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كبري  حد  �إىل  يتوقف  �ملجتمع  �إن تقدم   

وفعالية  �لتعليمية  �سيا�سته  جناعة  مدى  على 

تكوين  جمال  يف  �لرتبوية  ��سرت�تيجيته 

�لر�أ�سمال �لب�سري ملو�كبة �لتغري�ت �ملجتمعية 

�لتنموية. ويف هذ�  و�النخر�ط يف �ملخططات 

يف  �ملدر�سي  �لهدر  �إ�سكالية   �أ�سبحت  �الإطار 

بالنظر  متز�يد  قلقا  ت�سكل  �الأخرية،  �الآونة 

�إىل �الأعد�د �لكبرية من �لتالميذ و�لتلميذ�ت 

�لذين ينقطعون �أو يت�سربون قبل �إمتام جميع 

نف�سها  �ملدر�سة  وجدت  �لتعليمية.�إذ  �ملر�حل 

�سعار  رفعت  عندما  خا�سة  لالتهام  عر�سة 

تعميم �لتعليم لتحقيق م�ستويات نوعية.

وبطبيعة �حلال فكل موؤ�س�سة تربوية ت�سكل 

جمتمعا يتكون من خمتلف �لفئات �الجتماعية 

�سو�سيوتربوي  مناخ  توفري  ي�ستدعي  مما 

مالئم لكفاءة وجودة خمرجات نظام �لرتبية 

حتديد  �سرورة  على  �لتاأكيد  مع  و�لتكوين 

�لرتبوية.  للممار�سات  �ملوؤطرة  �ملرجعيات 

�لبيد�غوجية  �ملقاربات  عن  �لنظر  فبغ�ض 

وغريها، فاإن طبيعة �ملدر�سة �لتكوينية تقت�سي 

فئات  باعتبارهم  �الأفر�د  حقوق  �حرت�م 

و�سو�سيو�قت�ساديا،  ثقافيا  خمتلفة  �جتماعية 

كنمط  �أهميته  �الن�ساف  يكت�سي  هنا  من 

�لفئات  هذه  لطموحات  ي�ستجيب  ��ستغال 

�لعو�مل  �أحد  بو�سفه  �لتعليمية،  وحاجتها 

و�الجتماعية،  �القت�سادية  للتنمية  �الأ�سا�سية 

�ملدر�سي  �لهدر  ملو�جهة  حقيقي  وموؤ�سر 

الهدر املدر�سي وثقافة 

الإن�ساف

فوزية برج 
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�لرتبية  م�ستوى  على  دميوقر�طية  وحتقيق 

و�لتكوين، لذلك فغياب ��سرت�تيجية �إن�سافية 

تدبريية يف جمال �لرتبية، يعد نتيجة لقر�رت 

�العتبار  بعني  تاأخذ  ال  تربوية  وممار�سات 

باإعطائها  �الجتماعية  �لفئات  كل  مميز�ت 

فر�سا متكافئة.

�لرتبية  فمنظومة  �ملنظور،  هذ�  من 

و�سيلة  فقط  لي�ض  �أ�سبحت  �ليوم  و�لتكوين 

�الجتماعية،  �لطبقات  بني  �لفو�رق  لتكري�ض 

ولكن �أي�سا �أد�ة لتكري�ض فروقات خمتلفة من 

�جلغر�يف  و�النتماء  و�لثقافة  �جلن�ض  حيث 

و�لظروف �ل�سو�سيو�قت�سادية.

ملعاجلة  �أ�سا�سية  تبدو  �لنقط  هذه  كل 

بالفعل  �أردنا  �إذ�  �ملدر�سي،  �لهدر  �إ�سكالية 

حاجياته  يلبي  نوعي  ب�سري  ر�أ�سمال  تكوين 

وحاجيات �ملجتمع �ملتغرية كما وكيفا.

�إ�سكالية  مقاربة  �سيحاول  �لعر�ض  هذ� 

لذلك  �الإن�ساف،  ز�وية  من  �ملدر�سي  �لهدر 

�سريكز على طرح ثالث نقط �أ�سا�سية: حتديد 

�لرتبية  منظومة  د�خل  �الإن�ساف  مفهوم 

�لدميوقر�طية  مفهوم  ومناق�سة  و�لتكوين، 

�لالم�ساو�ة  ملظاهر  �سنتعر�ض  ،كما 

�الجتماعية و�لثقافية.

