشٌن منهم ٌشعرون با

 مول ألنهم لم ٌجدوا الدعم والعناٌة.وٌركنون إلى الجمود والخ
وهناك عوامل تتعلق بالبرامج وكثافتها والمناهج وكٌفٌتها واالمتحانات وصٌاغتها ومضامٌنها  -

كل هذه العوامل تؤثر سلبٌا على تحصٌل التلمٌذ  ...والتقوٌم وأسسه والتقٌٌم وأسالٌبه ودقته
          لعقلٌة والنفسٌة والجسمٌة للتالمٌذ، وتعبر الدراسً ومردوده العلمً إذا لم تراعً فٌها القدرات ا

 عن وجدانهم وتتماشى مع عواطفهم ومشاعرهم.
وقد تكون المدرسة بعٌدة عن مقر مسكن التلمٌذ مما ٌتعبه وٌرهقه وكذلك صعوبة التنقل إلٌها مما  -

فر فٌه ٌؤثر كل ذلك على تحصٌله الدراسً، وحتى المبنى المدرسً قد ال ٌكون الئقا وال تتو
 أوصاف المبنى الحدٌث للمدرسة المعاصرة التً توافق وتتالءم مع نفسٌات التالمٌذ.

وحتى توزٌع التالمٌذ فً القسم من حٌث الذكاء واالجتهاد تجعل المعلم فً غالب االحٌان  -
واالوقات ٌتعامل مع الفئات الذكٌة واالكثر نشاطا، وٌهمل الفئة الباقٌة مما ٌسبب لها القلق وعدم 

االنزواء والركون ألن الجو غٌر مناسب لها وهكذا إلى  الشعور بالذات، وعدن االطمئنان فتلجأ 
 ...الجسممرفولوجٌة ختالف السن وإلى ااألمر بالنسبة 

 
 األسباب االجتماعٌة: -2-1-3

 ا سلبٌا كما ٌقال المرء ابن بٌئته فإذا كان التلمٌذ ٌعٌش فً بٌئة اجتماعٌة سٌئة فال شك أنها تؤثر تأثٌر
          على مستواه الدراسً، وكذلك جماعة رفاق السوء واألطفال المتشردٌن واألشقٌاء المهملٌن فً حٌه 

 أو فً الشارع مثال أو فً أماكن اللهو واللعب فإنه ٌسلك سلوكهم وتنقل العدوى إلٌه.
التربوٌة والعلمٌة  كما أن نظرة التلمٌذ الدونٌة للمدرسة والتعلٌم بسبب ذهاب هٌبتها ومكانتها -

 النتقاد المجتمع لها وتقزٌم دورها فً مجاالت الحٌاة.
 تقلٌل من قٌمة وشأن المعلمٌن بصفة خاصة، واهدار كرامتهم وحقوقهمإلى الكذلك الحال بالنسبة  -

ذوي المستوٌات العالٌة بصفة عامة، وحالة التهمٌش واالقصاء ووطبقة المثقفٌن  بصفة خاصة
 نون منها.والبطالة التً ٌعا

كل هذه األسباب وغٌرها لها تأثٌرها السلبً على التحصٌل الدراسً للطفل وتجعله ال ٌبالً  -
 بالعلم والتعلٌم وال ٌحترم المدرسة والمعلم.
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 الهدر التربوي: المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب* 

الذٌن ٌلتحقون به واستٌعابهم علمٌن متفً عجز النظام التعلٌمً عن االحتفاظ بكافة ال ٌتمثل الهدر التربوي
إلى المستوٌات التعلٌمٌة المرجوة  (، وعجزه عن اٌصال عدد كبٌر منهمإلتمام دراستهم من جهة )التسرب

 .لهم ضمن المدة المحددة )الرسوب(. واالنتقال بٌسر بٌن صفوف المرحلة التعلٌمٌة التً التحقوا بها
 :ل دراسة، وٌرتبط بالهدر التربوي عدة مفاهٌم من مثلقٌاس الهدر التربوي تختلف بحسب طبٌعة ك

