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 سس النظريةاجتماع التربية : ال 

 

"فما دامت كل قاعدة )أخالقية (تعلمنا االعتدال والتحكم في أنفسنا فهي أداة للتحرر والحرية " 

 دوركهايم 

 

 مقدمة.

ومعرفة الكيفية التي تبلور من خاللها علم  إن معرفة  قضايا التربية والتعليم من منظور سوسيولوجي ،

اجتماع التربية يتطلب االطالع على تصورات مؤسس ي هذا العلم السوسيولوجي وخاصة  كارل ماركس وماكس 

أي في النصف الثاني من القرن  حة في تلك الفترة التاريخية الحاسمةو فيبر  للوقوف على نوعية القضايا املطر 

ى املفاهيم والتصورات التي أثرت  في علماء االجتماع فيما بعد والذين سيطورون والوقوف عل التاسع عشر ،

 . البحث السوسيولوجي املتخصص في ميدان التربية والتعليم 

القرن التاسع عشر بداية  تشكل  نظام التعليم العمومي وخاصة في النصف الثاني منه في بلدان أوروبا  شهد 

املجتمع . واقترن ذلك بتصاعد الرأسمالية وقيام املجتمع الصناعي مما واتساع مجاله على مستوى مساحة 

تطلب تعميم التعليم الحديث على مجموع الساكنة االوروبية  لتجاوز التعليم التقليدي واالستجابة ملا تتطلبه 

ى الثورة الصناعية من كفاءات لدى اليد العاملة ، وما يفرضه تنظيم املجتمع الحديث من كفاءات  أخر 

 . متزايدة ومتخصصةتقنية وتنظيمية وثقافية  

وعالقة بذلك تبلور علم اجتماع التربية  ضمن هذا التحول التاريخي  ، املتعلق بتطور نظام التعليم والتربية 

املؤسساتية ، ورافق هذا التطور  بالدراسة والتحليل خالل القرن العشرين ، ملعرفة طرق هيكلة نظم التعليم 

يع الخدمات التربوية ، وكشف منطق التعليم والتعلم والنجاح الدراس ي  حسب متغيرات النوع ، ، وآليات توز 

والطبقة االجتماعية ، واملجال . واملساهمة ضمن مجموع العلوم االجتماعية)االقتصاد واألنتربولوجيا ( لحل 

ليم وغاياته ، وتحديد ما اإلشكاالت التي اعترضت التعليم الجماهيري وخاصة ما يتعلق بتحديد أهداف التع
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ينبغي تعليمه على مستوى املضامين، والتخصصات والشعب   ،  وأنواع التعليم )عام، منهي، وتقني (ونوع 

 التكوينات البيداغوجية واملعرفية التي ينبغي أن يتلقاها االساتذة ليكونوا مؤهلين للتدريس . 

. هذه من جملة املتعلقة بالتربية االخالقية  من القضاياهذا عالوة على بلورة نمط التنشئة املدرسية وغيرها  

القضايا التي انتدب دوركهايم نفسه لدراستها وهو مؤسس علم االجتماع التربوي في بداية القرن العشرين من 

خالل أعماله ،  نتيجة ملا طرحه توسع النظام التعليمي من قضايا ومشكالت ورهانات  ) تعميم التعليم 

 ، وما اقتضاه ذلك من إصالحات تعليمية وتربوية متوالية خالل القرن العشرين .(1883بفرنسا 

 والتربية .  املاركسية 

بلور ماركس نظرية صراعية  تخص تحليل بنية املجتمع الرأسمالي من منظور جدلي تاريخي ساعيا إلى فهم 

تفسير مجمل مكونات هذا املجتمع ب املتعلق  آليات الصراع الطبقي في هذا املجتمع  ومآالته ، ونتيجة لرهانه

فإن التربية لم تكن قضية مركزية في تفكيره ، ومع ذلك فإن العديد من نصوصه تالمس قضية التربية 

من  بناء الفرد جسمانيا وروحياوالتعليم وخاصة في كتابه رأس املال ، وتتجه أفكاره في هذا املجال إلى أهمية 

لية تش يء الحياة االنسانية وفق منظور لوكاتش وبالتالي فإن ماركس خارج هيمنة الرأسمال لكون الرأسما

  الكفاءة الطبقة العاملة ينبغي أن تتلقى بطريقة عضوية صاغ أطروحة التوليف بين التربية والعمل ، أي أن 

ويقترن هذا التصور باملرحلة التاريخية لتطور الرأسمالية في القرن التاسع عشر أي  الثقافية والعملية

بمستوى محدد من تطور القوى املنتجة وذلك عمال بإكراه التفاعل بين القوة الفيزيقية للعمال والعمل 

 امليكانيكي لآلالت . 

وعالقة بذلك فإن املجتمع الطبقي التراتبي من منظور  املاركسية يقوم على التناقض الرئيس بين الرأسمال 

في شكله االقتصادي كما تحتكره في شكله املعرفي والعلمي  والعمل ، ومن ثم فإن البرجوازية تحتكر الرأسمال

والثقافي ، وبالتالي فهي تنفي إمكانية امتالكه بصورة فعالة من طرف الطبقة املنتجة وهي الطبقة العاملة . 

تكريس تقسيم العمل االجتماعي الالمتكافئ  بالتحرر من مستلزمات العمل لذلك تقوم البورجوازية عن طريق 

وينتج عن   ي لتتولى إدارة املجتمع والدولة والشؤون السياسية والقضائية والعلوم والفنون الجميلة جاالنتا

لكون املعارف وأشكال التربية هذا أن حقل التعليم يصبح خاضعا لاليديولوجيا املهيمنة في املجتمع الراسمالي 
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مللموسة التي يتم فيها الربط الجدلي  وخارج  منظور الكلية ا يتم ترسيخها بطريقة ال نقدية وال تاريخية

 والدينامي بين عناصر ومكونات املجتمع .

يعد غرامش ي من أهم املفكرين املاركسيين الذين بلوروا أفكارا  وتصورات ناضجة حول التعليم"بنية فوقية" 

 ا  هذاحوالت  يحدثهفي عالقته ببنية املجتمع لكونه المس فكريا التغيرات الكبرى التي أفرزت نظام التعليم والت

النظام في املجتمع خالل سيرورة القرن التاسع عشر إلى غاية  الثلث االول من القرن العشرين الذي عاصره 

الذين يرتبطون بعدة جماعات وشرائح  نظام التعليم ينتج املثقفينفكريا بإيطاليا  . فقد طرح غرامش ي أن 

االداة التي مع.  وبالتالي فاملدرسة حسب غرامش ي " هي اجتماعية وخاصة مع الجماعات املهيمنة في املجت

بمختلف الدول  تساعد على  تكوين املثقفين من مختلف الدرجات  وبالتالي فإن تعقيد  الوظيفة الثقافية

ويكمن الرهان القوي على  يمكن أن يقاس موضوعيا بحجم املدارس املتخصصة التي تمتلكها وكذا تراتبيتها ".