  يف مقاربة مفهوم الإن�ساف داخل منظومة 

الرتبية والتكوين

�إذ� كان �الإن�ساف من �ملفاهيم �لتي تثري 

�ملهتمة  �الأو�ساط  د�خل  �لنقا�ض  من  �لكثري 

�سعوبة  يطرح  �أن  �لبديهي  فمن  بالرتبية، 

دقيق،  ب�سكل  حتديده  نحاول  عندما  كبرية 

�الأدبيات  �لتبا�سا خا�سة مع قلة  �أكرث�  لكونه 

�لتي تناولته.

و�ملعاجم  �لقو�مي�ض  خمتلف  �إن 

�ملتخ�س�سة �سو�ء يف �لرتبية �أو يف �القت�ساد 

مل حتدد هذ� �ملفهوم ب�سكل دقيق، و�إن تطرقت 

وميكن  ريكور.  بول  مع  خا�سة  �لفل�سفة  �إليه 

 Gilbert LANDSHEERE كيلربت  ح�سب 

��ستعمال  بحد�ثة  �لغياب  هذ�  تف�سري    De

جند  كذلك  �لتعليم،  ميد�ن  يف  �ملفهوم  هذ� 

ت�ستعمل  �ملانحة  و�ملنظمات  �لدويل  �لبنك 

�لعد�لة  وتقاريرها مفهوم  بر�جمها  �أكرث يف 

�الجتماعية. لذلك �سنحاول �الحاطة مبفهوم 

�أكرث  مفاهيمي  �سياق  يف  وو�سعه  �الن�ساف 

تكيفا مع �إ�سكاليات هذ� �لعر�ض.

 George ومورين  جورج  ي�سري           

  �إىل 
 Woodhall Psacharopoulos et Maureen

�أن مفهوم �الإن�ساف يفيد �لتوزيع و�مل�ساركة 

�ملت�ساوية يف �ملو�رد بني �لفرد و�جلماعة، مما 

يجعل �الإن�ساف يرتبط  مبفهوم �لعد�لة، لكن 

�الإن�ساف  باب  فمن   « �مل�ساو�ة  به  يق�سد  ال 

يف جمال �لتعليم �ل�سعي �مل�ستمر نحو حتقيق 

حت�سني  ت�ستهدف  �لتي  �الجتماعية  �لعد�لة 

حياة �ملتعلمني« . و�إذ� كان مفهوم �الإن�ساف 

ي�سري �إىل �سرورة �حرت�م حقوق �الأفر�د، فاإنه 

يعرب عن �سرورة �الرتكاز على تقدمي تربية 
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وتكوين مالئمني ملختلف �لفئات �الجتماعية، 

لذلك فهو ينطوي على بعد تدبريي ي�ستهدف 

بينها:  من  �ملوؤ�س�سية  �مل�ستويات  خمتلف 

�لف�ساء  �لنقل،  �ل�سحة،  �لدولة، �القت�ساد، 

بهدف  �لخ،  �لرتبوية  �ملمار�سات  �ملدر�سي، 

و�لنتائج  بني خمتلف  �لفر�ض  تكافوؤ  حتقيق 

يف  و�الأ�سخا�ض  و�الإناث  �لذكور  من  �لفئات 

و�سعية �إعاقة.

وتبعا لذلك، كيف نعالج بفعالية �لتوزيع 

�لتعليم يف  و�لتحكم يف  للولوج  �ملتكافئ  غري 

�سياقات تاريخية و�سو�سيوثقافية و�قت�سادية 

حمددة؟ وكيف ميكن حت�سني فر�ض �لو�سول 

�لفئات  جلميع  �لتعليم  جودة  نف�ض  �إىل 

�الجتماعية؟.

 يف هذ� �مل�ستوى يقول عبد �لكرمي غريب 

ميكننا �ملرور من �الإن�ساف �إىل �لنجاعة �لتي 

�الإن�ساف  ملفهوم  و�قعي  تفعيل  مبثابة  تعترب 

و�إنتاجية ق�سوى للنظام  �إىل مردورية  يوؤدي 

�لرتبوي. و�هتمام �لبنك �لدويل بالدر��سات 

�لتعليم  يف  و�الإن�ساف  بالنجاعة  �ملتعلقة 

�إذ  �ملفهوم،  هذ�  بتطوير  �لو�قع  يف  ي�سمح 

  Pascal BRESSOUXبرو�سو با�سكال  جند 

�لفروقات«وهو  »بنجاعة  �الإن�ساف  يعرف 

جمموع �لفارق �الإح�سائي بني �مل�ستوى �الأول 

و �لنهائي للتالميذ.