         : ٌقصد بها الحصول على أكبر عدد ممكن بأقل جهد ومال فً أسرع وقت، الكفاءة التعلٌمٌة - أ
 .المدخالت أي الحصول على أكبر قدر من المخرجات التعلٌمٌة باستخدام أدنى حد من

ائد النهائٌة القصوى التً ٌحصل علٌها التالمٌذ على أنها الفو وعرف كومبز الكفاٌة التعلٌمٌة
وللكفاءة أربعة جوانب هً: كفاءة داخلٌة، وكفاءة  .والمجتمع من االستثمارات التعلٌمٌة المبكرة

خارجٌة، وكفاءة كمٌة، وكفاءة نوعٌة. وٌمكن االشارة إلى أن الكفاءة التعلٌمٌة تتحقق بتخرٌج أكبر 
در من المدخالت، وٌكون االهدار التربوي أقل ما ٌمكن حٌنما قدر من المخرجات باستخدام أقل ق

تكون معدالت الكفاءة التعلٌمٌة أكبر ما ٌمكن، وما ٌحقق ذلك هو عندما تكون نسب الرسوب 
 والتسرب قرٌبة من الصفر او تكاد تكون معدومة.

رسوب ة بٌن الهدر التربوي والرسوب والتسرب، والٌهناك عالقة ارتباط الرسوب والتسرب: - ب
الطالب للمرحلة التالٌة، أما التسرب فهو ترك المدرسة قبل مرور  إنتقالٌعنً )اإلعادة( وعدم 
 فترة الدراسة المقررة.

 أسباب الهدر التربوي:
ترجع ظاهرة الرسوب إلى عدة عوامل، من أهمها: ضعف التوجٌه التعلٌمً للطلبة،  الرسوب: -1

         درة الطلبة على الحفظ أكثر من قدرتهم وقصور نظام االمتحانات حٌث ٌركز على قٌاس ق
على الفهم واالستٌعاب، كذلك افتقار بعض المناهج إلى عنصر التشوٌق، وندرة استخدام طرق 
التدرٌس الحدٌثة، وضعف بعض الطلبة فً الدراسة والتحصٌل، وضعف الصلة بٌن األسرة 

 تدرٌس.مسؤولٌة ال الأي والمدرسة، واستخدام معلمٌن غٌر مؤهلٌن 
إن أسباب التسرب معقدة ومترابطة فهً قد ترجع إلى النظام التربوي، أو لظروف  التسرب: -2

 اجتماعٌة واقتصادٌة ومناخ تعلٌمً سًء ومؤثرات أخرى مثل أسباب ترجع إلى التلمٌذ نفسه 
 أو إلى أولٌاء األمور، أو البٌئة المحٌطة والمجتمع، وٌمكن ادراجها فً أربعة اسباب هً:

 ب تربوٌة: ومن أهم أسبابها ما ٌلً:أسبا

 .ضعف الصلة بٌن عناصر المنهج وحاجات البٌئات التً فٌها المدرسة 

 .ضعف كفاءة المعلم 

 .االعتماد على أسالٌب التقوٌم القائمة على االمتحانات التقلٌدٌة 

 .ًقصور االمكانات التربوٌة من مبان وتجهٌزات وفرص للنشاط الرٌاض 
وأسباب اقتصادٌة وأسباب طارئة مثل الحروب والتهجٌر،  ،اجتماعٌةو أسباب ثقافٌةكذلك 

عوامل الرسوب والتسرب فً البٌئة ترجع ألسباب تتعلق بالطالب، المدرسة، واالسرة، 
 وهً كما ٌلً: والمجتمع، 
 تتعلق بالطالب وهً: أوال: أسباب شخصٌة

 .سوء الحالة الصحٌة 

 .صعوبة استٌعاب بعض المواد الدراسٌة 

 ب المتكرر.الغٌا 

 .االنشغال أغلب الوقت فً اللعب مع الرفاق على حساب المذاكرة 

 موح لدى الطلبة.طانخفاض مستوى ال 

 .عدم شعور الطالب أو الطلبة باألمن واالستقرار فً المنزل 

 .رغبة الطالب وخاصة فً المرحلة الثانوٌة فً الكسب واالستقالل المادي المبكر 
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 ثانٌا: أسباب مدرسٌة:

 الدراسٌة وكثرة المقررات المدرسٌة وعدم مالئمة بعضها الحتٌاجات البٌئة  برامجال كثافة
 ومتطلباتها ولمٌول بعض الطالب.