التعليم  في املجال التقني  صناعي في مدى قدرته على التمكن من أدوات صناعة املختبرات العلمية وأدوات 

أخرى ملراقبة هذه االدوات ، كما أن تكوين املثقفين من الدرجة الرفيعة يتوقف أساسا على التوسع الكبير 

ها لعملية ملوالية  وذلك في أفق انتقاء هؤالء املثقفين  علما بأن هذه الللتعليم االبتدائي واملراحل التعليمية ا

 عواقبها على مستوى بطالة املتعلمين أي في الشرائح املثقفية الوسطى .

يرى غرامش ي بأن التوزيع املختلف لالنماط املتنوعة للمدارس كالسيكية أو مهنية في امليدان االقتصادي 

الثقافي ففي ذه الشرائح االجتماعية تحدد إنتاجية مختلف  شعب  التخصص والطموحات املختلفة لفئات ه

 .  إيطاليا تنتج البورجوازية القروية خاصة موظفي الدولة بينما تنتج البرجوازية الحضرية تقنيي الصناعة

مع وينص غرامش ي  على أن  داخل الحضارة الحديثة تولدت أنشطة عملية معقدة ، وأن العلوم تتداخل 

ن) يمكن التمييز داخل املثقفين ياة وأن كل نشاط عملي اتجه نحو خلق مدرسة تكون مجموعة من املثقفيالح

بين مبدعي مختلف العلوم والفلسفة والفن ، واالكثر تواضعا هم االداريون ، وناشري الثروة الثقافية 

املدرسة املدرسة . وإلى جانب  التقليدية املتراكمة املتواجدة مسبقا( على مستوى عال يهمهم التدريس في هذه

من مختلف املستويات لفائدة شعب مهنية . وينص غرامش ي بأن  االنسانوية تكون نسق من املدارس الخاصة

االولى موجهة  نحو الطبقات املهيمنة التقسيم االساس ي للمدرسة إلى مدرسة كالسيكية ومهنية يرتبط بكون 

كما أن تطور القاعدة الصناعية في املدن والقرى أذكى   1.  ملنفذةواملثقفين  والثانية موجهة نحو الطبقات ا

                                                            
1 ibid , p,610. 
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مما  الحاجة نحو نمط جديد من املثقف الحضري فإلى جانب املدرسة الكالسيكية تطورت املدرسة التقنية 

يد أدى إلى إعادة النظر في التوجه امللموس للثقافة العامة والتوجه االنساني للثقافة العامة القائم على التقل

  االغريقي الروماني.

سنة (  15وذلك بهيكلة االسالك)  مواجهة التقليدوينص غرامش ي على ضرورة  انكباب املدرسة املوحدة على 

على الحقوق في الواجبات في مراحلها االولى وذلك بإكساب الطفل مفاهيم الدولة واملجتمع .وإلى  والتكوين 

وفي االنتقال إلى التعليم الثانوي ) واعتبار التخصص(  ومنه إلى  2. جانبها ال بد من  إنشاء شبكة رياض االطفال

الدور االساس ي إلى املرحلة  الدوغمائي الخالص الذي تلعب فيه الذاكرةالجامعة يتم املرور من التعليم 

،  املبدعة الخالقة واملدرسة النشطةاالبداعية والعمل املستقل . ويتعين التمييز حسب غرامش ي بين املدرسة 

يتم االنتقال إلى توسع الشخصية بوعي  للمدرسة النشطة فمن الجمعنةذلك أن املدرسة املبدعة هي تتويج 

اجتماعي واخالقي قوي ومتجانس . وبالتالي فمجيء املدرسة املوحدة يأذن ببداية عالقات جديدة بين العمل 

 جتماعية الثقافي والعمل الصناعي ليس فقط في املدرسة ولكن في كل الحياة اال 

 ماكس فيبر  والتعليم وقضايا تطور الرأسمالية الحديثة .

كيز ، بالتر   برصده للجامعة االملانية وأخالقيات التبحر في العلم كحرفة  يرتبط اهتمام ماكس فيبر بالتعليم 

، لعشرينعلى استقاللية الجامعة والحرية االكاديمية واعتراضه على تبعية الجامعة للدولة  في بداية القرن ا

وبانشغاله كذلك بتطور االقتصاد املعقلن في الغرب ، ومدى مساهمة املجاالت االجتماعية االخرى كالدين 

قديمة والقانون والسياسة في هذا التطور أو إعاقته .  وإن كتاباته املقارنة حول الدين في الهند واليهودية ال

راسة عوامل تطور الرأسمالية الصناعية الحديثة  واالخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية اتجهت صوب د

واالنكباب على االنساق االخالقية املتنوعة ملعرفة مدى تحفيزها للعقلنة الغربية واستنادا إلى الفكر 

االفكار واملثل االخالقية السوسيولوجي الفيبري فإننا نجده على خالف تفكير ماركس فقد نحا نحو اعتبار 

واالجتماعي) االفكار كقوة  مؤدية إلى التغيير االقتصادي تفعل فعلها كقوى مستقلة والشروط املادية وهي 

 نزع السحر عن العالمكما أن ما يميز املجتمعات الغربية هو عنصرين هامين من جهة   مغيرة للواقع (.

