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 فاوتات بین الجنسین ة والتّ قافة المدرسیّ الثّ 

 من منظور فرونکوفونيّ  

 

 

 

 

 الملخص: 

 ش�اليّ ة إل ة واملن�جيّ املنعطفات اال�ستمولوجيّ   �س�� هذه املساهمة ا�� رصد أهّم 
ّ
 .وع االجتما��ّ �بية بالنّ ة ال�

�عّق  �ع�ي  ال  كرونولو��ّ وهذا  منظور  من  اإلش�الية  أهميتھ  -   ب     -رغم 
ّ
املوضوعا�ّي    ما إن الّسياق  سنعَتِمُد 

 أساًسا
ّ
ال� مع  ا�حصرّي ،  التّ   �ك��  املنظور  ع��  من  ا�جنس�ن  ب�ن  واالختالفات  االجتماعّية،  فاوتات 

 .أو �� سياق ا�جتمع الفر���يّ  ،الفرون�وفو�ّي 

  املنظور   -  الدرا��يامل��اج    -النوع االجتما��  -  التفاوت ب�ن ا�جنس�ن  -  قافة املدرسية الثال�لمات املفاتيح:  

 .الفرون�وفو�ّي 

 

 

Abstract: 

This contribution seeks to monitor the most important epistemological and methodological 

turns of the problematic of gender education, and this does not mean tracing the problem from 

a chronological perspective, despite its importance, but we will rely mainly on the thematic 

context, with an exclusive focus on social disparities, and differences between the sexes from 

the Francophone perspective or in the context of French society. 

Keywords : School culture - Gender disparity – Gender – Curriculum - Francophone 

perspective. 
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 المقّدمة:  -1

 
ّ
مركز�ّ ش� موضوعا  املدرسة   �� ا�جنس�ن  ب�ن  املساواة  سؤال  سنوات  ل   �� فتحت  ال�ي  ل�جداالت  ا 

 
ّ
الّس الت ب�ن   سعينيات 

ّ
ال� �� علوم  والباحث�ن  بأّن   وال�ّل   .�بيةوسيولوجي�ن  اإلقرار     يتوافق ع�� 

ّ
يتعل ق  األمر 

مكتملةبديناميّ  غ��  فعليّ   ظّل   .ة  مشروطا  تحقيقها  للمعرفةا  وا�جن��ّي  بقّي 
ّ
الط وظّل بالّتقسيم  تقليص    . 

 
ّ
ة  ة) واملسؤوليّ ألشغال املن�ليّ (ا  و�� تقاسم العمل املن���ّ   ،واتبمساواة ب�ن ا�جنس�ن �� الوظائف، و�� الرّ الال

  ةاألبو�ّ 
ّ
 . 1ةاملدرسيّ  ع الفتيات وطموحا��ّن �عيدا عن مستوى تطل

�بية ة  ة واملن�جيّ املنعطفات اإل�ستمولوجيّ   وع�� ضوء ذلك، تحاول هذه املساهمة رصد أهّم 
ّ
  إلش�الّية ال�

االجتما��ّ بالنّ  �عّق   .وع  �ع�ي  ال  اإلش�اليّ وهذا  هذه  من  ب  كرونولو��ّ ة  أهّميتھ-منظور     -ع�� 
ّ
سنعتمد  ما  إن

 الّسياق املوضوعا�ّي أساسا، 
ّ
 . 2، واالختالفات ب�ن ا�جنس�ناالجتماعيةفاوتات ع�� التّ  �ك�� ا�حصرّي مع ال�

 : ة ة المعرفیّ الخلفیّ  -2

 
ّ

الفر���يّ رك �� ا�حقل  الباحثون   منذ الستّ   ز 
ّ
الال داخل   االجتماعية مساواة  ينيات اهتمامهم ع�� مسألة 

�سياقا��ا  .املدرسة واملهتم�ن  االجتما�ّ�،  الّنوع  لقضايا  الّدارس�ن  أّن   لكّن  الفون�وفو�ّي   يالحظون    املنظور 

التّ  ب�ن ا�جنس�ن، خاصّ أهمل   فاوتات 
ّ
املتعل بالنّ ة تلك  الّد � جاح و قة     . راسيةاملسارات 

ّ
تّم لكن "قل البحث    ما 

التفاوتات"والتّ  هذه  لتفس��  و3حليل  هذا  .  استدراك  املعاصرون  االجتماع  علماء  حاول  ذلك،  مقابل   ��

