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                                                                :ملخصال

هي مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية، التي اوكل اليها المجتمع مهمة التربية ان المدرسة 
والتعليم؛ وظيفتها نقل ثقافة المجتمع وعاداته من جيل إلى جيل، باإلضافة الى عملية تصفية مختلف 

الوظيفة المعارف وتلقينها لألبناء وفق مراحل متدرجة، إال أن بعض الباحثين في التربية ال يرون في هذه 
الظاهرة إال قناعا للدور الحقيقي الذي تلعبه المدرسة في المجتمع، منهم من وصفها باألداة االيديولوجية، 
ومنهم من شكك في نزاهتها، واكد انها تمارس عنفا رمزيا ضد الطبقة الدنيا في المجتمع، وبالتالي فال 

اواة والعدالة في الفرص والحظوظ التعليمية يمكن تحقيق اهم مبدأ من مبادئ وجودها؛ أال وهو تعزيز المس
سنحاول من خالل هذه المقاربة النظرية، تسليط الضوء على اشكالية . ألبناء مختلف الطبقات االجتماعية

 . الالمساواة في الحظوظ والفرص التعليمية في المدرسة حسب ابرز الباحثين التربويين

 ، الرأسمال الثقافي، اعادة االنتاج الثقافيالالتكافؤ، العنف الرمزي :الكلمات المفتاحية

 Abstract : 

The school is one of the institutions of socialization, which has been entrusted 
by the society with the mission of education; its function is to transfer the 
society’culture and customs from generation to generation, in addition to the 
process of filtering the various  knowledge and teaching it to children according 
to gradual stages. Except if, some researchers in education do not see in this 
post phenomenon but a mask for the real role played by the school in society, 
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Some of whom questioned its integrity, and asserted that it practiced symbolic 
violence against the lower class of society thus, the most important principle of 
its existence cannot be achieved: the promotion of equality and justice in the 
educational opportunities and opportunities of the children of different social 
classes. 
     Through this theoretical approach, we will try to highlight the problem of 
inequality in the chances and educational opportunities in the school, according 
to the most prominent educational researchers. 

Keywords: inequality, symbolic, violence, cultural capital, cultural reproduction. 
 :ةــــقدمم

بالرغم من االهتمام المبكر لبعض العلماء والباحثين في علم اجتماع التربية بالمدرسة والوظائف 
الحساسة التي تقوم بها، اال ان هذا االهتمام زاد بعد ارتفاع درجة التخصص الوظيفي في المجتمعات 

نها عامل أككل، على اعتبار  مكانة المدرسة ودورها في البناء االجتماعيالوعي بوزاد معه  ،الحديثة
سمال الثقافي؛ اال ان االختالف والصراع بين أللر هاما اساسي من عوامل الحراك االجتماعي ومصدرا 

التي تنظر كل منها للمدرسة بمنظور خاص؛ فمنها من تراها مجرد اداة  مختلف االتجاهات النظرية
من وحدات النظام التربوي المتكامل، لها ادوار  نها وحدةأ، ومنها من ترى (االتجاه الماركسي)ايديولوجية

جمع على وجود أغلبها أ، أفرز عدة اطروحات مختلفة، إال أنه (الوظيفي-االتجاه البنيوي)ووظائف تقوم بها
الحلول الممكنة والبدائل، ولعل بعض طرح حاولت بعضها قضايا ومشكالت، تستوجب الدراسة والتحليل و 

سماه البعض بالالمساواة في الفرص أعدم تكافؤ الفرص التعليمية، أو ما  هم القضايا المطروحة مشكلأ
إلى زيادة  باإلضافة والحظوظ التعليمية، سواء بين الذكور واالناث، المدن والقرى، االحياء العشوائية والراقية

 في مقابل التربوي،الهدر أو ما اسماه بعض الباحثين التربويين ب المدرسي والعنف التسربك ظواهر سلبية
 .من المراكز والمعاهد التكوينية اموغيره زيادة نسبة العاطلين عن العمل من خريجي المدارس والجامعات

هم االطروحات أفي هذه الورقة العلمية ان نعرض بشيء من التحليل وفي هذا االطار سنحاول 
 .في المدرسة يميةالمفكرين التربويين الذين تناولوا قضية الالمساواة في الفرص التعل ألبرز

 .الفرص التعليمية الالتكافؤ، ،المدرسة، الالمساواة: المفاهيمبعض حديد ت: أوال

اختلفت التعاريف حول المدرسة في العديد من الكتب والتخصصات، سنورد فيما : مفهوم المدرسة -1-1
 .يلي بعضها
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 :المدلول اللغوي للمدرسة -أ
ي َدِرس ذذذه  وِدَراَسذذذة، وَداَرس ذذذه أي : والتذذذي تعنذذذي َدَرَس الكتذذذاب ،"َدَرَس "المدرسذذذة مذذذن الفعذذذل كلمذذذة خذذذذت أ  

الموضذذع : اْلَمذذْدَراس والِمذذْدَراس .ذاكرتذذه: ِدَراَسذذَته  . قذذرأت كتذذب أهذذل الكتذذاب: َدَرْسذذتَ . عنذذاده حتذذى انقذذاد لحفظذذه
بيذت الذذي يذذدرس ال: الَمذدراس. الذذذي قذرأ الكتذاب ودرسذها: الٍمذْدَراس .هذو الكتذاب: الم ذْدَراس، و الذذي يذدرس فيذه