 النشاط االقتصادي واالجتماعي واالداري  العقلنة املتزايدة لفروعواالتجاه نحو الدنيوية ، والثاني هو 

                                                            
2 ibid , p,614 ,615. 
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وجد العالقة بين أنماط وعلى صعيد التعليم فقد تناول ماكس فيبر التربية في كتابه االقتصاد واملجتمع وفيه 

) عالقة غير سببية ولكنها عالقة تتيح الشرعية النماط الهيمنة( .  لذلك واستنادا إلى التربية وأنماط الهيمنة

لطة /القوة والهيمنة يشرح  فيبر بأن أنماط التربية تبنى انطالقا من أهداف ووسائل ، وهي تمييزه بين الس

في الطفل وإبراز القدرة كهبة شخصية    إثارة النزوعات السحرية والبطولية والحربية  هو ثالثة : النمط االول 

للمهام االدارية سواء في مجال  العملية فهو تطويع وتدريب التالميذ ليكتسبوا الكفاءة.أما النمط الثاني  

في اكتساب بيداغوجيا تشكيل الشخصية وصياغتها القضاء أو في جيش نظامي . وأخيرا النمط الثالث يتمثل 

حسب مثال الثقافة الخاصة بالفئة املهيمنة . مثال الصين  على أساس تربية /تنشئة شخصية ثقافية مختلفة

كارزمية بهدف اكساب الفرد  تأهيال يتجلى في اكتساب ثقافة أدبية ثار التربية ال آ الكونفوشيسية تجاوزت 

 أجود الناس وأفضلهم .   معمقة ونمط من الفكر يوافق 

ويرى فيبر بأن الصين افتقدت دينا مستقال ، وعقالنية شعبية قادرة على خلق سلطة مستقلة. ففي دولة 

على أنها   والتبعية  الخضوع إلى مجمل عالقات باترمونيالية يعتبر موظف ما أن طاعة الوالدين املنقولة 

فضيلة يتعين على اآلخرين  القيام بها. كما أن الدوائر الطهرانية االملانية كانت سباقة إلى الصقل والتهذيب 

 ،  وذهنية حرفية .النفعية كهدف للتربية ،أي معارف متخصصة ، وفكر واقعياملنهجي للمعارف 

و  مدى مساهمة أنماط التربية في الدفع بسيرورة العقلنة في املجتمعات في تجاه هما يهتم به فيبر في العمق 

، لذلك  كان بعث  الكارزما هدفا تربويا يوافق البنية الكارزمية فيما أن توفير تعليم متخصص يوافق  التقدم

ارب أو الساحر البنية البيروقراطية العقالنية الحديثة كبنية مهيمنة وهذين النمطين مترابطين الن املح

 يحتاج إلى تعليم متخصص.

وقد وضع ماكس فيبر ترابطات بين الدين والطبقات التي تمايزت فيما بينها بواسطة التربية الدينية ، والتربية 

بالنسب واالنتماء حين استخدامها  في مجال التراتب املنهي مما يبين دور نسق االعتقاد في صياغة التراتب 

محدد . ويشير كذلك إلى أن املمارسات التربوية ساهمت بدورها في تفكيك الحواجز االقتصادي في مجتمع 

االخرى مثلما جرى في الصين  حين أضحى التأهيل في املعارف يتجاوز التأهيالت االجتماعيةالطبقية وذلك 

ستوى الوظيفة حيث أتاح نظام االمتحانات الوطني من االدماج  من الطبقة الدنيا  نحو الشرائح  العليا على م

 واملوظفين.
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  دوركهايم 

يعتبر دوركهايم مؤسسا لعلم اجتماع التربية لكونه  نص على أن التربية مجال معرفي جدير بالدراسة 

املتخصصة ، ففي علم االجتماع الذي يختص بدراسة  ظواهر املجتمع مؤسسات وفاعلين في إطار 

للدراسة  املتخصصة يتجه تدريجيا ومنذ دوركهايم نحو السيرورة ،  نجد التربية والتعليم ميدانا 

وذلك الن التربية  تطورت واتسمت بالتعقيد حينما اتخذت طابع  االستقالل والتميز االبستمولوجي .

مؤسساتيا ، تعالج في علم االجتماع بطريقة مختلفة عن  مناحي النظر لدى مفكري القرن التاسع عشر 

حثية ولم تكن تدرس بأساليب منهجية  محددة ،و هي التي اختبرها علماء حيث لم تكن التربية أولوية ب

االجتماع طيلة القرن العشرين وما بعده . يقترن ذلك بما أفرزه تكون النظم التعليمية من مشكالت 

واختالالت من جهة وما ولده من  فرص وبدائل من جهة أخرى  في مرحلة التصنيع ، وفي مرحلة الثورة 

 رقمية .التقنية وال

 املضمون االجتماعي للتربية . -

سعي دوركهايم إلى دراسة ميدان التربية والتعليم من منظور العلم السوسيولوجي املتخصص ، ومن 

مؤسس علم  ثنائية الخارجية والقهر يشرحخالل تصوره السوسيولوجي للظاهرة االجتماعية املبني على 

مرحلة محددة من تطوره يفرض بقوة على االفراد ال  االجتماع أن كل مجتمع يختص بنظام تعليمي في

يمكن مقاومته بشكل عام ، ومن العبث االعتقاد بقدرة الفرد الراشد على تربية أطفاله كما يريد نتيجة 

وجود عادات يتعين عليه أن يتوافق معها وإذا انحرف عنها بقوة  فسوف تنتقم من االطفال وذلك من 

من الزمن نمط مع معاصريهم بمجرد البلوغ . لذلك ثمة في كل لحظة  خالل عدم قدرتهم  على العيش

 ة عنيفة .مواجهة مقاوم  يتعين ضابط من التعليم ال يمكن العدول عنه وإال

بل هو نتاج عمل االجيال هكذا فإن العادات واالفكار املحددة لهذا النمط    تعد  نتاجا للحياة املشتركة ، 

ريخنا ترك فيه آثر وحتى الشعوب السابقة خلفت آثارها . وحينما ندرس حد كبير فكل تا السابقة إلى

بأنها تتوقف على الدين والتنظيم تاريخنا أي الطريقة التي تكونت بها وتطورت النظم التعليمية ندرك 
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السياس ي ودرجة تطور العلوم وحالة الصناعة وبالتالي فالتعليم  أو التربية  ليس نتاج عمل شخص ي أو 

 فردي  .

تجميع الخصائص املشتركة للنظم التعليمية ينص دوركهايم على أن تحديد التربية ) كممارسات من خالل 

ومؤسسات(يستند إلى وجود جيل الراشدين وجيل الناشئة أو االطفال وبالتالي حصول الفعل التربوي من 

صيتين فهو واحد ومتعدد ، فكونه فالنظام التعليمي يمتاز بخا الفئة االولى على الفئة الثانية ، ومن جهة أخرى 

متعدد يرجع  لتنوع واختالف التربيات نتيجة اختالف االوساط في املجتمع )مجتمع الطوائف وتنوع التربيات 

وهكذا فالتربية في مستوى من العمر لن تبقى  3حسب الطوائف ، تنوع التربية حسب الطبقات االجتماعية (.

ليهم ، لذلك تراها حسب دوركهايم في جميع البلدان املتحضرة تتجه هي ذاتها بالنسبة لكل الذين تنطبق ع

 أكثر فأكثر نحو  التنوع والتخصص.