 .عدم مراعاة الفروق الفردٌة فً المناهج المدرسٌة 

 .كثرة عدد الطالب فً الفصل الواحد 

 .قصور فً طرق وأسالٌب التدرٌس وفً استخدام التقنٌات التربوٌة 

  نظام وأسالٌب االمتحانات.عدم مرونة 

 واالدارة نقص كفاٌة بعض المدرسٌن، وضعف شخصٌة بعض المدرسٌن. 

 .ضعف العالقة بٌن المدرسة والبٌت 

 .نقص التوجٌه واالرشاد فً المدرسة وعدم االهتمام الفعلً بمواظبة الطالب 
 ثالثا: أسباب أسرٌة:

 معدم شعور بعض أولٌاء األمور بالمسؤولٌة لمستقبل أبنائه. 

 .تفكك األسرة )نتٌجة الطالق، تعدد الزوجات..( والمشاجرات المستمرة بٌن األبوٌن 

 .المشاجرة بٌن األخوة واألخوات 

 .ضعف المستوى الثقافً لألسرة 

 .انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة 
 :رابعا: أسباب اجتماعٌة

 .اتجاهات بعض أفراد المجتمع السلبً نحو أهمٌة التعلٌم 

 المٌة فً التوعٌة بأهمٌة التعلٌمة اإلعقصور األجهز. 

  ارتفاع مستوى المعٌشة وحصول الطلبة على ما ٌرٌدون امتالكه مما ٌقلل من فائدة التعلٌم
 وقٌمته.

 
 التعثر الدراسً: المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب* 

 أسباب الظاهرة
 ذاتٌة أسباب

              ضعف الصحة الجسمٌة، بما فً ذلك قصر  وهً التً لها عالقة بالتلمٌذ نفسه، كضعف الذكاء أو 
فً الحواس أو التعرض لبعض األمراض المؤقتة إضافة إلى عالقة التعثر الدراسً بالصحة النفسٌة 

 ..للتلمٌذ
ساتذة ومؤطرٌن تربوٌٌن أعدم مالءمة المناهج الدراسٌة: ٌتفق جل الفاعلٌن فً الحقل التربوي من 

وال تحترم الفروق  المعٌش،لواقع ا توافق كلٌا معالدراسٌة بشكلها الحالً ال ت ومربٌن على أن المناهج
الفردٌة بٌن المتعلمٌن وكذلك الفروق االجتماعٌة والسوسٌوثقافٌة كاالختالف بٌن تالمٌذ الوسط القروي 
وتالمٌذ الوسط الحضري، مما ٌكرس ظاهرة التعثر الدراسً وٌزٌد من حدتها، كما أن كثرة المواد 
              الدراسٌة وعدم مالءمة المدة الزمنٌة المخصصة لها مع حٌز اإلنجاز الواقعً ٌرغم المدرس على المرور 
على هذه المواد مرور الكرام حرصا على التنظٌم الزمنً، مما ٌضٌع على المتعلمٌن فرصة التعلم، 

 .كون من ضعف فً التحصٌلتخصوصا منهم الذٌن ٌش
فً التعلم نجد إجماعا حول اللغات األجنبٌة،  األساتذة للمواد التً تعرف صعوبةٌم عند دراسة تقٌ مثال