: وجذذاء فذذي المنجذذد فذذي الليذذة العربيذذة. (706ص ،8811: ابذذن منظذذور)فيذذه القذذرون، وكذذذلك مذذدارس اليهذذود
–جمذع مذدارس : مدرسذة. صذف أو جماعذة مسذتمعين ىتعليم يعطيه مدرس أو أسذتاذ ويلقيذه علذهو : ْدرس  م
يقصذد : والَمْدَرَسذة  . (851ص، 0000: انطذوان نعمذة ووخذرون)"دار للتعليم الجذامعي العذام أو االختصاصذي"

بهذذذا بنذذذاء أو مؤسسذذذة تربويذذذة محذذذددة، فالمدرسذذذة والمذذذنهم مصذذذطلحان يعنيذذذان المضذذذمون نفسذذذه فذذذي العلذذذوم 
 .(88، ص8881: فريديريك معتوق)"االجتماعية

 :وجاء في قاموس علم االجتماع في تعريف مصطلح المدرسة
      « Ecole(sociologie de l’) : pour la sociologie, l’école est d’abord une 
institution qui remplit des fonction globales d’intégration et de mobilité sociale, 
l’autonomie relative du système d’enseignement justifie cependant que l’on 
s’intéresse aussi à son organisation interne, à la spécifié de son action, qui 
consiste à transmettre dans le cadre d’une programmation délibérée, des 
ensembles de connaissances, de compétences et de dispositions aux jeunes 
générations, ainsi qu’aux attentes et aux pratiques des différents acteurs 
sociaux concernés par son fonctionnement »(Raymond Boudon :2005, P74). 

نظذذام اجتمذذاعي  ، علذذى أنهذذافذذي قذذاموس علذذم االجتمذذاع" ريمذذون بذذدون"مفهذذوم المدرسذذة حسذذب  جذذاء
يتكذذذون مذذذن مجموعذذذة وظذذذائف؛ اإلدمذذذاج والحذذذراك االجتمذذذاعي، وهذذذو نظذذذام تعليمذذذي مسذذذتقل يضذذذم مجموعذذذات 

 .مل من أجل استمرارية هذا النظاممعرفية تعمل على كفاءة األجيال الجديدة، هدفها الع
 :المدلول االصطالحي -ب

منذاهم البحذث الموظفذة فذي  تعريفذات المدرسذة وتحذدياتها بتبذاين االتجاهذات النظريذة، وبتنذوع تتباين
اجتماعيذا، وفذي إطذار ذلذك التنذوع  المدرسذة بوصذفها نظامذاف يل أغلب البذاحثين اليذوم إلذى تعريذدراستها، ويم

علذذذى  اض مجموعذذذة مذذذن التعريفذذذات التذذذي تؤكذذذد تذذذارة علذذذى بنيذذذة المدرسذذذة وتذذذارة أخذذذرىاسذذذتعر  النظذذذري يمكذذذن
 .وظيفتها

مؤسسذة اجتماعيذة معقذدة، ال يمكذن إحذداث التييذر " ؛يعرف أصحاب المنهم التنظيمي المدرسة أنهذا
وك بهنهذذذا نظذذذام معقذذذد مذذذن السذذذل"، ففريذذذدريك هاتسذذذن يعرفهذذذا "فذذذي أحذذذد أجزائهذذذا دون التذذذهثير فذذذي بنيتهذذذا الكليذذذة

الرنولـــد "أمذذذا  ".المذذذنظم، الذذذذي يهذذذدف إلذذذى تحقيذذذق جملذذذة مذذذن الوظذذذائف فذذذي إطذذذار النظذذذام االجتمذذذاعي القذذذائم
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نسذذق مذذنظم مذذن العقائذذد والقذذيم والتقاليذذد، وأنمذذاط التفكيذذر والسذذلوك التذذي : "يصذذف المدرسذذة علذذى أنهذذا" كلــو 
 .(87، ص0008: لشهابعلي أسعد وطفة، علي جاسم ا )"تتجسد في بنيتها وفي إيديولوجيتها الخاصة

أنهذذا "نجذد أن أصذذحاب المذنهم التنظيمذذي، عرفذذوا المدرسذة علذذى  مجمذل التعذذاريف أعذذاله؛مذن خذذالل 
نظام اجتماعي مقعد ألنه يتكون من نسق من النظم كالعقائد والقذيم والتقاليذد التذي تمثذل مكونذات الثقافذة وفذق 

فردينانـد "الباحذث  فذي حذين نجذد، هذو المجتمذعإيديولوجية خاصة بها تقوم بوظائف في إطذار نظذام عذام أال و 
مؤسسذذة اجتماعيذذة ضذذرورية تهذذدف إلذذى ضذذمان عمليذذة التواصذذل بذذين : "يعذذرف المدرسذذة علذذى أنهذذا" بونســون