الخاصة  فإنها ال تشكل مجموع ميدان التربية ) الوحدة  ( ، بل هي غير ولكن مهما تكن  أهمية التربيات 

أنها  ونها تختلط وتتمازج ، من منطلقمكتفية بذاتها  كونها ال تفترق الواحدة عن االخرى إال في نقطة محددة د

ترتكز كلها على قاعدة مشتركة . ذلك أنه ال يوجد شعب ال يوجد فيه عدد محدد من االفكار ، والعواطف 

واملمارسات  التي ينبغي على التربية أن تطبعها وترسخها في كل االطفال بدون تمييز مهما كانت انتماءاتهم 

 حول الطبيعة االنسانيةخنا يقول دوركهايم  تشكلت مجموعة من االفكار االجتماعية .. "هكذا طيلة تاري

والخاصة   ملختلف ملكاتنا  وحول الحق والواجب  واملجتمع والفرد وبصدد التقدم  حول االهمية النوعية

كل تربية  ينبغي أن تثبتها  في الوعي سواء تلك  التربية املتعلقة  والعلم والفن . والتي تمثل قاعدة ذهننا الوطني .

 4بالغني أو الفقير ، أو  التي تقود إلى املهن اللبيرالية أو تلك التي تهيء للوظائف الصناعية ."

مثاال محددا  عن االنسان أي ما ينبغي أن يكونه على مستوى ثقافي ويتضح مما تقدم ، أن كل مجتمع  يصوغ 

، وأن يظل في حدود معينة  نفس املثال بالنسبة ملجموع املواطنين ولكن انطالقا من نقطة  ي وأخالقيوجسد

محددة  يتمايز هذا املثال ويختلف حسب  االوساط الخاصة بكل مجتمع بما يتضمنه في داخله ،هذا املثال 

محددا من  وتثير فيه  عددا   الواحد واملتعدد يشكل قطب التربية . وتلك التربية ينبغي أن تذكي في الطفل

التي يعتبر املجتمع أنها ال ينبغي أن تغيب عن أي أحد من أعضاءه ، كذلك هناك  الحاالت الجسدية والذهنية

                                                            
3 Ibid,p,7. 
4 Ibid,p,8. 
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بعض الحاالت  الجسدية والذهنية التي ترى املجموعة االجتماعية الخاصة ،  الطائفة أو الطبقة أو العائلة أو 

 أولئك الذين تكونهم. املهنة على ضرورة إيجادها لدى 

ي ال فاملجتمع في كليته  وفي كل وسط اجتماعي خاص كالهما  يحددان املثال الذي تحققه التربية ، وبالتالهكذا 

يمكن للمجتمع أن يعيش إال إذا وجد بين أعضاءه حدا أدنى من التجانس ، ومن ثم فالتربية تعمق هذا 

ون  تطلبها الحياة الجماعية في روح الطفل  ومن جهة أخرى بد ي وذلك بتثبيت  التشابهات الهامة الت  التجانس

التنوع  يصبح كل تعاون مستحيال .أي أن التربية تضمن دوام هذا التنوع الضروري حينما   مستوى   من

 يحصل فيها هي ذاتها  ذلك التنوع أوالتخصص .

لى  اشدة عي تمارسه االجيال الر أن التربية هي الفعل الذ دوركهايم إلى الصيغة التالية وهي" ويتوصل
لطف ل  اور  في  ر وتطاالجيال التي لم تصبح بعد ناضجة  للحياة االجتماعية  ، فموضوعها هو أن تثي

ي في  السياس  مجتمععددا محددا من االستعدادات الجسدية والثق افية واألخالقية التي يتطلبها  ال
 " كليته والوسط الخاص الذي يوجه إليه

الجتماعي للتربية في التنشئة االجتماعية  املنهجية لجيل الصغار ، وهنا يتولى دوركهايم إدراج يكمن الطابع ا

مفهوم التنشئة  الذي أصبح محوريا في القاموس التربوي  وسيتطور في االستخدامات املوالية مع تطور معانيه 

فردي وجانبا يتعلق ا يتعلق بما هو في مدارس وتيارات علم االجتماع التربوي . ففي كينونة كل الفرد نجد جانب

، والجماعات التي ننتمي إليها . يتعلق االمر   بنسق االفكار والعواطف والعادات الذي أودعه فينا املجتمع

باملعتقدات الدينية واملمارسات االخالقية والتقاليد الوطنية واملهنية واآلراء الجمعية ، ومجموع هذه العناصر 

. لكونها تخلق في االنسان كائنا  غاية التربيةاالجتماعية ،وتشكيلها في كل واحد منا هو هو ما يشكل الكينونة 

حسب   الدولةوطاملا أن التربية أصحت شأنا جماعيا فمعنى ذلك أن تدخل   طبيعته.5جديدا تتجاوز به 

 دوركهايم  يصبح ضروريا قصد املراقبة والتأطير   .

معلنا بأن االولى  هي الفعل الذي يمارسون اآلباء   التربية والبيداغوجيا وعالقة بما سبق يميز دوركهايم  بين 

ينبغي للتربية أن تخضع   ،  كذلك6واملدرسون والثانية  هي نظريات تخص التربية ،أي التفكير في قضايا التربية  

                                                            
5 ibid, p, 10. 
6 ibid, p, 19. 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


 eBoik.comالمصدر: 

 

للسلطة ،وهي سلطة أخالقية يمارسها املربي وهي مستمدة من ذاته وشعوره باملسؤولية  وهي أساس أخالق  

 7الواجب .

ية من ، بمعنى  أنه ينظر إلى االفراد ككائنات تتلقى الترب من منظور كلييتصور  دوركهايم  التربية  انطالقا  

ية تصبح ضرورية بواسطة املجتمع  (وهنا يصبح الفرد )الثقافة العلم الخارج أي املجتمع معرفيا ومعياريا 

ذلك املتلقي السلبي فيما أن الفرد ليس كذلك فهو بقدر ما موضوع فهو ذات  تربوية في حدود معينة حسب 

 إمكاناته وقدراته ووسطه ومستوى عمره.

ي يدعونا إلى فهمها ف كما أن توصيف دوركهايم  ملفهوم الطبيعة االنسانوية يوحي بنوع من املاهوية الثابتة

 سياق دينامي أي تعويضها بمفهوم الوضعية االنسانية وفق تعبير حنا أرندت .

 

 التربية االخالقية .-

نس ي اهتم دوركهايم  بالتربية ومضمون التربية الذي ينبغي تعليمه في املدرسة بناء على متطلبات املجتمع الفر 

 فيه التحوالت الدينية والسياسية والعلمية واالقتصادية في في بداية القرن العشرين وهو العصر الذي وقعت

الخالصة   التربية العقليةأوروبا .  لذلك  تصور أن املهمة االساسية للمدرسة هي التربية االخالقية وهي 

 باعتبارها مجموعة من القواعد العملية   املحددة للسلوك والتي ال تقوم على مبدأ الهوتي .  