 النقاط التالٌة وٌرجع هذا إلى
 .صعوبة النطق باللغة األجنبٌة الختالفها عن اللغة األم 
 .ضعف الوقت المخصص للمادة وكثرة المواد الفرعٌة المكونة لها 
 االبتدائً.وخاصة فً ئص المرحلة العمرٌة لتالمٌذ اتسام المادة بالتجرٌد مما ٌتناقض مع خصا 
 البصرٌة والصور لٌل الصعوبات كاألشرطة السمعٌة ذانعدام الوسائل الدٌداكتٌكٌة الكفٌلة بت

 .المناسبة للمناهج
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 األسباب االسرٌة:
 ًفإن عدم القدرة على مواكبة المستوى الدراس.: 
 قطع بمجرد انتهاء الحصة الدراسٌة لتستأنف انعدام التتبع االسري حٌث أن عالقته بالدراسة تن

 عند ولوجه للفصل الدراسً فً الحصة الموالٌة.
 نقص المرافقة األسرٌة وترجع أسباب هذه الظاهرة المرضٌة إلى 

 عالقة التعثر الدراسً بنظام التقوٌم
إن النظام الحالً للتقوٌم ٌظلم التلمٌذ أكثر مما ٌنصفه والحقٌقة أن االمتحانات فً أغلب أنظمة التعلٌم 

فً تحدٌد  خرٌطة التربوٌة )التعداد(العربٌة ٌفرض عدد المقاعد المتوفرة بالمستوى المقبل تطبٌق نظام ال
ان أقل من المتوسط، وأمام هذا عدد الناجحٌن وكذا فً تحدٌد معدل النجاح الذي ٌكون فً بعض األحٌ

المتعلم الذي التحق  اقى التساؤل مشروعا حول مستقبل هذالواقع الذي ال ٌخدم مصلحة المجتمع، ٌب
 بالمستوى األعلى فً ظل هذه الشروط التً تغذي التعثر الدراسً.

 عالقة الظاهرة بالمدرسٌن
            سة، وإنما لكونها أقصر الطرق المدرسٌن لم ٌختاروا مهنة التدرٌس عن اقتناع وحب ممار بعض

إلى التوظٌف، ولعدم وجود خٌارات أخرى، إن هذه الدراسة تجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول مستقبل 
        مجتمع وضع أمانة تعلٌم وتربٌة أبنائه على عاتق أناس تقلدوا هذه المسؤولٌة هربا من شبح البطالة، 

  .ي فً التوجٌه حقٌقة الظروف الصعبة للممارسةوإذا أضفنا لهذا الخلل البنٌو
 أسباب أخرى

 ، نذكر العوامل التالٌة:السابقة المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب إلى إضافة

  داخل األقسام االكتظاظظاهرة 

 عدم مالءمة المتوفر منها للمناهجقلة الوسائل التعلٌمٌة و. 

 ر للمحٌط، وعدم استفادتها من التقنٌات الحدٌثة عدم مواكبة المدارس للتطور التكنولوجً المستم
فً التدرٌس فً غٌاب الربط بالكهرباء واالنترنت فً االوساط القروٌة، بل وحتى الحضرٌة 

 أحٌانا.

 .انعدام التكوٌن المستمر للمدرسٌن وتذبذب المدرسٌن بٌن مختلف الطرائق والبٌداغوجٌات 

  وعدم فعالٌة نظام اإلطعام المدرسً. لتالمٌذإلى ابعد المدرسة عن البٌت بالنسبة 
 

 
 درسًـالم لإلخفاق رةـالمفس   وسٌولوجٌةـالس اتـالمقاربدرس: 

 (إسثابلٌه، بودلو، باسرون، بوردٌو)
 

 الفاعلٌن أحد فرنسً، اجتماع عالم ، هو23/01/2002توفً  01/08/1930لد و  بوردٌو بٌٌر هو من
 االجتماع علم فً العالمٌٌن المتخصصٌن أبرز وأحد ،بفرنسا والفكرٌة بالحٌاة  الثقافٌة األساسٌٌن
      الستٌنٌات منتصف منذ واالجتماعٌة العلوم اإلنسانٌة فً بالغا تأثٌرا  أحدث فكره إن بل المعاصر،