مذذن خذذالل تعريذذف ". العائلذذة والدولذذة مذذن أجذذل إعذذداد األجيذذال الجديذذدة، ودمجهذذا فذذي إطذذار الحيذذاة االجتماعيذذة
دد أهميذذة المدرسذذة التذذي تمثلذذت فذذي كونهذذا حلقذذة وصذذل بذذين األسذذرة ، نجذذد أنذذه حذذ"فردينانذذد بونسذذون"الباحذذث 

 .والدولة، والتي تقوم بوظيفة التنشئة االجتماعية للنشء الجديد إللحاقه بالمجتمع فيما بعد
شبكة من المراكز واألدوار التذي يقذوم بهذا المعلمذون والتالميذذ، "أن المدرسة هي فيرى " شيبمان" أما

علذذي أسذذعد وطفذذة،  )"ير التذذي تحذذدد لهذذم أدوارهذذم المسذذتقبلية فذذي الحيذذاة االجتماعيذذةحيذذث يذذتم اكتسذذاب المعذذاي
علذذذى أسذذذاس انهذذذا بنذذذاء لهذذذم تعريذذذف شذذذيبمان للمدرسذذذة جذذذاء هنذذذا . (86، ص0008: علذذذي جاسذذذم الشذذذهاب

التذذذي تمذذذنحهم أدوار هذذذي المراكذذذز واألدوار التذذذي يقذذذوم بهذذذا المعلمذذذون والتالميذذذذ،  وظذذذائف؛ حيذذذث وضذذذح أن
 .المجتمع الذي ينتمون إليه مستقبلية في

 :لتعريف السوسيولوجي للمدرسةا 
تشذذذكل المدرسذذذة نظامذذذا معقذذذدا ومكثفذذذا ورمزيذذذا مذذذذن السذذذلوك االنسذذذاني المذذذنظم الذذذذي يذذذؤدي بعذذذذض 

؛  (81، ص0008: علذذي أسذذعد وطفذذة، علذذي جاسذذم الشذذهاب) الوظذذائف االساسذذية داخذذل البنيذذة االجتماعيذذة
ات واالفعذذذال التذذذي يقذذذوم بهذذذا االفذذذراد يهذذذي مجمذذذوع السذذذلوك ليالذذذب؛السوسذذذيولوجين فذذذي افالمدرسذذذة عنذذذد  هومنذذذ
 .هدافذذهأفذذي المجتمذذع، وهذذذه االفعذذال تكذذون وفذذق نظذذام خذذاص متشذذعب، يتوافذذق وفلسذذفة المجتمذذع و ( الفذذاعلون)

جذذزء مذذن المجتمذذع، اتفذذق علذذى انشذذاءها بقصذذد هذذي أن مؤسسذذة التعلذذيم "معذذن خليذذل العمذذر  فذذي حذذين يوضذذح
نقلها من جيل آلخر، أي أنهذا تقذوم بتذوفير فذرص النمذو المناسذبة، وهذي بهذذه الصذورة المحافظة على ثقافته و 

االجتمذاعي، التذي غالبذا مذا تبذدأ التنشذئة فيهذا للمنشذه بعذد سذن السادسذة مذذن  التذهثيرنشذطة عوامذل أتعتبذر مذن 
 .(11، ص0088: محمد فوبار )عمره، بتحديد أدق تبدأ بعد تنشئة االسرة وجماعة النظائر

لباحث أعاله مفهوم المدرسة؛ كمؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية، وعرفها من وضح ا
خالل وظيفتها وأسماها بالتنشئة المدرسية، ووصفها بانها تعتبر عامال مؤثرا في تنشئة االبناء بعد سن 

 .السادسة أي بعد التنشئة األسرية

 :ؤ، الالتكاف(الحظوظفي ال مساواة ) مفهوم الالمساواة: ثانيا

مساواة  ال بإشكاليةارتبط سيرورة التمدرس في اليرب في مؤلفه أن  محمد فوبارح الباحث وض  
الحظوظ ازاء التعليم، والمقصود بالالمساواة في هذا االطار، هو أن اتساع نطاق التعليم المؤسساتي 
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بقات االجتماعية في قترن بتفاوت الحظوظ ازاء التمدرس بين مختلف الفئات والطأ   ،الدولة إلشرافالخاضع 
، سواء على مستوى االلتحاق بالتعليم أو مدة البقاء فيه، أو على صعيد النجاح المجتمعات االوروبية

  .(18، ص0088: محمد فوبار)المدرسي والشعب

ن الدولة هي التي أمظاهر الالمساواة في المدرسة االوربية، حيث  محمد فوبار؛الباحث  شخص
ايديولوجية تحت داة أهنا  لتصبحذا المفهوم كونها المشرف االول على المدرسة فرزت بسياستها هأعززت و 
وبالتالي نوع  ،طريقة االلتحاق بالتعليم ا، ومع اختالف الطبقات االجتماعية االوروبية، اختلفت معهسيطرتها

ن العربية غلب السياسات التربوية في البلداأ، إال أننا نرى أيضا أن التخصص ومدته وحتى نسبة النجاح
تعزز الالمساواة في الحظوظ المدرسية، وهذا من خالل العديد من المظاهر والتي على رأسها عدم توفر 