مي�� ب�ن  املش��ك، وذلك ع�� وضع فروق دقيقة للتّ   فس��ات ال�ي تمتح من ا�حّس التّ   وا ل�ّل قص، وتصّد النّ 

   ا، فإّن ل معطى طبيعيّ وع االجتما�ّ�: فإن �ان األوّ ا�جنس والنّ   مفهومْي 
ّ
 سا��يّ هان األ والرّ   .جتما��ّ اا�ي بناء  الث

التّ  هذا  وراء  الّس من  االعتقاد  دحض  هو  بأّن مي��  الّس   ائد  وا�خصائص  االجتماعّية  ة  ي�ولوجيّ األدوار 

ذاك    .وعة البناء االجتما�ّ� ملفهوم النّ أكيد ع�� أهميّ . والتّ حصًرا  ةطبيعيّ ال" لألفراد ��  sexuésة "ا�جنسانيّ 

 فسية ب�ن الرّ �ات النّ االجتماعّية واملم�ّ مايزات �� األدوار  ال ينحصر �� خلق التّ الذي  
ّ
بل �� خلق   .ساءجال والن

 تراتبيّ 
ّ
 . 4ة والهيمنة"اللة ع�� عالقات القوّ ة نحو الّد ر�قة األوليّ ة بي��ما، باعتبارها "الط

 را��يّ ق الّد فوّ يحاول تفس�� مفارقة التّ   ل،األوّ ظهور حقل�ن معرفي�ن،    ،فاعلمن نواتج هذا التّ إّن  عموما،  

   .ةمسارات مهنيّ أو    ِحَرفّية  صاتباملقابل نحو تخصّ   ههّن للفتيات وتوّج 
ّ

ية أهمّ   غل أقّل بل ومواقع �� سوق الش

   .ع�� مستوى األداء املدر��يّ   األد�ى م��ّن   وهم  ل��ا الفتيان،إھ  وقيمة من تلك ال�ي يوجَّ 
ّ
نشئة  بالتّ   خاّص ا�ي  والث

 
1- Pour un bilan des savoirs sur les inégalités sexuées en tout genre, Df. M Marwani (dir) (2005), femme 
genre et société: l’état des savoirs, Paris, la découverte et M. Ferrand (2004), Féminin.. Masculin. 
2 - Anne Barriere et Nicolas sembel, « Sociologie de l’éducation » éd Nathan université, paris, 2002, P.10  
3- Traité des sciences et des pratiques de l’éducation « genre et éducation », par Catherine Marry et Nicole 
Masconi, p. 443. 
4- J. Scott (1988), Genre : une catégorie utile de l’analyse historique », Les cahiers du GRIF, n° 37-38, Le genre 
de l’histoire, p. 127-153. 
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ة  ع�� مالحظة ا�حياة املدرسيّ وذلك  ،ن األوالد والبنات داخل املدرسةب�غ�� املت�افئة االجتماعّية املتمايزة و 

 . 1�� إطارهاة وممارسات األساتذة اليوميّ 

ا لو ُرْمَنا بيان رؤ�ة تفصيلّية حول   
ّ
 هذين التصوّ بيَد أن

ّ
�بية  ر�ن، سنقول: تتمايز أبحاث سوسيولوجيا ال�

ملعطي�ن أساسي�ن: ترك��ها ع��  اوتات ب�ن ا�جنس�ن، تبعا  ف ال�ي تقارب موضوع ال��بية �� عالق��ا بإش�الية التّ 

ب�ن   الّتفاوت  إنتاج  إعادة  ودرجة  جهة،  من  والعمق،  املدى  حيث  من  ا�جار�ة  �بوّ�ة 
ّ
ال� الّتغّ��ات  حجم 

 ا�جنس�ن، من جهة ثانية
ّ
فاوتات ب�ن  ل مسار التّ �� تحوّ   ار���ّ �� املنعطف التّ إل �ش��  جاه األوّ . فأعمال االت

تحّس  عقب  املدرسة  داخل  الدرا��يّ ا�جنس�ن  األداء  تفوّ   .للفتيات  ن  و�داية  أقرا��ن  دراسيّ   قهّن بل  ع��  ا 

 
ّ

للفتيات2�ور الذ ا�حتملة  غ��  باملسارات  كذلك  واهتمت   .  
ّ
 الل

ّ
ات ذ�ور�ّ وا�ي  اعت��ت  دراسات،  لزمن  بعن  ة 

 .3س املهندس�نأو مدار  ، ةناعيّ ة واملعلوميات الصّ راسات املي�انيكيّ طو�ل مثل الّد 