 الورثة كتاب إصداره الستٌنٌات بعد من انطالقا المتخصصٌن بٌن ٌبزغ نجمه بدأ العشرٌن. القرن من
 )مع المؤلف نفسه(، 1970عام  اإلنتاج إعادة وكتاب )پاسرون كلود ن )مع جو 1964عام 

 فً بخروجه حٌاته آخر فً شهرته . وازدادت1979عام  التمٌز/التمٌٌز كتابه صدور بعد وخصوصا
 تحلٌل بواسطة االجتماعٌة السٌطرة أنماط بتناول اهتم .والُمضربٌن الُمحتجٌن فئات مع ووقوفه مظاهرات

كفُل ٌةالثقاف لإلنتاجات مادي  علم بواسطة وذلك االجتماعٌة، بالبنٌات المتعلقة اإلنتاج إعادة آلٌات إبراز ٌَ
 المتعددة التخصصات عبر المعرفة مجاالت مختلف فً المتراكم المنهجً العتاد كل ٌستنفر كلً اجتماعً

ا ضروري، نحو على الفاعلٌة أنماط التً تحدد الخفٌة البنٌات عن للكشف  ٌنعتون ُنقِّاده جعل ممِّ
 .النعت ذلك مثل تحلٌالته عن ٌدفع وتدخالته، كتاباته عبر ظل، أنه من الرغم على بالحتمانٌة، اجتماعٌاته
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كان هو عالم اجتماع فرنسً وعالم ابستمولوجً و 26/11/1930ولد  :باسرون كلود جون هو من
  EHESS )   ( االجتماعٌة العلوم فً العلٌا الدراسات مدرسة مدٌر الدراسات فً

 وعلم الفلسفة درس وهناك ببارٌس الثانوٌة بالدراسة لاللتحاق غادرها ثم نٌس منطقة فً طفولته أمضى
         ، 1964عام   Les héritiers:التربٌة  اجتماع علم عن عملٌن بوردٌو بٌٌر مع نشر االجتماع،

 1970عام   La reproductionو 
 أًٌضا قام فقد ، السبعٌنٌات أوائل منذ عنه ابتعد الذي بوردٌو، مع الشهٌر تعاونه عن النظر وبصرف

 مٌشٌل غرٌنٌون، كلود كاستل، روبرت شامبورٌدون، كلود جان :مثل آخرٌن اجتماع علماء مع بعمل
 وفرانسوا دي.   جرومباخ

 أطروحة ىعل جزئٌا قائم عمل وهو   raisonnement sociologiqueنشر  1991فً عام  
 .الدولة دكتوراه

 مع قطٌعة مثل حٌث االجتماعٌة، العلوم فً المعرفً التفكٌر على عمٌقا تأثٌرا الكتابا لهذ كان
 الطبٌعٌة، والعلوم االجتماعٌة العلوم بٌن اختالفا تر ال والتً االجتماع عالم ممارسة تناولت أطروحات

 الحقٌقة نظام نفس ٌهالد لٌس وبالتالً تارٌخٌة، علوم هً االجتماعٌة العلوم أن ٌؤكد باسٌرون أن حٌن فً
 لٌست أنها ذلك، مع ٌعنً، ال هذا ولكن بوبر كارل بمفهوم دحض علوم لٌست فهً الطبٌعٌة، العلوم مثل

 .الطبٌعٌة العلوم مثل األدلة أنظمة نفس تستخدم ال االجتماعٌة العلوم فً المقترحات وإنما علمٌة،
 

 اإلنتاج وإعادة المدرسة
     وباسرون بوردٌو لنظرٌة ومنهجٌا فكرٌا عنوانا La reproduction اإلنتاج إعادة مفهوم ٌشكل   
 إنتاج على التربوٌة والمؤسسات المدرسة تعمل التصور لهذا ووفقا التربوي، االجتماعً الفكر ل مجا فً