 �إن هذ� �لتحديد يو�سح �أن تقييم م�ستوى 

خالل  من  يتم  �لتعليمية  �ملنظومة  جناعة 

بر�مج  �سيا�سة   وخمرجات  مدخالت  تقييم 

وقرر�ت �لرتبية و�لتكوين، �ل�سيء �لذي ي�سري 

بال�سرورة �إىل �الإن�ساف �حلقيقي.

    وعندما نتحدث عن �الإن�ساف كتد�بري 

يف  �الجتماعي  �ال�ستقر�ر  دور  بحدة  يطرح 

�ال�ستمر�ر �جليد للر�أ�سمال �لب�سري وحت�سني 

ناكيزن  �سال  يقول  �ل�سدد  هذ�  ويف  �الأد�ء، 

�ال�ستقر�ر  »�إن   SALL Hamidou Nacuzon

�الجتماعي عموما هو عامل �الأد�ء يف �لو�قع، 

لذلك فتهيئة مناخ من �ال�ستقر�ر �الجتماعي 

�ال�ستثمار،  مو�قع  الإجناز  رئي�سي  مدخل 

�سري  وي�سمن  �القت�سادي  �الأد�ء  عامل  فهو 

�الأجهزة �ملنتجة«. و�إذ� كان �الإن�ساف كتدبري 

يحقق �ال�ستقر�ر �الجتماعي، فهو بهذ� �ملعنى 

يوؤدي �إىل �لدميوقر�طية، �لتي �أ�سبحت �أكرث 

للتنمية  �الأ�سا�سية  �ل�سروط  قبل من  من ذي 

�الجتماعية ونتيجة مبا�سرة لالإن�ساف.

�لنظر  يجب  �لتحليل  هذ�  �سوء  حتت 

�إىل مفهوم �الإن�ساف وفقا للكيان �الجتماعي 

يوؤ�س�ض  �لذي  و�ل�سو�سيو�قت�سادي  و�لثقايف 

�إىل  حتتاج  �لتي  و�لتكوين،  �لرتبية  ملنظومة 

�لفئات  جميع  متكني  م�ستوى  على  تقييم 

�لتعليم  من  �خل�سائ�ض  حيث  من  �ملختلفة 

مع حر�سها على حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، 

عام  ب�سكل  �لتعليم  نظام  �أن  �عتبار  على 

يفر�ض  فاالن�ساف  �جلماعي.  �جلهد  ميوله 

�لفئات  جلميع  مفيد�  �لتعليم  يكون  �أن 

�لو�جب  »من   Nacuzon ناكيزن  يقول  لذلك 

�الأخالقي على �لدولة �أن توؤمن جودة �لتعليم 
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على  �ملناطق  جلميع  به  �ملرتبطة  و�خلدمات 

�ملن�سف  �لتوزيع  و�أي�سا  �مل�ستويات  جميع 

للمو�رد �ملالية«.

ويف هذ� �ل�سياق فاإن �إ�سكالية �الإن�ساف 

متغري  يف  �خت�سارها  يجب  ال  �لتعليم  يف 

�جلن�ض، بل يجب �لنظر �إليها من ز�وية �أوىل 

تتعلق بتوزيع �لفر�ض �لدر��سية و�لتجهيز�ت 

ب�سكل متكافئ بني خمتلف �لفئات �الجتماعية 

و�ملناطق �جلغر�فية ، ومن ز�وية �أخرى توزيع 

عادل الأعباء ونتائج �لتكوين.

كممار�سة  �الإن�ساف  يتحدد  هنا  من 

تقوم على �لعد�لة تلغي كل متييز وحيف قد 

يطال �لعديد من �لفئات �الجتماعية، ويتمثل 

�لذي  �ملدر�سي  �لو�سط  د�خل  �لتهمي�ض  يف 

ويف  �ملتوخاة،  �لرتبوية  �ملردودية  على  يوؤثر 

هذ� �ل�سدد تقول �سوالرSolar« يعد �الن�ساف 

�لتي  للمجتمعات  �الأ�سا�سية  �لقيم  �إحدى 

��ستغال  كنمط  �لدميوقر�طية  يف  تنخرط 

جماعي«. كما يعرب عن مدى �حرت�م حقوق 

�الإن�سان �الجتماعية و�القت�سادية و�لثقافية.