 وأعمال  
ّ
 االت

ّ
   ا�يجاه الث

ّ
، وال�ي را��يّ وجيھ طوال املسار الّد فاوتات ع�� مستوى التّ ك س��ورة تراكم التّ تفك

. أو �عمل ع�� 4مي�� واإلقصاء القائم ع�� ا�جنس �� سوق العمل ع�� مضاعف��ا باستمرار�عمل آليات التّ 

فاعالت ال�ي تجرى ب�ن التالميذ، و��ن ة أي �� خضم التّ ة اليوميّ املدرسيّ فاوتات �� ا�حياة  إبراز بناء هذه التّ 

 الميذ. وهذا ما سنعمل ع�� استجالء طبيعتھ �� ا�حاور اآلتية. األساتذة والتّ 

 : والمدرسة   الوعي الجمعّي -3

الّس   ي�ولوجيا االجتماعّية اإلدراكيّ تخ��نا 
ّ
أن  ة، 

ّ
تمث يمكن   ھ ال 

ّ
إال العالم و�دراكھ  التّ   ل  و�ن  ع��  صنيفات 

صورات  رجل. و�� ا�حقيقة، يبقى هذا األخ�� هو األقوى استجابة للتّ / امرأة تصنيف:  من ِمثِل  ة،  ليّ �انت أوّ 

 لإلشارة  و مطية داخل وضعيات االختالط.  النّ 
ّ
 يقصد باألف�ار أو الت

ّ
:  F Pichevin-Mة حسبمطيّ صورات الن

ا�جامدة االعتقادات  من  الّس   ،مجموعة   وأحيانا 
ّ

تتح� أن  ا�حتمل  ا�خصائص  من  جماعة  اخرة،  ��ا   �

 اجتماعيّ 
ّ
تت وضعيات  داخل   سم  ة، 

ّ
 بالت

ّ
وال� اجتماعيّ   ة�اتبيّ فاوت  جماعات  مت�افئةب�ن  غ��  وتضيف  5ة   .

"أّن  النّ   الباحثة  ا�جنس  مطيّ األف�ار  حول  شّوُهها،  ة 
ُ
و� اآلخر  إ��  نظرتنا  األح�ام  توّجھ  مجمل  و�شمل 

 وقعات والّس ت والتّ أو�ال والتّ 
ّ

 ات وعيا ��ا. لوكيات ال�ي تنتج تأث��ا��ا دون أن تملك الذ

 
1 - Ibid. P. 444 
2- J-P. Terrail (1992), « Destins scolaire de sexe une perspective historique et quelques arguments », op. cit. 
3- M. Ferrand, F Imbett, C. Marry (1999), L’excellence scolaire » : une affaire de famille, le cas des 
normaliennes et normaliens scientifique, Paris L’Harmattan, C. Marry (2004), les femmes ingénieurs une 
révolution respectueuse, Paris, Belin. 
4- Marie Duru-Bellat (1990) .L’Ecole des filles, Paris, L’Harmattan, 2004 , P.15  
5- M-F Pichevin (1995), De la discrimination sociale entre les sexes automatiques psychologiques : serions-
nous tous sexistes ? in La Place Des Femmes . Les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences 
sociales, Paris, Ephésia-La Découverte. 
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ّ
ال� با�حقل  املهتم�ن   �بوّي حسب 

ّ
تؤث التّ ،  هذه  النّ صوّ ر  الفضاء  مطيّ رات  داخل  ا�جنس�ن  توزيع  ع��  ة 

 ، حيث يُ املدر��يّ 
ّ

،  واإلعدادّي   لك االبتدائّي ة �� الّس ، خاصّ فضاء املدرسة وساح��ا  �ور ع��الحظ هيمنة الذ

 
ّ
يحتل ديناميّ كما  بألعاب  املركز  ك��ى  ضمن  ة  ون  التّ   �ستوجبجماعات  الفتيات  نّق ك��ة  تكتفي  بينما  الت، 

 1 باالنزواء �� ا�جوانب بألعاب أك�� ثباتا
ّ

الميذ فيما بي��م، يء نفسھ �� العالقات ال�ي يقيمها التّ . و�الحظ ال��

 
ّ

الّس فالذ الفضاء  يحتلون  الفصل  داخل   L’espace sonore"  �ّ م��ور 
ّ
و�متل لهم  "،  تتيح  ال�ي  الوسائل  �ون 