 بدٌنامٌات هذه الطبقٌة وظٌفتها تؤدي وهً فٌه، الكامنة الطبقً التباٌن صورة وفق المجتمع إنتاج وإعادة
    ةالمشروعٌ طابع وإكسابهما االجتماعً التفاوت وبناء الطبقً التقسٌم تولٌد هدفها رمزٌة خفٌة كٌةذ

    الفطرٌة ال االجتماعٌة العوامل على أهمٌة وباسرون بوردٌو ٌؤكد ذلك وعلى االجتماعٌة، الحٌاة فً
 . سواء حدِ  على االجتماعٌة الحٌاة وفً المدرسة فً ومكانه الفرد موقع تحدٌد فً
 وخارج خفٌة بطرٌقة تتحدد للمدرسة الحقٌقٌة الغاٌات نأ العالمان هذان ٌعلن الرؤٌة، ه هذ على وبناء   

 متابعة على األطفال قدرة بقوة ٌحدد حسبهما لألطفال االجتماعً فاألصل داخلها فً ٌعتمل ما دائرة
 الفوارق منوال على األطفال بإعداد تقوم المدرسة فإن التصور هذا على وبناء المدرسً، تحصٌلهم

 السمات ى عل تؤكد المدرسً، النظام فً تهٌمن التً ئفةازال  فاألٌدٌولوجٌا بٌنهم؛ القائمة االجتماعٌة
 ىعل مؤسسة الفردٌة المكتسبات أن وتعلن المدرسة، ىإل ٌنتسبون الذٌن رادلألف ة الفردي والخصائص

 بصورة األٌدٌولوجٌا ه هذ عملت وقد القدرات لهذه سًالمدر التوجٌه وعلى الفطرٌة القدرات أ مبد
 الطبقات أبناء من الهٌمنة أصحاب ٌعطً التبرٌر وهذا تربوٌا، االجتماعٌة ةالالمساوا تبرٌر على ةواضح
 الهٌمنة فً دورهم مشروعٌة لهم وٌضمن العلٌا االجتماعٌة مواقعهم ًف وجودهم شرعٌة العلٌا

 واإلقصاء الرمزي، والعنف الثقافً، المال رأسو "الهابٌتوس" مفاهٌم أن ٌعنً وهذا. والسٌطرة
 إعادة مسألة حول تتمحور مفاهٌم هً الرمزي، المال رأسو واالصطفاء، اللغة، وسلطة االجتماعً،

 ل بك المدرسة أن على تؤكد التً وباسرون بوردٌو نظرٌة جوهر تشكل وهً تربوٌا، االجتماعً اإلنتاج
 دةعاإ فً نفسه المجتمع ة أدا نفسه الوقت ًف  وهً ذاته، المجتمع فً الطبقً مللتقسٌ نتاج هً تعٌناتها
 .طبقً نحو على لنفسه إنتاجه

 فالوسط سٌٌن،راالد والنجاح الفشل تفسٌر محاولتهما عند سوسٌولوجٌة مقاربة وباسرون بوردٌو قدما 
      المهٌمنة، الطبقة ثقافة تنتج المدرسة أن طالما راسًالد مساره على ٌؤثر الطفل منه ٌنحدر الذي
 حٌن فً علٌها، الحصول بوسعهم ولٌس فقٌرة، أوساط من ٌأتون ن الذي األطفال ٌفقدها التً الثقافة وهً
 الثقافة وهذه ٌتالءم لسانٌا سماالأر ٌملكون وثقافٌا اجتماعٌا المٌسورة الطبقات أبناء من نهمراأقأن 

 .إخفاقهم أو نجاحهم فً األساسً العامل هو للتالمٌذ ًاالجتماع األصل أن أي بالمدرسة، الخاصة
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 علم فًفً بارٌس عالم اجتماع فرنسً متخصص  09/12/1938ولد فً  :كرٌستٌان بودلومن هو 
 بقسم ( وعمل أستاذ1964و 1960بٌن ) ما ببارٌس العلٌا بالمدرسة درس التربٌة وعلوم االجتماع