باإ�سكالية  �الن�ساف  مفهوم  �رتبط  لقد 

عدم  مبعنى  �حلظوظ،  يف  �لالم�ساو�ة 

�لفئات  خمتلف  لي�سمل  �لتعليم  نطاق  �ت�ساع 

و�الأ�سخا�ض  و�لذكور  �الإناث  من  �الجتماعية 

ذوي �إعاقة �سو�ء يف �لقرية �أو�ملدينة ليح�سلو� 

على فر�ض مت�ساوية، بالرغم من �ختالفتهم 

�لطبيعية كفئات مو�طنة لها حقوق وو�جبات.

ويف هذ� �الجتاه ي�سبح �الن�ساف لي�ض فقط 

مالزما  عن�سر�  ولكنه  ذ�ته  حد  يف  هدفا 

الإنتاجية  �أ�سا�سيا  و�سرطا  للدميوقر�طية 

�لنظام �لرتبوي.

 

دميوقراطية نظام الرتبية والتكوين 

      هل �ملعطيات �الإح�سائية �ملرتبطة 

بنظام �لرتبية و�لتكوين منذ عقود �إىل �ليوم، 

تاأخذ بعني �العتبار مميز�ت خمتلف �لفئات 

�اللتحاق  م�ستوى  على  �سو�ء  �الجتماعية 

�أو على �سعيد  �ال�ستمر�ر فيه  بالتعليم ومدة 

�لنجاح �لدر��سي؟

�إن �الإجابة عن هذ� �الإ�سكال تبدو �سعبة 

و��سحة  �إح�سائية  معطيات  غياب  ظل  يف 

�إليه  �أ�سار  ما  وهو  �حلالية  �لو�سعية  متثل 

رميون بودون  RAMOND BOUDON عندما 

بالتعليم  �الإح�سائية  �لدر��سات  �أن  �أكد على 

قيا�ض  م�ستوى  على  منهجية  �سعوبات  تطرح 

متغري �لالم�ساو�ة �الجتماعية �ملدر�سية.

بالالم�ساوة  �الإقر�ر  من  وبالرغم 

�سعار  ورفع  و�لتكوين،  �لرتبية  نظام  د�خل 

�جلميع  �أجل  من  �لتعليم  �أو  �لتعليم  تعميم 

و�الإلز�مية، فهو يف �لو�قع ت�ستفيد منه �لفئات 

�حلظوظ  يف  �لالم�ساو�ة  ويكر�ض  �ملقهورة، 

الأنه ال ي�سمن متابعة هذه �لفئات للتعليم، وال 

ميكنها �إال من متابعة �لتعليم �البتد�ئي.

�ملدر�سي  �لهدر  يف�سر  �الإطار  هذ�  يف 

�النتقائية وحمدودية  �نطالقا من ميكانيزم 
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�مل�ساألة  معاجلة  تتم من خاللها  �لتي  �لروؤيا 

مقاربة  على  �لتكوينية،ال�ستنادها  �لرتبوية 

�لالم�ساو�ة  حجم  من  تقل�ض  ال  كمية 

مرجعية  عن  وتبني  �الجتماعية  و�لفروقات 

نحو  تنزع  جزئية  دميوقر�طية  على  مبنية 

حتقيق تكافوؤ حظوظ �لولوج للتعليم، فح�سب 

م�سطلح  يظل   Marlaine Cacouault مارلني  

�لدميوقر�طية له معاين متعددة: �ملعنى �الأول 

يتجلى يف كونه مر�دف ملا هو كمي حيث يعني 

ولوج �أكرب عدد من �الأفر�د ملختلف �مل�ستويات 

�لتعليمية، فالرتكيز على رفع �لعدد يعرب عن 

�إىل تقوية ح�سور  دميوقر�طية معينة تهدف 

وتقلي�ض  �ملهم�سة  �ل�سعبية  �الأو�ساط  �أطفال 

حظوظها يف متابعة در��ستها على م�ستويات 

عليا.

تو�سحها  �ل�سيا�سة  هذه  نتائج  �إن 

و�ملقلقة،  �ملرتفعة  �ملدر�سي  �لهدر  معدالت 

�لتعليم  مورد  لولوج  �لر�سمية  �مل�ساو�ة  الأن 

جميع  يف  �ملورد  هذ�  يف  �لتحكم  ت�سمن  ال 

تقييمها  ميكن  ال  فالدميوقر�طية  مر�حله، 

معني،  تعليمي  مل�ستوى  �لولوج  بتطور حظوظ 

تخفي�ض  خالل  من  تقا�ض  �أن  �أي�سا  يجب 

�النحر�فات يف �مل�سار �لتعليمي.