 
ّ
   -املراهقة  السّيما ف��ة-. باإلضافة ا�� ذلك،  2هور واكتساح ا�جال بواسطة شغ��مالظ

ّ
�ور يمارس �عض الذ

 ال
ّ
حرما��ّن  من أخذ ال�لمة، أو    ق األمر: بحرما��ّن هيمنة ع�� جماعة البنات، وذلك بطرق عديدة، سواء �عل

 وار قياديّ أد من
ّ

أحيانا    االستخفاف بتدخال��ّن أو    ،أحيانا  خر�ة من ش�لهّن جوء ا�� الّ� ة داخل الفصل، أو ال�

 3ة جارحةأخرى، وقد يصل األمر ا�� استعمال إيحاءات جنسيّ 
ّ

د علماء االجتماع الذين  . و�� نفس األفق، يؤك

أن يدر�وا  دون ھ كذلك ممارسات األساتذة توّج  ةمطيّ رات واألف�ار النّ صوّ التّ  ة، ع�� أّن درسوا هذه اإلش�اليّ 

الضّ ذلك، حيث وّ�  "املعرفة االجتماعّية  �� ميدان  األبحاث  العديد من  " منيّ حت   Cognition socialeة" 

implicite  ور أك�� من تفاعلهم مع اإلناث  " أّن�
ّ

   )1/ 3-  2/ 3(قانون  تفاعل األساتذة مع الذ
ْ
   إذ

ّ
�ور  �سألون الذ

 �وّج و ة،  مون لهم مالحظات ذات طبيعة معرفيّ قّد �و   .�� الغالب أك��
ّ

لون  دة، و�تقبّ بة ومعّق هون لهم أسئلة مرك

 
ّ

 اإلجابة  حأو لت�حي����ون لهم الوقت ال�ا�� لإلجابة  و   .ةلقائيّ ال��م التّ تدخ
ّ
ھ لفهم هذه الفروقات  . واألكيد أن

 الميذ. ة للتّ املدرسيّ ة و�الوضعيّ  ،باألصل االجتما��ّ َوْصِلها من   �املة البّد 

الفروقات هو    أْبَ�َن مجال تظهر فيھ  أّن  إ��  الّسياق  �� هذا  الّتنبيھ  بالاملواد  وَوَجب   املوصوفة 
ّ

  ، ة�ور�ّ ذ

   ق ف��ا حكٌر فوّ التّ 
ّ

. بل أك�� من ذلك، ح�ى "إن أراد األساتذة تأسيس تفاعالت أك�� توازنا �شت�ي  4�ور ع�� الذ

 
ّ

ة �� اعتماد  معيار الضمنيّ   أّن ع��  ي��هن  وهو ما  ،  الّتقص�ُ� األساتذة  ع��  بدو  و�  .اإلهمالمن  �ور حي��ا  الذ

التّ  ب�ن  متساو�ة  والتّ معاملة   الميذ 
ّ

الذ جماعة  تفضيل  يروم  معيارا  الواقع   �� يخفي  واألمر  لميذات،  �ور. 

 ة قادرة ع�� التّ مطيّ األف�ار النّ  بل يتجاوزه ا�� درجة أّن  .ارس�ن ال يقف هناحسب الّد ب
ّ

نوايا األساتذة  م �� حك

 وهم  ،  وأح�امهم
ّ
   ،الفتيات املدرسة أك�� من الفتيان  عون أن تحّب الذين يتوق

ّ
انضباطا    �ور أقّل وأن ي�ون الذ

 
ّ

أنھ   كما لو  فيظهر عدم انضباط الذ�ور   .يء الذي ينتج ازدواجية �� األح�اممن الفتيات "ا�خاضعات". ال��

طبي��ّ  ذلك مرفوًضا  .الفاعل�َن ُمغِضًبا  سلو�ا  �عت�ُ�  �ونھ  رغم    ،أمر  يبدو  ُمواٍز،  قبل    �� سياٍق  من  �شدة 

 إذا  ، بينما  أنھ حيوّي ب لميذ كث�� ا�حركة والشغب  و�وصف التّ   .الفتيات
ّ
ھ  ق األمر بالفتاة  �عل