وعدم وجود جميع التخصصات االطارات من مدرسين متخصصين في المناطق النائية والصحراوية، 
ي يرغبون فيها، وغيرها بالتساوي في كل المؤسسات التعليمية، مما يصعب التحاق المتمدرسين بالشعب الت

من المظاهر التي تؤكد عدم وجود مساواة في الحظوظ الدراسية لدى جميع المتمدرسين، على اختالف 
 .المراحل التعليمية والمستويات

الباحث علي اسعد وطفة وزميله على ديمقراطية التعليم أو تكافؤ  عرضت باإلضافة إلى ما سبق؛
هوم تكافؤ الفرص التعليمية يجد نفسه ويتمثل في صيية مدرسة تفتح حيث وضحا ان مفالفرص التعليمية؛ 

وتقتضي هذه الصيية أن تقوم المدرسة  ،أبوابها للجميع على مبدأ التكافؤ والمساواة دونما تمييز بالمطلق
باستيعاب جميع االطفال في سن الدخول إلى المدرسة دون اعتبارات عرقية أو دينية أو طائفية أو 

وبالتالي فإن الديمقراطية التربوية تتجسد في التوزيع العادل للخيرات ...و ألي اعتبار وخر،أ ،جيرافية
 )"وبناء على هذا فإن غياب تكافؤ فرص التعليم يمثل انتهاكا للديمقراطية... التربوية بين افراد المجتمع

 . (868، ص0080:معن خليل العمر

 ربطاهوالذي  ،والمساواة للفرص التعليمية عاله لمفهوم التكافؤأمن خالل تحديد الباحثان 
يعني عدم وجود  ،تكافؤ في الفرص التعليمية في المدرسة ن الالمساواة والالأبالديمقراطية، يمكننا استنتاج 
هم مبادئها أدون تمييز، ومن  االبناءن المدرسة وظيفتها استيعاب جميع أديمقراطية في التعليم، بحكم 

 ن تكون المدرسة عادلة وديمقراطية في عملية استيعاب االطفالأيمكن هذا ، وعلى المساواة والعدل
لكن السؤال المطروح هل تبقى  ،وال للطبقة ولون البشرة ألي اعتبارات كالعرقوالتحاقهم بها، دون تمييز ال 

 القوى؟ا واالجدر أو باألصلحعادلة دائما؟ هل البقاء فيها مرهون 

ي نفس المرجع، حيث يؤكدان أن مفهوم التكافؤ في فرص التعليم هذا ما اثاره الباحثان أعاله ف
أثار جدال فكريا واسعا بين مختلف االتجاهات الفكرية والفلسفية، ال سيما فيما يتعلق بالدور االصطفائي 
للمدرسة في المراحل العليا من التعليم، حيث تقوم المدرسة بعملية اصطفاء وفقا لمعايير الذكاء واالجتهاد 
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ارسة مللم تهكيداضمن يتن شروط الدخول المتكافئ إلى المدرسة ال أوهذا يعني  ،وامل اجتماعية مختلفةولع
 . (887-885ص ، ص0008: ، علي جاسم الشهابعلي أسعد وطفة)الديمقراطية في المدرسة

 ؛سلط الباحث اعاله الضوء على نقطة جوهرية في مسالة المساواة من عدمها في الفرص التعليمية
نتقاء التي تقوم بها المدرسة من خالل االختبارات ووضعها لمعايير خاصة وشروط، ال تمكن االملية فع

المباشر أو غير المباشر، مما يجعل مسالة المساواة  باإلقصاءما إبعض الملتحقين بها من االستمرار بها، 
ليمية تطور، وأصبح يتجلى في إال أن مفهوم تكافؤ الفرص التع"، يضا مسالة نسبيةأالتربوية واالجتماعية 

رة لتدعيم تكافؤ الزامية التعليم ومجانيته، وبدأت كثير من البلدان تعتمد اجراءات متطو : مفاهيم جديدة مثل
الفرص مثل صفوف التقوية، ووضع برامم خاصة للطالب الذين يجدون صعوبات دراسية، وتقديم 

، علي علي اسعد وطفة)"وساط اجتماعية متدنيةأحدرون من نمساعدات مدرسية ومادية لألطفال الذين ي
 . (887، ص0008: جاسم الشهاب

تكافؤ وديمقراطية التعليم، للالباحث عبد الكريم غريب مفهوم  أعطىإلى ما سبق؛  باإلضافة
مع ووضح أن المفهومان يمثالن مفهومين غاية في التجريد، ولقد تطور تعريفهما عبر الزمن في عالقة 

هاذان المفهومان  اتسم 88وفي القرن  ،ماعية والسياسية، وكذا تحوالت المدرسة نفسهاالتحوالت االجت
بضرورتهما للدولة وللطبقة المتوسطة الصاعدة، وذلك من أجل زعزعة التراتبيات االجتماعية المتهسسة 

غريب، عبد )على النسب والمال، بهدف ولوج وظائف متواجدة تحت مسؤولية الدولة على وجه الخصوص
 .(87، ص0008: الكريم

 Equality of          ن مفهوم الفرص التعليميةأبيب جعنيني حالباحث نعيم  كما وضح
educational opportunities  من أهم المفاهيم المستخلصة من مبادئ وقيم الديمقراطية، ففهم