فتتمثل  �لكيفية  �لالم�ساو�ة  �أ�سكال  �أما 

و�لتي  �ملت�ساوية  غري  �لدر��سية  �مل�سالك  يف 

لها تاأثري كبري على �مل�سار �ملهني للعديد من 

ينتمون  �لذين  فاالأفر�د  �الجتماعية،  �لفئات 

�سروط  فيها  تتوفر  جغر�فية  مناطق  �إىل 

�ملرموقة  للم�سالك  �جتاها  �أكرث  �لتعليم  

مناطق  يف  تتو�جد  �لتي  و�لفئات  �جتماعيا، 

�إىل م�سالك مهنية  تتوجه  �أو هام�سية  قروية 

ذ�ت تكوين ق�سري لولوج معرتك �حلياة.

للتعليم  �لولوج  �سروط  �أن  و�الأكيد 

خا�سة  للجميع  بالن�سبة  متكافئة  لي�ست 

مرتبطة  للفرد  �الجتماعية  �لو�سعية  و�أن 

بال�سرورة بالر�أ�سمال �ملدر�سي، وهو ما يفيد 

�أن �لالم�ساو�ة يف �حلظوظ �ملدر�سية ت�ساهم 

يف �إعادة �إنتاج �لالم�ساو�ة �الجتماعية.

�أهمية  عند  �أي�سا  �لوقوف  ميكننا   

يف  و�جلغر�فية  �ملجالية  �لالم�ساو�ة 

/طفلة  طفل  متدر�ض  فحظوظ  �لتمدر�ض، 

يوجد  �لذي  �ملكان  على  تنبني  ما  ما/فرد 

ما  ملنطقة  مدر�سية  جتهيز�ت  وتوفري  فيه، 

ت�سجع �سروط �لدميوقر�طية �لتعليمية، ولكن 

تتميز  وثقافية  �سو�سيو�قت�سادية  بنية  يف 

باله�سا�سة. تبعا لذلك �الإن�ساف يعد �سرورة 

�سو�ء  �لفئات،  جميع  حقوق  يحرتم  ملجتمع 

�ملدينة، كما يعترب عن�سر�  �أو يف  �لبادية  يف 

�أ�سا�سيا للتنمية �لب�سرية �لتي ت�ستهدف عملية 

تو�سيع �ختيار�ت �لب�سر ومتكينهم من �ملو�رد 

و��ستد�متها من منظور �لعد�لة �الجتماعية. 

مظاهرالالم�ساواة الجتماعية والثقافية

�الختالفات  �إ�سكالية  �أ�سبحت  لقد 

�لنجاح  م�ستوى  على  و�الإناث  �لذكور  بني 

باأهمية  حت�سى  �لرتبوي،  و�لهدر  �لدر��سي 
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�لو�سط  فهل  ت�ساوؤالت،  من  تثريه  ملا  بالغة 

يلعب  و�الإناث  للذكور  �ل�سو�سيو�قت�سادي 

وعدم  و�ملثابرة  �الجتهاد  يف  �أ�سا�سيا  دور� 

�النقطاع؟

فارق  ملمو�ض،  ب�سكل  نالحظ  رمبا 

�لنجاح  م�ستوى  على  و�الإناث  �لذكور  بني 

�ملتفوقات  �الإناث  ن�سبة  تو�سحه  �لدر��سي، 

�لهدر  ن�سبة  ترتفع  �لذين  �لذكور  مع  مقارنة 

يف �أو�ساطهم، ومع ذلك فهذ� �الجتاه يخالف 

�لو�قع، فاإذ� كانت �لفتيات �أقل ر�سوبا وتكر�ر� 

�سو�هد  على  يح�سلن  منهن  مهمة  ون�سبة 

يتو�جدن  منهن  �لعديد  �أن  �إال  �لباكلوريا، 

خارج �ملدر�سة، كما �أن ن�سبة �سئيلة جد� من 

�لتعليم  م�ستوى  �إىل  ي�سلن  �للو�تي  �لفتيات 

�لعايل ويتخرجن �سمن تخ�س�سات مرموقة، 

�إذ� ما متت مقارنتها مع ن�سبة �لذكور. 