عن االخالق طابع االخالقية عند دوركهايم هو التحوالت الحاصلة في املجتمع  التي نزعت أسا س التربية  

بشكل أتاح  بروز الفردية التي سوف تتأسس على الضمير  وبروز السلطة الخلقية . لذلك ينص  التقديس

 يتطلب كالهما دوركهايم على أننا حين " نشرع في تنظيم تربية عقلية  نجد أنفسنا أمام نوعين من املشكالت

حين ننتقل بها إلى نظام العقل ، ثم  عناصرهاحال سريعا :إذ يجب أن نحتاط حتى ال تفقد االخالق شيئا من 

 الدخال العناصر لجديدة التي يستدعيها هذا االنتقال ". الوسائليجب بعد ذلك أن ندبر ونعد 

، هذا  أو روح الخضوع للنظام   م النظاممفهو من املفاهيم الهامة في التربية االخالقية الدوركايمية نجد 

النظام الذي تكون املدرسة هي  املؤسسة القادرة على ترسيخه   في الناشئة ) من خالل حس االنتظام وحس 

                                                            
7 ibid, p, 18. 
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الشعور بالسلطة (، "فلكي نضمن يقول دوركهايم  ال عمالنا االنتظام ال نحتاج  الكثر من عادات تقوم على 

ي فدوركهايم  يؤسس النظام على السلطة االخالقية للقواعد االخالقية اآلمرة وبالتال8أساس ثابث متين " .

،بمعنى أن السلطة وجدت لكبح  جماح الطبيعة االنسانية الهوجاء ، ومن ثم فهي ال تتدخل حين يلتزم الفرد 

 بالقواعد االخالقية ،ويقوى على التحكم في ذاته  .

يتسق وقدراتنا وفق أحكام النظام االخالقي بما يمكننا من النجاح واالهم هو أن نحدد أهدافنا من نشاطنا بما 

تؤطر نشاط الطفل  من أجل نموه  أهدافا محددة،  وبالتالي فالتربية الفاعلة هي التربية االخالقية  التي تصوغ 

فيه حياة هي االطار الذي تتبلور  الجماعةوحفظ كيانه وإذكاء طاقاته في أفق  سعادته وسعادة الجماعة .  الن 

الفرد إنها جماعة االنتماء ، و يقدم  دوركهايم مثاال  بهذا املعنى  وهو  " أن املرء يزداد تعرضا  لخطر االنتحار 

. من هنا أهمية إدراج 9كلما انفصمت العرى   التي تربطه بجماعة أيا كانت ، أي كلما أوغل في الحياة االنانية ."

 ف التربية ويبدأ ذلك من جماعة القسم .الطفل في الحياة الجماعية كأحد أهدا

بجماعة فإن العنصر الثاني هو التعلق  النظاموإذا كان العنصر االول  للروح االخالقية حسب دوركهايم هو 

،أي ما أشرنا إليه من تربية الطفل على العالقة باالسرة  و خاصة االمة / الوطن وهو ما يعطيه  اجتماعية

أهمية حاسمة . ذلك "أن املدرسة هي البيئة االخالقية التي يمكن أن يتعلم فيها   مؤسس علم االجتماع التربوي 

والوطن عند دوركهايم تجسده دولة ، لكنها ليست الدولة   10الطفل كيف يعرف الوطن و كيف يحبه ."

تمين إليه.  الخارجة عن أي نظام أخالقي . وتعلم الطفل التعلق بالوطن يقوده إلى االرتباط القوي باالفراد املن

وهذا هو مفهوم  االندماج الذي هو االدخال التدريجي للفرد في الجماعة واملدنية  وأنسنته وجعله قابال 

 لالوامر االخالقية   .

أنها أي االرادة  واستقالليتها ، ويرى دوركهايم تدريب الطفل مدرسيا  على حرية االرادةوأما العنصر الثالث فهو 

ال تتناقض مع السلطة اآلمرة للقواعد االخالقية لكون الفرد  يجنح  نحو استقالله بمحض اختياره  وبعلمه 

أي أن الفرد يمارس سلوكه عن  11التام بصالحية السلوك .  فالفكر حسب دوركهايم هو الذي يحدد االرادة .

                                                            
 . 29نفسه ، ص،   8
 . 67نفسه ، ص،   9

 .78نفسه ، ص ،   10
 .115نفسه ، ص،   11
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خالق بالنسبة للطفل ليس الوعظ ولكن  مهمة الفهم روية واختيار ومعرفة وبالتالي تصبح مهمة تدريس اال 

 والتفسير .

يعد مرتكزا أخالقيا  في القسم الدراس ي ، وما النظام املدرس ي وطاملا أن النظام أساس االخالق فإن احترام 

يرتبط به من واجبات والتزامات ، إنه أداة ضرورية للتربية االخالقية . ولكي يشعر الطفل بالسلطة 

في النظام ال بد له من وسيلة وهي املعلم صاحب الشعور الداخلي بحقيقة السلطة ومن الكامنة 

 شخصيته العادلة .

من خالل الطرح الدوركهايمي تتبين أهمية التربية االخالقية املدرسية وهي بلغة أخرى تدريس املواطنة، 

البعد االخالقي وال ينظر إلى  لكن من الضروري التأكيد على أن رؤية  دوركهايم لالندماج تظل مختزلة في

البعد االيديولوجي لالخالق ، كما أنه ال يتصور مفهوم السلطة ومفهوم الدولة  إال على  أنها سلطة 

أخالقية وليس سلطة إنابة تعبر عن مصالح رمزية وسياسية واجتماعية  يستمدها املعلم من جماعة أو 

ال يرى في التعلم املدرس ي إال وظيفة الدمج االخالقي ، نخبة حاكمة . كذلك يرى  بورديو  أن  دوركهايم  

وغابت عنه أن املدرسة  تؤمن  حين تتقدم املعارف كليا  وبشكل متوالي وظيفة الدمج املنطقي ،أي برمجة 

 االفراد على اساس برنامج  االدراك والفكر والفعل التي هي املنتوج النوعي للنظام التعليمي . 