مثلها مثل  ،بيقي للديمقراطيةهي جانب تط الديمقراطية بمعناها العام يؤدي إلى فهم ديمقراطية التعليم، والتي
دخال الديمقراطية إلى نظام إوديمقراطية التعليم تعني  ،الديمقراطية االجتماعية، السياسية، الثقافية واالدارية

بناء المجتمع دون تمييز أيا كان مصدره أالتعليم كله، حيث يطبق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية على جميع 
 . (118، ص0008: نعيم حبيب جعنيني)ية فوارق في التعليمأوازالة 

 .والفرص المدرسية عوامل الالمساواة في الحظوظ: ثالثا

ا هتناول ،تعتبر مسالة الالمساواة في الحظوظ المدرسية نتاج لعدة عوامل معقدة، فكل من درسها
سة، في المدر من زاوية معينة وفي اطار ميدان معين، فتضاربت بذلك اآلراء حول موضوع الالمساواة 

لوجية و رجعها الى ايديأرجعها الى االختالف في االمكانات الثقافية المتوارثة، وهناك من أفهناك من 
ن وبين يرجعها للتفاعل التربوي بين المدرسة بما فيها من معلمين واداريأوهناك من  هدافه،أالمجتمع و 
 .نفسهمأمين سباب ذاتية متعلقة بالمتعلألى إرجعها أسرته، البعض االخر أالتلميذ و 
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سمها أالبيئة االسرية، االرث الثقافي العائلي، أو ما : هم العوامل الذاتية المتعلقة بالمتعلمأومن 
: االجتماعي، وفي هذا الصدد نورد ما جاء في مؤلف الباحث عبد الكريم غريب باألصلريمون بدون 

مع صوري، حيث يتم وضع اشتيال مجت -خطاطة مبسطة–فمن قبيل االستكشاف يستحسن بناء نموذج ..
في دراستهم الذي يؤثر  لألطفالثالث وليات قيد االستعمال؛ فهنالك في المقام االول الوسط االصل 

، زد على ذلك أن الدراسات تؤثر في المكانة االجتماعية المتوصل (موضوع تفاوت الفرص داخل المدرسة)
 .(81، ص0008: عبد الكريم غريب)(موضوع ديمقراطية االستحقاق)إليها 

عبد الكريم غريب أيضا هناك عوامل خارجية تتعلق بالمجتمع والمدرسة، ويؤكد في هذا الصدد و 
بعين  تهخذإال أنها ...أن المدرسة الحالية تختلف عن المدرسة التقليدية، فهي تمارس نوعا من الفارقية، 

ي فشل أوينبيي قبل حدوث . االعتبار من خالل ذلك سوى االعتبارات االجتماعية، أي الفشل السابق
تمييز ما يمكن تفاديه، وألجل ذلك ال تتواجد إال وسيلة وحيدة، وهي ايجاد طرائق تمكن من القيام برصد 

هنا . (818، ص0008: يبعبد الكريم غر )دقيق لحاجيات ومتطلبات االفراد في بداية التكوين وخالله
االشتيال بالمجموعات كطريقة يتسنى من خاللها للمتعلمين التعبير عن الحاجيات  وضح الباحث

وذلك من خالل تكوين مجموعات متجانسة ومتوافقة إلى حد كبير،  ،والمتطلبات، أي مراعاة الفروق الفردية
 .ختيار بدل االجبار في التعليمبمعنى أن تختار كل مجموعة مواد دراسية معينة، واستبدال اال

يؤكد الباحث علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب في مؤلف لهما؛ أن السوسيولوجية النقدية كما 
كشفت عن حقائق خفية ومعقدة في بنية الفعل المدرسي، وهذه الحقائق تتناقص مع الصورة المشرفة لمفهوم 

االجتماعية التي تهيمن وتسود في المجتمع  باألنظمةة فالمدرسة وكالة اجتماعية رهين...المدرسة ووظائفها
علي اسعد  )"..الذي يحتضنها، وفي ظل هذه الهيمنة تمارس وظائفها على مقاييس النظام االجتماعي القائم

 . (868، ص0008: وطفة، علي جاسم الشهاب

انس الثقافي بين ففي الوقت الذي تقوم فيه المدرسة بتحقيق التج".. نهأنفس الباحثين أعاله ووضح 
حدى الوظائف إإن ، ..هؤالء الذين ينتمون اليها، تعمل من جهة أخرى على التمييز واالصطفاء فيما بينهم

عادة انتاجهإاالساسية للمدرسة هي  كريستوفر جينكيس أن قدرة المدرسة  وضح... نتاج النظام االجتماعي وا 
بتيير عميق في البنى االقتصادية والسياسية على المساهمة في تحقيق المساواة مرهون إلى حد كبير 

الالمساواة االجتماعية تشكل مصدرا لمختلف أشكال الالمساواة التربوية "، واضاف نفس المرجع أن "القائمة
لخص الباحث جينيني أهم عوامل الالمساواة في ، كما (888، ص0008: عبد الكريم غريب".)والمدرسية