�ملدر�سة  يغادرون  �لذكور  �لتالميذ  �إن 

يف  ينخرطن  �أو  �قت�سادية  باأن�سطة  للقيام 

�لعمل �إىل جانب �لدر��سة، �أو يغادرونها ب�سبب 

موؤثر�ت مرتبطة بالو�سط �ل�سو�سيو�قت�سادي 

للتلميذ حتدد ت�سور �لفئات �ملهم�سة للتعليم 

حاجياتها.  تلبية  على  قدرته  مبدى  تتعلق 

بودون  رميون  ح�سب  وعائالتهم  فالتالميذ 

بطريقة  يت�سرفون   Raymond Boudon

عقالنية حني يتخذون قر�رت مدر�سية تر�عي 

مو�قعهم �الجتماعية و�مل�ساريف �لتي تتوفر 

من  �ملتوقعة  و�الأخطار  �لفو�ئد  وكذ�  لديهم، 

متابعة �لتعليم �أو عدم متابعته، و�لو�قع يوؤكد 

�أن �مل�ساريف �لدر��سية تظل مكلفة بالن�سبة 

لالأ�سرة �لتي توجد يف موقع �جتماعي �أدنى. 

�أي�سا  فهن  لالإناث  بالن�سبة  �أما          

�ل�ساأن  هو  كما  �ملدر�سي  �لهدر  يطالهن 

تباينات  وجود  فرغم  للذكور،  بالن�سبة 

فاإن  �لدر��سي،  �لنجاح  م�ستوى  على  بينهم 

�لو�سع  على  موؤ�س�سة  �لتفاوتات  هذه  �أ�سل 

�إن  و�لذكور.  لالإناث  �ل�سو�سيو�قت�سادي 

و�مل�ستوى  �جلن�ض  بني  �لتفاعالت  هذه 

جند  �إذ  ب�سيطة  لي�ست  �ل�سو�سيو�قت�سادي 

ت�سريح �ملجل�ض �الأعلى للرتبية �عترب �أنه يف 

�الإناث  حتقق  �الجتماعي  �الأ�سل  تكافوؤ  حالة 

كافة  على  �لذكور  من  ن�سبيا  �أف�سل  جناحا 

�لظاهرة  هذه  وتتجلى  �لتعليمية،  �مل�ستويات 

عندما ينحدر �لتالميذ و�لتلميذ�ت من و�سط 

�أن  يوؤكد  ما  وهو  مهم�ض.  �سو�سيو�قت�سادي 

حت�سني  يحاولن  �حلا�سر  �لوقت  يف  �لفتيات 

و�سعيتهن �الجتماعية و�القت�سادية �مل�سلوبة 

ثقافيا من خالل �لتعليم.

لتمدر�ض  �لعامة  �لن�سبة  �أن  من  بالرغم 

�لفتيات قد �رتفعت يف �الآونة �الأخرية خا�سة 

بني  �لفروقات  �أن  �إال  �البتد�ئية،  �ملرحلة  يف 

الزلت  �لدويل  �لبنك  ح�سب  و�لذكور  �الإناث 

مرتفعة �إذ يبلغ موؤ�سر �لتكافوؤ  بني �جلن�سني 

بني  �مل�ساو�ة  به  ويق�سد  من 0،95  �أقل 

�الجمايل. لكن  �اللتحاق  معدل  يف  �جلن�سني 

�لرتكيز على �لتكافوؤ  �ملطلق يف �لعدد، ال يعني 

للتعليم  �ملتكافوؤ  �لفر�ض، فالولوج  يف  �لتكافوؤ 
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و�لذكور  لالإناث  يكون  �أن  بال�سرورة  يفيد  ال 

نف�ض �حلظوظ وفر�ض �مل�ساركة �القت�سادية 

و�ل�سيا�سية بعد نهاية �مل�سار �لدر��سي.   ولعل 

حتد  ال  بنيوية  حو�جز  وجود  يرتجم  �لو�قع  

يف  ولكن  للتعليم،  �الإناث  ولوج  من  فقط 

��ستمر�ريتهن من بد�ية �مل�سار �لتعليمي �إىل 

ثقافة  بغياب  �حلو�جز  هذه  وتتعلق  نهايته. 

وجود  يف  يتمثل  �آخر  م�ستوى  يف  �الإن�ساف 

حتدد  و�الإناث،  �لذكور  بني  متييزية  ثقافة 

و�لتحكم  �لتعليمي  �ملورد  �إىل  �لولوج  كيفية 

و�لف�ساء  �ملجتمع  بنية  يف  ترت�سخ  فيه، 

�ملدر�سي و�ملمار�سة �لرتبوية.