 . خصائص التنشئة 

لضروري التمييز حسب دارمون  بين التنشئة االولية والتنشئة الثانوية تتعلق االولى  باالسرة  من ا

واملدرسة  في الطفولة واملراهقة والثانية باملؤسسات االخرى التي يتعرض فيها الفرد  لصياغة الشخصية 

قيقية إلى تأثير فالطفل خاضع للتأثير القوي للتجارب االولى النه في حاجة ح   حتى سن الرشد  .

االشخاص الذين يحيطون به كما يرى إلياس نوربرت . إنها تأثيرات مفروضة على الطفل تكون مصحوبة 

بسياق عاطفي. وبالتالي فالتجارب االولى بمثابة مصفاة يدرك عبرها الطفل العالم فيما بعد وسينتقي 

 ى املبنية .عبرها االشخاص واالدراكات التي ال تضع موضع شك  التجارب االول

 

 التنشئة كتربية .-
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تعد التربية عند بعض السوسيولوجيين قلب سيرورة التنشئة العائلية كما هو االمر عند دوركهايم في 

أفق خلق الكائن االجتماعي الذي يخضع بنيته الطبيعية ويهذبها ويصوغها وفق مقتضيات تطور الذات 

مسكونة بما ستعرفه حالة   حدما  برؤية معياريةى واملجتمع .لكن منظور  دوركهايم  يظل مطبوعا  إل

الطفل بعديا . إذ ال يتعلق االمر بدراسة السيرورة  ، بل البنية االجتماعية التي تنتج تعيين ما ينبغي 

وبالتالي فإن دراسة السيرورة تتجه في مرحلة موالية إلى تحليل الوسائل التي تدمج بها  12استدخاله.

 املضامين .

 تنويم إيحائي .التربية ك-

أن  الطفل في إطار التنشئة االولية   يقترب الفعل التربوي من فعل التنويم االيحائي حسب دوركهايم  ذلك

يكون  في حالة من السلبية تقارن بحالة املنوم ليس  لديه إال قليل من التمثالت  ، إذ يحدث التقابل بين 

لكن فعالية    13ما يكون املربي نشطا وواضحا  في أفعاله . الالشعور الكلي للناشئة ) السلبية والالوعي ( في

املربي تكون محدودة لكون املجتمع  يتدخل لوضع معايير  يعتمدها  املربي في التنشئة . وإذا كانت سيرورة 

التنشئة تقوم على االكراه فإنه ال ينيغي الخلط بين املعايير التربوية ونتائج سيرورة التنشئة . كما أن 

التنشئة االولية  هو ما تبلور    و القصدية  أفعال  14ئة تتسم بال قصديتها   أكثر من كونها قصدية .التنش

في  عمل بورديو  عن طريق مفهوم الهابتوس  ، إنه إدماج للشروط االجتماعية وللتجارب املاضوية في 

 الذات.

 الالوعي بالدمج.-

فالتنشئة عبارة عن دمج وجسدنة" لبنيات العالم يتعلق الالوعي بسيرورة التنشئة  بالبعد الجسدي ، 

تودع فيه وضعيات  (mémoire - Aide) لذاكرةاالجسد كمساعد االجتماعي ، خالل ذلك يتم التعامل مع 

ة . أي أن شروط الوجود العائلية والعالقة بالعالم تكون ممثلة) مدمجة( الوجود في شكل سلوكات فعلي

بدون  الجسد الطفوليتندرج بطريقة ما وبشكل مباشر في  التي   ولىالتجارب األ من لدن اآلباء ، إضافة إلى 

املرور بحالة الوعي  ، يتعلق االمر بالتعلم عن طريق الجسد . مثال  تعلم الذكورة واالنوثة  يندرج  في وضع 

                                                            
12 ibid , p13. 
13 ibid , p14 
14 ibid , p17 
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تصنع كذلك والتنشئة بما هي دمج    15االختالف وإرساءه  بين الجنسين في االجساد  من خالل املالبس، 

 االجساد .

( االجتماعية التي ينتمي إليها الطفل )ة  شرائحومما ال شك فيه أن التنشئة متعددة بتعدد السياقات وال

تعددة معائليا  ،وكذا  ما يتعلق بالتربية الجنسانية للذكورة واالنوثة .وفي هذا املجال تبرز أشكال ومظاهر 

 ن لها عواقب على مستويات مدرسية.لالمساواة التربوية واالجتماعية التي تكو 

 التنشئة عملية استدخال.-

نشئة عمل كل من بتير بيرجي) (وتوماس لوكمان في كتابهما "البناء االجتماعي للواقع " على تطوير نظرية الت

من منظور سوسيو معرفي بتوظيف أعمال ماركس  وكارل مانهايم  وبشكل خاص  أعمال هربرت ميد  

مية تكون العالقة التفاعلية  والتعبيرية وجها لوجه بين االنا واالخر  في عالم الحياة اليو ذلك أن   .  وشوتز

  إذ اكتشاف الذاتمجال أخرى        و هي من جهة  ، من هذا العالم ا  واقعية كليا  لكونها  تشكل جزء

 نجدها تتكون في إطار خطاطات نمطية.

منظور  استمدا ومن شوتز،  من هربرت ميد  واآلخر املعممالتفاعلية  استلهم الكاتبان مفهوم العالقة 

االستمرارية بين املعرفة العامية واملعرفة العلمية . هذه االخيرة مرتبطة بخاصية امليدان االجتماعي القائم 

تقوم التنشئة  االولية )   16 واقع موضوعي وواقع ذاتي. واستنادا إلى إقرارهما بأن املجتمع  البينذاتيةعلى 

على استدخال الفرد  ملا اكتسبه من فهم   -التي على أساسها تتبلور التنشئة الثانوية17عرفية وعاطفية( م

لآلخر وإدراجه في العالم ،هذه العالقة لها وجه  ذاتي  )الرؤية والسلوك (ووجه موضوعي لكون اآلخر يمثل 

الذي املوضوعي  لعالم مجموعا  اجتماعيا واسعا بما ينقله من مبادئ وشفرات وقواعد في هذا ا

 وبالتالي  يتحقق االستدخال من خالل التنشئة بواسطة عمليات التوسع  والتعميم والتجريد .. نستدمجه

 ، ومن ثم فهي تتشكل في إطار املجتمع وتاريخه وثقافته وتنظيمه االجتماعي .