 :ليةالفرص التعليمية في النقاط التا

كتعذر بعض االفراد الحصول على الخدمات التربوية عالية التكلفة، مما  :العوامل االقتصادية -8
 .يجعل الميسورين فقط يستفيدون
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كالجهل، واالمية وتخلف الوعي االجتماعي، والفقر والبطالة، مما يؤدي الى  :العوامل االجتماعية -0
 يتوافق مع الزيادة االقتصادية، مما انخفاض الوعي التربوي، وزيادة النمو السكاني بما ال

يعرقل الخطط التنموية للمجتمعات، وهذا ما يفرز بدوره تعذر المجتمع تحقيق التكافؤ 
 .والمساواة في الفرص التعليمية

 .وتتمثل في وجود تمييز عنصري بسبب العرق أو انتماءات قومية أو دينية :العوامل العنصرية -1
المجتمعات التقليدية والمحافظة، والتي تجد فيها االناث خاصة في  :عوامل ترتبط بالجن  -8

صعوبات وعوائق في تعليم االناث، مما ينعكس على تطور المجتمعات، بتجميد الطاقات 
 .االنثوية عن المشاركة في العملية االنتاجية

التي ، وخاصة في المجتمعات التسلطية العوائق العائدة إلى االنتماءات االيديولوجية أو الحزبية -5
 .ال تؤمن بالتعددية والديمقراطية

وتشتمل على المعايير االجتماعية من عادات وتقاليد وقيم، والتي تقف احيانا  :العوامل الثقافية -7
-185ص ، ص0008: نعيم حبيب جينيني ).ضد تطبيق العدالة والمساواة في المجتمع

187). 

 باإلقصاءعور أبناء الفئات الفقيرة يؤكد الباحث محمد عباس نور الدين ان المدرسة تعمق شكما 
واالغتراب؛ ووضح أنه عندما يلتحق طفل الفئات الفقيرة، ثقافيا واقتصاديا بالمدرسة، يتبين له أن المعرفة 
التي يتلقاها في المدرسة ال عالقة لها بواقعه المعاش، مما يجعله يشعر باليربة داخل المدرسة وعدم 

 "ةيدرسها، وهذه اليربة ال يشعر بها طفل الطبقة الوسطى والميسور التجاوب مع مضامين المواد التي 
 . (808، ص0005: محمد عباس نور الدين)

 :، نلخصها فيما يليباألسرةأن هناك عوامل تتعلق ويضيف نفس الباحث أعاله؛ ولخص الباحث 

ثقافي في جو  مما يجعل الطفل يعيش في حرمان .االسرة الفقيرة ثقافيا ال تعزز الرغبة في التعليم -
 .اسرة ال يسودها الحوار والتواصل

واالغتراب، غربة بين واقعه المعاش والمعرفة  باإلقصاءالمدرسة تعمق شعور ابناء الفئات الفقيرة  -
 .التي يتلقاها في المدرسة وبالتالي ال يتجاوب مع مضامين المواد التي يدرسها

 .يم للطفلاسلوب التلقين في االسرة ال يساعد على تحبيب التعل -
  .التلقين الذي تمارسه االسرة على الطفل يقترب من العنف -

ضاف الباحث علي اسعد وطفة عامال مهما يعزز الالمساوة في الفرص التعليمية، أال وهو عامل أو     
سرته، أو أو أ؛ حيث يشير هذا المفهوم الى قرار يتخذه الطالب Auto-sélectionاالصطفاء الذاتي 

تخلي عن متابعة التحصيل المدرسي نهائيا، أو العدول عن الدراسة في فرع علمي معين كالهما معا بال
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، وغالبا ما يستند مثل هذا القرار على متييرات مدرسية واجتماعية مختلفة، واالنتقال الى فرع علمي وخر
 :ومن اآلليات التي تحدد معالم االصطفاء الذاتي يمكن االشارة إلى ما يلي...

طفال الفئات االجتماعية للتسجيل في الفروع العلمية الهامة بالمقارنة مع أبناء الفئات قلما يتجه ا -
 .االجتماعية الميسورة

 .بناء الفئات االخرىألى إيترك ابناء الفئات االجتماعية المتواضعة المدرسة مبكرا قياسا  -
ي واحد يالحظ عندما يكون االطفال المنتسبون الى المدرسة في عمر واحد ومستوى نجاح مدرس -

ان اطفال الفئات االجتماعية المتواضعة يواظبون بدرجة اقل في متابعة دراستهم في المراحل 
  (810، ص0008: علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب ).العليا

ويمكننا استخالص أهم مظاهر الالمساواة في الفرص التعليمية في التعليم؛ وذلك من خالل المبادئ 
 :في الفرص التعليمية، سنوردها في النقاط التاليةالعامة للمساواة 

ال ، والزام اولياء امورهم للتعليم ي دولة بتوفير فرص التعليم لمن هم في سن االلزامأن عدم التزام إ -8
باالستفادة من هذا االلزام لتحقيق النجاح ومواصلة التعلم، ومكافحة الهدر التربوي  أبناءهم

 لى الفرد والمجتمع، يعتبر مظهرا من مظاهر الالمساواةالكبيرة ع باألضرارالذي يعود 
 .والالتكافؤ في الفرص التعليمية