 إجازة على حاصل هالبواش مورٌس مركز فً بارز رٌس وباحثببا العلٌا بالمدرسة االجتماعٌة العلوم
 .االجتماع علم فً و الكالسٌكٌة اآلداب فً
 L'école capitaliste enمنها  ، Roger Establet مع بالتعاون أعماله من الكثٌر نشر وقد

France  و1971عام  ، Le niveau monte 1992عام  ،Allez les filles  1992عام ، 
   جزءا  األولى أعماله كانت كما االلتوسرٌة بالفلسفة متأثرا كان الفكرٌة، حٌاته من األولى لةالمرح فً
 كل مع التربٌة، اجتماع علم فً مجال سعى وقد والسبعٌنٌات الستٌنٌات فً الماركسً الفكري المشهد من
 اإلنتاج إعادة ودور ٌةاالجتماع المساواة عدم فكرة على للتأكٌد ، باسٌرون كلود وجان بوردٌو بٌٌر من

 ، 1989عام إلى 1968 عام بٌن ما شغل وقد الرأسمالٌة، المجتمعات فً المدرسة تكرسهما التً
 االقتصادٌة. واإلدارة لإلحصاء الوطنٌة بالمدرسة أستاذ منصب

 علوم فً النظري المنهج تأسٌس فً المساهمة وكذا اإلحصائٌٌن الباحثٌن تكوٌن فً ساهم وقد
 .الفرنسٌة العامة اإلحصاءات

 المزمن الكلوي المرض مواجهة خالل من بودلو المفكر شخصٌة فً والنضالً اإلنسانً البعد ٌظهر
      انخرط التجربة، هذه حساسٌة . وبسبب 2006عام فً كلٌتٌه بإحدى لها تبرع حٌث أولغا، لزوجته

 والمشاركة التأسٌس فً نخرطا كما لرئٌسها انائب أصبح التً رٌنالو، جمعٌة مع المرضى، حركات فً
 Demain la Greffe األبحاث لمركز

 طفولته عاش التربٌة، فً متخصص فرنسً اجتماع عالم ،1939 ولد سنة  :استابلٌه روجٌه هو من
 عند تلمٌذا وأصبح ببارٌس العلٌا بالمدرسة التحق بعدها الثانوٌة دراسته اكمل حتى نٌس بمدٌنة األولى
 التوسٌر أستاذه مع شارك 1962سنة  االجتماعٌة العلوم مع تخصص الفلسفة حٌدتو وبعد التوسٌر لوٌس

 اإلحصائً المنهج درس كما، 1965سنة  lire le capital الماركسً الفكري المشروع تأسٌس فً
 أطروحة استابلٌه انجز وقد  1965دٌسمبر فً توفً االخٌر هذا لكن جورفٌتش، لجورج مساعًدا وأصبح

 عنوان تحت 1984 فً نانت جامعة فً فٌرٌت مٌشٌل إشراف تحت التخصص، ذاه الدكتوراه فً
 للتعلٌم(  التفاضلٌة االجتماعٌة الربحٌة(

La rentabilité sociale différentielle de la scolarisation 
       بالتعاون أبحاثه معظم السبعٌنٌات، منذ نشر وقد بروفانس، جامعة فً فخرٌا أستاًذا حالٌا عملوقد 

 .والتعلٌم التربٌة والمدرسة حول أغلبها تتمحور والتً بودلو، كرٌستٌان زمٌله مع
 

  الرأسمالً والنظام المدرسة
 وهً أساسٌة مسلمات من انطالقا المدرسً اإلخفاق سوسٌولوجٌا حول استابلٌه بودلو نظرٌة تتاسس   