 التنشئة واالنتقاء . -

                                                            
15 ibid , p18 
 
16 Ibid, 83,149. 
17 Ibid, 151. 
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عميقة للشخص االنساني وللفرد الناش ئ ،ومعنى ذلك أن الفرد ينقاد للتطويع   تعد التربية عملية تحوبل

واالدماج  ،لكن إدماج الفرد في بنيات إديو معرفية قائمة،  أي طبعه بنظام من االفكار واملعتقدات أو 

ملية  التقاليد والقيم املهنية أو الطبقية التي تبقى مستمرة أو تتجدد من لدن املدرسة يمكن أن تعرف ع

االدماج الفشل،بمعنى انهيار الرقابة االجتماعية للمدرسة  ،وال يتضمن ذلك عدم املقاومة.   ومن ثم  

الناشئة  ، أي أن التنشئة املدرسية ليست موضوع استفادة شاملة ،من لدن التنشئة باالنتقاءترتبط 

طريق االنتقاء ..  وتقسم عن املدرسة توحد بواسطة التنشئةلذلك  ينص محمد شرقاوي على أن" 

فيما أن   التقسيم يقود إلى   الدور   االنتقائي للمدرسة   نقل مضامين وتضمين  بنياتفالتنشئة تدل على 

واالحكام لكونها" تنقل النظام االداتي الذي  يقوم على مجموعة من الوقائع واألساليب التطبيقية  

ذا النظام يكون مشتقا من مجال القياس ، يتم فيه  وتقنية أو أدبية . ه املطلوبة الكتساب كفاءات علمية

تقييم امتالك املعرفة أو الدرايات  بواسطة مناهج يفترض أنها موضوعية . فالعملية تقود إلى تراتبية 

 االفراد وتؤكد بقوة على اختالف كفاءاتهم 

 .املدرسة والتعليم املدرس ي 

لكن تأثير مدرسة فرانكفورت النقدية )   لحربين لم تتطور  سوسيولوجيا التربية بشكل فعال فيما بين ا

حيث برز  علماء    كان فعاالبلورة مفهوم النقد ( بتأسيس مؤسسة البحث االجتماعي بفرانكفورت   

اجتماع وفالسفة كهوركهايمر  وأدورنو  خالل ثالثينيات الفرن العشرين.  وسيتجلى تأثير هذه املدرسة 

في امليدان التربوي في مرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية  ، ذلك أن أنها  على  السوسيولوجيا االوروبية  

،من منطلق أن  ملنطق العقل االداتيسعت إلى التفكير في سيرورة املجتمع الرأسمالي واكتشفت أنه خاضع 

 .   تشيؤ واستالبمسلسل  العقلنة  املميز للحداثة هو في حد ذاته مسلسل 

وفي سعي هذه املدرسة لكشف جذور السلطوية الكامنة في النظام السلطوي )النازية والفاشية ( وجدت  

الذي يبديه  أولئك الذين تقع عليهم   القبول بأنها ال تكمن في  البنيات املؤسساتية واالقتصادية ولكن في 

نضباطية من مستشفى وثكنة ممارسات النظام السلطوي. مما حذا بها إلى البحث عنها في  املؤسسات اال 

ومدرسة وأسرة ) البنية البطريركية ( والتي تعمل على تكوين الفرد تكوينا سلطويا ورصدت موضوعات 

السلطوية ،  و املجتمع االستهالكي ، والصناعة الثقافية ، وتحرير الفرد من القمع هامة من قبيل 
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اع التربوي لكونه يرصد العالقة بين التعليم .وهي قضايا ستكون حاضرة في صميم علم االجتم املؤسساتي

 ومكونات املجتمع. 

 .السوسيولوجيا االمريكية 

 النظرية البنيوية  الوظيفية .-

بعد الحرب العاملية الثانية تبلورت النظرية الوظيفية  التي هيمنت على التفكير السوسيولوجي في 

بارسونز الذي كان محط تأثير دوركهايم  وماكس الواليات املتحدة االمريكية ، إذ برزت نظرية تالكوت 

فيبر ،بينما في أوروبا  كانت النظرية النقدية مؤثرة في أملانيا وبلدان أخرى  . وفي مقابل ذلك  في  منتصف 

 الستينات  من القرن العشرين بدأت تظهر معالم النظرية  الصراعية  لبورديو في حقل التعليم .

ركهايم وفيبر ،من جهة بتأكيد  العالم الفرنس ي على أن كل عنصر في استلهم بارسونز طروحات  دو 

املجتمع  يؤدي وظيفة التجانس ،فيما ينص العالم االملاني على أن االفعال االنسانية موجهة نحو غايات 

،ويتطلب ذلك معايير  التفاعل. ومن ثم يتمظهر الفعل االنساني عبر  ملعايير  وتستدعي حوافزتستجيب 

للفعل عالوة  إطارا توقعياالش يء الذي يتيح  ثبات املعايير، وشفرة تبادل ، لذلك تضمن التنشئة مشتركة 

 . االندماج والتكيفعلى 

االنساق االجتماعية املعقدة ،وكلما   ،تستدخل الشخصية  كنسق للفعل ، و من أجل تكوينها املتنامي

فراد وتنشئتهم . وفي هذا االطار تنطلق كلما تزايدت كفاءة اال نجحت في هذه العملية حسب بارسونز  

املقاربة الوظيفية من  إيجاد التماثل بين الجسم البشري واملجتمع ،ذلك أن آلية التكامل بين االعضاء هي 

أساس دينامية الجسم ، هذه الدينامية تتعرض للعطالة في حالة خلل وظائف االعضاء ،ونفس الحالة 

اجتماعية تعد جزءا من العضوية وترتبط بطرق  التربية كمؤسسةن تنطبق على  تجانس املجتمع ، ذلك أ

مختلفة مع االقتصاد والعائلة والنسق السياس ي والديني ، أي مدى اشتغال الوظائف . وعالقة بذلك 

حين تشكل جزءا من الثقافة  مبررة وشرعيةالتي سوف تدمج في برامج الدراسة تكون   فاملعارف

 الرامية إلى التضامن واالندماج عوض التعدد والتمايز . الجماعية ،
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 يميز  بارسونز بين أربع مراحل في تكوين الشخصية يظهر فيها متأثرا بفرويد  ، تتعلق املرحلة االولى 

بممارسة االسرة النووية للتنشئة االولية لفائدة الطفل وهي تتضمن أهم املكتسبات في توجيه الطفل . 

م ، وينتهي التماهي بينهما ليحدث التفاعل ، أي تعلالتمايز بين الطفل واالمانية يحصل وفي املرحلة الث

 االجتماعي بداية وتبادل التفاعل بين الفاعلين في أدوار متكاملة .  الدور 

، فإن هذه السيرورة  تتيح بالتدريج  التمايز الجنس يمحددا لظهور سيرورة  سن أربع سنواتوإذا كان 

، ويطور الطفل الطفل /االم إلى النسق  العائليل االجتماعي ليقع االنتقال من نسق توسع عالم الطف

ة  الثالثة(. وفي املرحلة االوديبي استقالليته على مستوى االفعال الجسدية  الضرورية لبقاءه ) املرحلة

. وخالل  ويكتسب هوية جنسيةالعائلية ومع أشخاص من نفس النوع   يتماهى الطفل مع النحن الجماعية

هذه املرحلة   الخاصة بتعلم الدور الجنس ي سيطور الطفل  تعلقا بمجال االم وسترتبط البنت بمجال 

 االب.