، خاصة في المراحل التعليمية ألفرادهعدم التزام المجتمع بتوفير خدمة التعليم المجاني كما أن  -0
االولى، يعد مظهرا من مظاهر عدم المساواة في الفرص التعليمية، كونه يفرز ال مساواة في 

معايير  وبالتالي تتبدلمستقبل في تقلد المناصب واختيار مختلف التخصصات العلمية، ال
 .الكفاءة واالهلية، بالمعايير المادية والطبقية

بناء المجتمع وبصورة متكافئة، ووضع شروط وعراقيل مبنية أمام جميع أتاحة الفرص إن عدم إ -1
وعدم توزيع االمكانيات العامة توزيعا على التمييز العرقي والجنسي، أو المكاني أو الطبقي، 

وعدم  -كما سبق ووضحنا–عادال حسب فئات وطبقات المجتمع، دون تعصب وال تمييز 
برز مظاهر الالمساواة االجتماعية أتحقيق مساواة متكافئة للذكور واالناث معا؛ يعد من 

 .كذلك والتربوية

طية في اعدم اقتران الديمقر و علمين، وهناك من يضيف أن عدم مراعاة الفروق الفردية بين المت
من مظاهر الالمساواة االجتماعية في  أيضاالتعليم بتربية سليمة، مبنية على مبادئ وأسس حديثة، يعد 

 .المتمدرسين لألبناء الفرص التعليمية

 .بعض االطروحات ألبرز المفكرين التربويين بخصوص الالمساواة في الفرص التعليمية: خامسا

 :وكلود باسرون ر بورديوأطروحة بيا -5-1
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وزميله من خالل مؤلفهما اعادة االنتاج؛ بنية النظام المدرسي ووظيفته، حيث تناول بيار بورديو 
نهما يعمالن على ترجمة الالمساواة من مستواها االجتماعي، بشكل مستمر ووفقا لرموز أيرى بيار بورديو 

لمدرسة من مهمة سوى تعزيز وتهكيد قيم الطبقة متعددة، إلى الالمساواة في المستوى المدرسي، وليس ل
االجتماعية السائدة والعمل على اعادة انتاج العالقات الطبقية ثم اعطائها طابع الشرعية في ون 

 .(808، ص0005: محمد عباس نور الدين)"واحد

هي الدولة، فان كل من بيار بورديو وباسرون؛ ال يريا في المدرسة إال أداة ايديولوجية في يد 
نتاج إعادة إنواع العنف الرمزي، وهي كذلك أداة إلعادة االنتاج الثقافي، بمعنى أكل  اتمارس من خالله

رديو و عادة االنتاج، هناك كتاب الورثة الذي ناقش فيه بإجانب مؤلفهما  ، فإلىلمختلف الطبقات االجتماعية
ى العوامل االقتصادية، ووضح أن ثقافة عالقة مؤسسة المدرسة بالمجتمع، ووضع أهمية العوامل الثقافية عل

عن  يعيشون حالة اغترابنفسهم أبناء الطبقة الدنيا يجدون أن أالمدرسة تنتمي إلى ثقافة الطبقة العليا، و 
السلطة البيداغوجية، سلطة : مفهوم الرسمال الثقافي؛ الذي يهخذ بعين االعتبارثقافة المدرسة، كما أورد 

هي و ال أن للمدرسة وظيفة ظاهرة، كذلك أيمية، وثقافة المؤسسة، وأكد بورديو اللية، سلطة المؤسسة التعل
ويعرفه بيار بورديو؛ بهنه عنف " ؛ن وظيفتها الكامنة والفعلية هي ممارسة العنف الرمزيأنتاج كفاءات، إال إ

لطيف وعذب، وغير محسوس وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم، وهو عنف يمارس عبر الطرائق 
والوسائل الرمزية الخالصة، أي عبر التواصل وتلقين المعرفة على وجه الخصوص عبر عملية التعرف 

، 0001: عبد الجليل بن محمد االزدي)واالعتراف، أو على الحدود القصوى للمشاعر والحميميات 
 (.57ص

 :اطروحة جاك هالك -5-0

بية احتياجات المجتمع باليد جل تلأيؤكد هذا المفكر التربوي أن النظام المدرسي لم يوجد من  
نما من أجل تطبيع أطفال المدارس واعدادهم لقبول النظام السياسي واالقتصادي القائم  العاملة فحسب، وا 

 لألنظمةعلى أسس الالمساواة االجتماعية، فالنظام المدرسي القائم قد أصبح بديال للكنيسة في تعزيزه 
فهي تقوم بتلبية احتياجات النظام  ،هاالك تقوم بدور مزدوج فالمدرسة، فقا لمنظور. االجتماعية القائمة

علي اسعد وطفة، )"سمالي لليد العاملة من جهة، واضفاء الشرعية على البنية الطبقية من جهة أخرىأالر 
برؤيته المنهجية الرصينة أن المدرسة "كده قبله المفكر دوركايم أما هذا . (811ص:   علي جاسم الشهاب