�ملدر�سة  و�قع  �إن  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

�لعمومية يوحي باأن �خلطاب �لرتبوي �ل�سائد 

�لف�ساء  �إىل  �لتعليمي  �لنظام  من  �نطالقا 

�لقائم  �لتمييز  �إىل  مييل  الز�ل  �ملدر�سي، 

على �أ�سا�ض �جلن�ض و�لالتكافوؤ، مما ينعك�ض 

هوية  ت�سكل  �لتي  �لثقافية  �لعنا�سر  على 

�الأ�ساتذة،  مو�قف   ( و�لتلميذ�ت،  �لتالميذ 

�ملنهاج  م�سمون  �لعنف،  �جلن�سي،  �لتحر�ض 

�ملدر�سي....(.

�سمني  ب�سكل  تقوم  �ملدر�سة  �إن  وبالفعل 

مبنية  خمتلفة  �جتماعية  �أدو�ر  بتقدمي 

خا�سة  و�لذكور  �الإناث  بني  �لتمايز  على 

�أو�لعالقة  �ل�سفية  �ملمار�سة  م�ستوى  على 

د�خل  �الجتماعية  �لبنية  تغذيها  �لرتبوية، 

�لفتيات  مو�قع  تعزز  �لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة 

�لعائلي  بالدور  للقيام  وتوؤهلهن   �لتقليدية 

تكوينهن  �آخر  يف  لذلك  �لتقليدي،  و�ملهني 

يتوجهن نحو �ملر�كز �ملهنية �الأقل قيمة د�خل 

�ملجتمع، وهو بناء ت�ساهم فيه �ملدر�سة يجعل 

كمكت�سب  �ل�سو�هد  على  يح�سلن  �الإناث »ال 

�لتاأكيد  ينبغي  وهنا  �لذكور«.  مثل  �جتماعي 

ثقافة  غياب  يف  �ملتمثل  �لو�سع  هذ�  على 

وب�سكل  �لرتبوية،  �لعالقات  د�خل  �الإن�ساف 

من  يت�سكل  �لذي  �ملدر�سي  �لف�ساء  يف  جلي 

   Stéréotypeوتنميطات �جتماعية  ممار�سات 

�فرت��سات  رمزي، يعك�ض  عنف  على  تنطوي 

�لتمثالت  على  ت�سيطر  بالفتيات  مرتبطة 

�جلمعية الأفر�د �ملجتمع ب�سفة عامة و�الأطر 

�ملدر�سي  �لف�ساء  يف  و�لتالميذ  �لرتبوية 

ب�سفة خا�سة،  تتحول �إىل �سغوط �جتماعية 

�إىل  �الإناث،  لدى  �ملدر�سي  �لهدر  يف  ت�ساهم 

تعيق  �لتي  �لتحتية  �لبنية  ه�سا�سة  جانب 

وتنمية  �ملدر�سية  �حلياة  يف  �الإناث  م�ساركة 

�ملجتمع .

�إن �الإن�ساف جتاه �الإناث يتحقق عندما 

لالأطر  و�ملعارف  �ل�سلوكات  من  عدد  ي�سمح 

يف  �مل�ساو�ة  عدم  على  بالتعرف  �لرتبوية 

مببادر�ت  و�لقيام  �ملتاحة،  �لرتبية  فر�ض 

متكافئة  تربوية  ملعاجلة  توؤ�س�ض  خا�سة 

ل�سمان نتائج تربوية متعادلة، ويتمثل كذلك 

حقول  نف�ض  يف  و�الإناث  �لذكور  م�ساهمة  يف 

�لدر��سة و�الأن�سطة �ملو�زية بنف�ض �لدرجة، ثم 

طبيعتها  ح�سب  جن�سية  جمموعة  كل  معاملة 

�لبيولوجية مع �الأخذ بعني �العتبار �لتالميذ 

و�لتلميذ�ت يف و�سعية �إعاقة.
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بناء� عى ذلك، فاإن �جلن�ض �الجتماعي 

عالقات  وجود  �سرورة  على  ينطوي  كمفهوم 

تربوبة-�جتماعية، قائمة على �لتكافوؤ، تاأخذ 

�لذكور  وحاجيات  م�ساكل  �العتبار  بعني 

�نطالقا  �لرتبوية  �ملمار�سة  لتكون  و�الإناث 

من �لرب�مج �لدر��سية �إىل �لف�ساء �ملدر�سي 

ترتجم ثقافة �الإن�ساف.