سية  ، لكون تمايز املجموعة املدر  تمكن املدرسة االبتدائية  من تجاوز الهوية العائلية وبناء هوية جديدة

 وصية إلى الكونية ،ولكن اجتياز العاطفة نحوالخصفي عالقتها باملعطى الجيلي يتيح ليس فقط املرور من 

حسب بارسونز  ،توجد قوة العمل ، وتعد  كهيئة تنشؤوية، وهي آليات تظهر املدرسة  الحياد العاطفي

 وخاصة تلك املتعلقة باملهن. لالدوار  الراشدةالطفل 

نيوية لباسونز في سياقها من املفيد االشارة إلى  أهمية  موضعة املقاربة الوظيفية البعالقة بما سبق ، و 

ما بعد الحرب الكونية الثانية وتصاعد املد الرأسمالي الصناعي  في الواليات املتحدة  التاريخي أي مرحلة

،  يخلق  الكفاءات  التقنية  واالبداعية  االمريكية ، وتزايد حاجة املجتمع االمريكي إلى نظام تعليمي

 18قوة الترابط بين املكانة املجتمعية ومستوى التعليم .  يكرسو 

 السندعلى   ثانويةال/التنشئة العائلية وظيفة  راهنقياسا إلى وظيفة التنشئة الخاصة باملدرسة تلذلك و 

لتخفيف الشعور باال أمن الذي تخلقه املدرسة . لكن كال من االسرة واملدرسة يقتسمان من  العاطفي

حسب مستويات النجاح كلما  تحقق    بصالحية منح مكافآتيتعلق االمر  ا مشتركةقيممنظور بارسونز  

 التحاق متساوي بالتعليم .

                                                            
18 Ibid, p, 74. 
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ليصبحوا أقوى  يتدرب االشخاص كأفراد  يعد  مستوى القسم الدراس ي هو االخر هيئة للتنشئة   بفضله

ة لتلبية أدوار الرشد. ويقترن ذلك باشتغال املدرسة كهيئة تنشؤوي الحافزية والتقنيةتالؤما على مستوى 

 إلى غاية ولوج سوق الشغل أو الزواج . وبالتالي تكمن وظيفة التنشئة عند بارسونز يةزمن خالل سيرورة 

 لدور وترسيخها ، وتطوير القدرة على ممارسة ا طبع القيم العامة للمجتمعتماما كدوركهايم  في 

 االجتماعي. 

 مصدرا لتوترحسب بارسونز في عالقته بالنجاح املدرس ي  التمايز في القسم الدراس ييعد ومن جانب آخر 

 النجاح يقتسمهادائم النه يتيح امتيازات ومكافآت  هامة لجزء من التالميذ دون اآلخرين ، لكن قيمة 

ية االطفال من مكانة اقتصادأفراد لديهم مواقع اجتماعية مختلفة . إذن حتى في الحالة التي  ينحدر فيها 

تعزيز الجدارة أو االستحقاق في عليا فإنهم يظهرون قبليا حظوظا عليا للنجاح املدرس ي ،وبالتالي فإن 

 النجاح للجميع . املدرسة يندرج في إطار توحيد شروط

عبة ل، تظهرها  بين وظيفة التنشئة ووظيفة التمييز املدرسيةيوجد تكامل عميق حسب التصورالوظيفي  

لكونها  قاعدة اللعبالتي تفرز رابحين وخاسرين ،ولكن من الضروري قبول  املنافسة  االستحقاقية

ما بين تعكس فقط اختالفات  االختالفات في النتائجمنصفة حفظا للتالحم االجتماعي من منظور أن 

 19. فردية في املوهبة والجدارة

 االدوار املتعلقةالجمعي إلى وعي فردي، وتعلم  عموما تعد التربية عملية استدخال فهي تحويل للوعي

ولكنها بنيات أي بوضع ما  عند دوركهايم  ، وبالنسبة لباسونز فهي  ال تتعلق باستدخال لعناصر متناثرة ،

. ومن ثم تصبح املدرسة فاعلة في تحويل الفرد إلى كائن اجتماعي . وإعداده في  أنساق من االدوار املتكاملة

 واختياراتواملوجهة بقدرات   بين االسرة واملدرسة وسوق الشغلملتوازنة واملنسجمة إطار العالقة ا

 20الشباب الفردية.

تصور بارسونز يرمي إلى تجاوز القطيعة بين البنيات املوضوعية والبنيات الذاتية ، وبين امليكرو واملاكرو ، 

بتركيزه على أليات التوازن ،  ودراسة العالقات   لكنه لم يكتشف اآلليات الدينامية  املتحكمة في البنيات ،

                                                            
19 ibid, p, 75. 
20 ibid, p, 76. 
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البنية، ومدى قدرته في املعقدة  بين مكونات البنيات  وما تعرفه من تناقضات وتوترات ، وموقع الفاعل 

 على  تطويرها أو تغييرها .

 الشغل إلى العالقة بين املدرسة واالسرة وسوق تعرضت املقاربة الوظيفية  للنقد العلمي لكونها  تنظر 

تزود التالميذ بالكفاءات  واملعارف   ، كما أنها تصورت املدرسة هيئة محايدة  كعالقة واصلة واختيارية 

،   فيما أن البحث امليداني أبرز ما يعاكس ذلك .   21في  التراتب االجتماعي هم  ر ارتقاء يتيسلالضرورية 

استبعاد  من ثم ، و   وهبة واالستحقاق الفردياملكما نظر  أيضا إلى النجاح املدرس ي باعتباره ناتجا عن 

دراسة  آليات االمساواة  في التحصيل والنجاح املدرسيين والناتجة عن المساواة الحظوظ املدرسية 

املرتبطة  بما يجري في املجتمع  التراتبي من التكافؤ في توزيع الخيرات الرمزية واملادية وهي املهمة التي 

 راستها مع بورديو وآخرين . انتدبت السوسيولوجيا لد

 

 بورديو الصراعية املقاربة. 

 

                                                            
21 Sever , M,  2012 , A critical  look at the theories  of sociology of education .op .cité, p ,653. 
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