 تمثل مؤسسة هً المدرسة أن مفادها الموضوع نفس حول باسرون بوردٌو – أطروحة تشبه مقاربة
 هو لٌس المدرسً اإلخفاق أن حٌث الغربٌة، البلدان فً الرأسمالً النظام وبنٌة طبٌعة من أصٌال جزءا
 عملها لسٌر ضروري التسٌٌر فان العكس على بل) المؤسسة سٌر سوء( اشمل مؤسساتً إخفاق نتاج

 أساس وعلى المدرسة. تمارسها التً واالنتقاء اإلقصاء عملٌة إلى باألساس اإلخفاق هذا ٌعود لكن العادي
 متكافئتٌن غٌر طبقتٌن إلى المتمدرسٌن من إلٌها المنتسبٌن تقسم المدرسة فان هذه، لوظٌفتها ممارستها

 وفً األغلبٌة، وتشكل قصٌر تمدرس من إال تستفٌد ال وطبقة أقلٌة، وهً طوٌل تمدرس من تستفٌد طبقة
 فئتٌن إلى المتمدرسة األعداد انقسام أن "بودلو كرٌستٌان"و "استابلٌه روجٌه" من كل ٌؤكد الصدد ا هذ

 والثانً 75 % المتمدرسٌن من حجم أكبر ٌستوعب األول من التمدرس، نمطٌن ٌوافق رتٌن كبً
 والغٌر بٌنهما فٌما المنفصلٌن المتمدرسٌن من نمطٌن إلى تتوزعان الفئتان هاتان 25 % ٌستوعب
المضامٌن،  هذه تتخذها التً التطبع وأشكال للمدرسة اإلٌدٌولوجٌة لمضامٌنا خالل من متجانسٌن
 إنتاج إعادة لضمان الطبقً التقسٌم وظٌفة تخدم رأسمالٌة ألنها إٌدٌولوجٌة وظٌفة تلعب فالمدرسة وبالتالً
 السائدة االجتماعٌة العالقات
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 بواسطة وذلك االجتماعٌة، والفئات قاتالطب نفس بإنتاج تقوم آلة بمثابة المدرسة تعتبر المرجعٌات هذه
 أن حٌث ،نفسها إنتاج االجتماعٌة الطبقات تعٌد أن إلى تؤدي التً هً التعلٌمٌة المنظومة ن أ إذ االنتقاء،

 ضرورة ٌفرضان وسائله وتطور اإلنتاج قوى فنمو االقتصادٌة، بالبنٌات الصلة وثٌق المدرسً النظام
      ،االقتصاد متطلبات تلبٌة وبالتالً وللعمل، لإلنتاج ةضرورٌ ةعامل ٌد من السوق متطلبات تلبٌة

 .لالنتقاء األساسٌة الوسٌلة هً النظام هذا فً المعتمدة فاالمتحانات ذلك وعلى
 األخٌرة هذه أن حٌث المدرسة، بها تعترف ال ومحددات آلٌات فً تتدخل الدراسً اإلخفاق فان وعلٌه

 الثقافً والمستوى االجتماعً األصل إلى تنظر ال فهً الدروس؛ إلقاء أثناء نفس الفرص للجمٌع تتٌح

 تتدخل معٌنة مٌكانٌزمات وبواسطة المدرسً االنتقاء أثناء لكن المرحلة، فً هذه للتلمٌذ واالقتصادي

، المتمدرستٌن الطبقتٌن تحدٌد فً االجتماعً والقتصادي والمستوى الثقافٌة، كاألصول أخرى عوامل

 الذي هو االمتحانات هذه ٌجتاز الذي فاإلنسان وبالتالً المهٌمنة، الثقافة شرعٌة بترسٌخ تقوم فاالمتحانات

 هذه تبقى وبهذا المهٌمنة  المسٌطرة للطبقة األخالقٌة والقٌم واالعتقادات األفكار من بنظام طبعه ٌتم

      ٌؤكد وال األفراد، ةتراتبٌ إلى إال ٌؤدي ال االمتحانات أو االنتقاء فنظام متجددة،و مستمرة الثقافة

 .كفاءاتهم اختالف على

 