ها ي، فهي تعمل على تحقيق الوحدة والتجانس بين منتسبعارضين جوهريا متكاملين وظيفياتؤدي دورين مت
في المراحل التعليمية االولى من جهة، وفي المقابل تعمل على توليد التباين واالختالف بينهم في المراحل 

 . العليا والجامعية من جهة أخرى

 :اليتشايفان اطروحة  -5-3
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تكرس التفرقة  المدرسة ، كون"مجتمع بال مدارس" ى الياء المدرسةيدعو هذا المفكر االمريكي إل 
المدرسة ويدعم خطاب ما بعد المدرسة أو الدعوة إلى غلق المدارس  ، كما يرفضوالالمساواة بين المتعلمين

واالستيناء عنها،  كونها مرتكزة على مقومات ايديولوجية، كنظرته للتعليم االلزامي في سن محددة 
واعتباره مظهرا من مظاهر عدم احترام حريات االفراد، والتعليم الذي يكون بين جدران المدرسة،  ،تهواجباري

فإليتش يراه مجحفا ومقيدا، كون المدرسة هي المخولة الوحيدة لتقديم الشهادات التي يمكن من خاللها تقلد 
ن أويضيف  تعليم، مختلف المناصب في المستقبل، ويرى في ذلك خلطا بين المدرسة كبناء وبين ال

و أدون تييير  لإلنتاجستهالك معينة، مما يفرز في المستقبل جيال مدجنا ومهيئا االمدرسة تحافظ على قيم 
شار كذلك إلى الزيادة الواضحة في عدد أو . معارضة، ويؤكد كذلك أن المدرسة ماهي إال أداة في يد الدولة

المدرسة  تن، بمعنى ال يجود تكافؤ وال نظام، وتحولمباني المؤسسات التعليمية أكثر من عدد المتمدرسي
إلى مؤسسة ربحية، تنتم للسوق ما يجب عليها انتاجها في اطار عقد مبرم مسبقا،  ةمن مؤسسة تنشؤي

 .وهذا ما يضعف ويقلل من قيمة مخرجات المدرسة

 :أطروحة جون ديوي -5-4

لكتب ولديه العديد من الدراسات الف العديد من اعلى رأس البراغماتين المعاصرين،  يعد جون ديوي
المدرسة والمجتمع  والمقاالت، التي تناولت التربية والمجتمع والديمقراطية والتربية، وناقش من خالل كتابه

جزء ال يتجزأ نها أ وأكد في اطروحته عن المدرسةالعالقة بين المؤسسة التعليمة والمجتمع الذي تنتمي اليه، 
نها عملية حياة، وربط بين التربية إبل  ،والتعليم ليست عملية اعداد للمستقبل من المجتمع، وعملية التربية

والديمقراطية ربطا قويا، كون الديمقراطية عند ديوي ليست مجرد تطبيق سياسي لمفهوم قديم في العصور 
هي  ديويعند جون  فالمدرسة ،اليونانية، بل هي أسلوب في الحياة االجتماعية والخبرة المشتركة المتبادلة

الجزء المصير لتلك الحياة االجتماعية التي يكتسب فيها الطفل الخبرة والقيم الخلقية عن طريق مشاركته 
في المجتمع، فإن التجديد في المدرسة يهدف إلى جعلها صورة للحياة االجتماعية، ولهذا نادى بالمدرسة 

مؤسسة اجتماعية تشبه واقعيتها وأهميتها التربية الجديدة تمثل  تالءم المجتمع والتي أصبحت في ظل التي
، 8860: انطوان الخوري. )حياة الطفل في المنزل أو البيئة المجاورة له أو الفناء الذي يلعب فيه

متداد للحياة االسرية، وال يجب أن يحس الطفل اوبالتالي فالمدرسة حسب جون ديوي ماهي إال (. 080ص
استيعاب عها الطفل ويرتاح فيها مثلها مثل اسرته، ليتمكن من انه غريب عنها، بل بالعكس يجب يتهقلم م

ن جون ديوي كذلك ا .مختلف القيم والمعارف التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع مستقبال وتعلم
ليه المدارس، حيث أصبحت ترهق المتعلمين إتهسف في كتابه المدرسة والمجتمع عن الوضع الذي ولت 

 (.17، ص8801: ن ديويجو )أكثر مما تربيهم 

 :خاتمة 
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ان اختالف النظر في تكريس المدرسة لالمساواة في الفرص التعليمية، يعود في اليالب الى 
ننا نالحظ أال إاالختالف في الخلفيات الثقافية وااليديولوجية لمختلف الباحثين والمفكرين التربويين، 

واة في الفرص التعليمية، وهذا ناتم من وعي اذذذشكالية الالمسإالعديد من االفكار المتجانسة حول 
المجتمع وتعمل كييرها  إليديولوجيةالمفكرين لكون المدرسة مؤسسة اجتماعية بالدرجة االولى، تخضع 

داة لتعزيز المساواة االجتماعية أن تكود أنها يمكن أهدافه، كما أمن المؤسسات االخرى على تحقيق 
 التي يتبعها باإليديولوجيا -غلب الباحثينأكما يؤكد –وهذا مرهون والتربوية بدل تكريسها لالمساواة، 

 .   للمجتمع الذي تنتمي اليه
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