 

خال�سات وتو�سيات

�إن �لهدر �ملدر�سي ي�سكل مع�سلة تربوية 

�ملنظومة  �أد�ء  تطور  دون  يحول  الأنه  كربى، 

�لرتبوية، كما يو�سح ب�سكل جلي �الختالالت 

و�لتي  �لتعليمية،  �ل�سيا�سة  ت�سمنتها  �لتي 

لعدم  منوذجا  �ملدر�سي  �لهدر  من  جتعل 

تكيف �لنظام �لرتبوي مع حميطه �الجتماعي 

يوؤثر  و�ل�سيا�سي، مما  و�القت�سادي  و�لثقايف 

على تكوين �لر�أ�سمال �لب�سري �لذي يعد مكونا 

ويحدث  �لب�سرية.  �لتنمية  ملوؤ�سر�ت  �أ�سا�سيا 

نزيفا كبري� يف يف �ملو�رد �ملادية و �لب�سرية، و 

يوؤثر �سلبا على مردوديتها �لد�خلية. 

ت�ساركية  مقاربة  غياب  �أن  يف  جد�ل  وال 

ينعك�ض  �لرتبوي  �لنظام  تدبري  يف  �سمولية 

فر�ض  وعلى  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �أد�ء  على 

من  �ملجتمع  �أفر�د  يحتاجها  �لتنمية �لتي 

�لذكور و�الإناث و�الأ�سخا�ض يف و�سعية �إعاقة. 

فارتفاع ن�سبة �لهدر �ملدر�سي يجعل �لفرد غري 

قادر على ولوج �خلدمات �ل�سحية وخمتلف 

�لقطاعات �الجتماعية و�الإنتاجية.

من هذ� �ملنطلق كيف ينبغي �أن يكون رد 

�لفعل؟

حتفيز  على  �ال�ستغال  ينبغي  هل 

�أم  قدر�تهم(  )تعزيز  و�لتلميذ�ت  �لتالميذ 

�الأ�سري،  )�لدعم  �ملدخالت  على  �ال�ستغال 

�أم  �لب�سرية...(  �ملو�رد  �لتجهيز�ت،  نوعية 

و�لتعليم  �الجتماعية  �لبيئة  على  �ال�ستغال 

�الأويل و�لزيادة يف �ملو�رد �لب�سرية و�ساعات 

�لتدري�ض؟

ميكن  �الأ�سئلة  هذه  على  بالرد  قمنا  �إذ� 

�أن منر �آنذ�ك �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�سة، 

ز�وية  من  �ملدر�سي  �لهدر  ظاهرة  فمعاجلة 

�العتبار  بعني  ياأخذ  �أن  يجب  �الإن�ساف 

باملدخالت  �ملرتبطة  �ملتغري�ت  من  جمموعة 

�ملدخالت  هذه  �سريورة  ومتابعة  �لتعليمية 

و�ملتغري�ت �ملتعلقة بنهاية �لتكوين �لذي يجب 

�أن يكون من�سفا ومالئما ل�سوق �ل�سغل.

جيدة  حكامة  �أي�سا  يتطلب  �الأمر  �إن 

�لرتبية  حول  دكار  موؤمتر  تو�سيات  وتفعيل 

من  جمموعة  على  �أكد  �لذي  و�لتعليم، 

يف  وتتجلى  �لالم�ساو�ة  ملو�جهة  �الإجر�ء�ت 

و  �ملادية  �لفو�رق  بتقلي�ض  �الإلتز�م  �سرورة 

�ل�سكنية و�جلن�سية وغريها، ودعم �سيا�سات 

بينها  �جلديل  و�لربط  �لفقر  حماربة 

�لالمركزية  بني  �لربط  ثم  �لتعليم.  وبني 

و�الإن�ساف �الجتماعي. 

يجب  �أنه  �لقول  ميكن  �آخر  جانب  ومن 

�إعادة �لنظر يف تكوين �الأ�ساتذة، فيما يتعلق 
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ينبغي  �لتي  و�الجتماعية  �لثقافية  باحلمولة 

�لبيد�غوجي)�لعالقة  �لفعل  تت�سمن  �أن 

تتجه  ال  �جتماعية  كممار�سة  �لرتبوية(، 

�لفئات  خمتلف  بني  �لفروقات  تعزيز  نحو 

و�سعية  يف  و�الأ�سخا�ض  و�الإناث  �لذكور  من 

عامل  ولكنه  و�حد�،  عاملا  ي�سكلون  �إذ  �إعاقة، 

متعدد ومتنوع ثقافيا، يجب ��ستح�ساره ولي�ض 

�ل�سو�سيوثقافية  �لتفاوتات  ملعاجلة  �إق�ساوؤه 

و�القت�سادية يف �لعملية �لرتبوية.
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