ّ
عامل  التّ   يتّم فإن

 غ��  ش. وع��  عنصر مشوّ بما ��  معها داخل الفصل  
ّ
ة �� ا�حكم  جيّ راسات عن االزدواع، كشفت الّد املتوق

 تائج املدرسيّ أثناء تقو�م النّ 
ّ

ق إم�انا��م كعبارة "يمك��م فعل أك��"  �ور تقديرات تفوّ ة: فاألساتذة يمنحون للذ

 
1- Cf-C Ziadman (1996), La mixité à l’école primaire, Paris, L’Hamattan. 
2- R. Siroto (1988), L’école primaire au quotidien, Paris, PUF. 
3- Traité des sciences et des pratiques de l’éducation « genre et éducation », par Catherine Marry et Nicole 
Masconi, p. 445. 
4- Ibid., p. 446  
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"  Ils pouvaient mieux faireأو 
ّ
املتوق من  ليس  الفتيات،  بينما  تتجاوز  "،  تقديرات  ع��  يحصلن  أن  ع 

�ّل t ce qu’elles peuventTouحھ عبارة "ة، هذا ما توّ� الفعليّ   إم�انا��ّن  يمك��ّن   " هذا  فت�ون   .فعلھ  ما 

 1وقدرا��ّن   ال إلم�انيا��ّن   ،اهنالرّ   لة لعملهّن محصّ   نتيج��ّن 
ّ
 . ونتيجة لذلك، يتعل

ّ
�ور �� املدرسة طرق  م الذ

 التّ 
ّ

الذ و�براز  الرّ عب��  تظّل ات، وممارسة سلطة  بينما  التّ   اشدين،  الرّ عالقات  مع  لدى  بادل  اإلناث  اشدين 

 
ّ
من قبل    ل تقدير أقّل ا، يتأه�ن لتقبّ ا وثقافيّ ف��يولوجيّ   من كيف يأخذن م�انة أقّل محصورة ومحدودة: فيتعل

و   .اشدينالرّ  بل  �عب��هّن.  َيِقلُّ  �ورّ�ة 
ّ

الذ للّسلطة  �خضوعهّن   واستتباعا 
ّ
التّ �تعل وا�خضوع حمّ من كذلك  ل 

 مأسسة "الهيمن  هيمنة. وهكذا يتّم الدون احتجاج ع��  
ّ

فعوض أن ت�ون املدرسة أداة ملناهضة    .ة"�ور�ّ ة الذ

واهد  و   .هذه الهيمنة تصبح آلية ل��سيخها
ّ

 تلك ال�ي  جارب املساقة آنفا،  ع�� ذلك، التّ الش
ّ
 يتعل

ّ
�ور  م ف��ا الذ

  .ةثانو�ّ للفتيات م�انة  تظّل  �� املقابل    .و��يمنون بفضلها  ،ع��ف لهم ��ا�ُ  املدرسةداخل  ة  لهم م�انة مهمّ   أّن 

 
ّ

وهذا ما سن��زه ��    .تصر�فها ع�� ال��امج  ة ال�ي يتّم د بوضوح من خالل املعارف املدرسيّ وهذه الفكرة تتأك

 
ّ
 حق.ا�حور الال

 : فاوت بین الجنسین ة والّتالمناهج المدرسیّ  -4

 
ّ

  �وري داخل ال��امج واملعارفيالحظ علماء االجتماع الفر�سي�ن �� سياق مجتمعهم، هيمنة الفكر الذ

 العلوم أعّد   أّن  ة؛ كما لواملدرسيّ 
ّ

 ت من أجل الذ
ّ

 خصيات ا�حاضرة بقوّ �ور، فال�
ّ
ة،  قافة املدرسيّ ة داخل الث

 قليال ما تّم مقابل ذلك ة، �� �� �خصيات ذ�ور�ّ 
ّ
 ت اإلشارة ا�� فئة الن

ّ
 ساء الن

ّ
ئي قمن  شيطات املبدعات الال

 بأعمال وازنة و�يجابيّ 
ُ
الّس بت املرأيّ ة داخل ا�جتمع، حيث غ ، وداخل جميع ا�جاالت  يا��يّ ة داخل ا�حقل 

 
ّ
 قافيّ الث

ّ
 ة، �� ح�ن �شار لل�

ّ
ق م��ا باألدب ع�� وجھ  ة �� مختلف حقول املعرفة �ور�ّ خصيات الذ

ّ
سواء ما �عل

ھ  .  الّتخصيص، أو العلوم اإل�سانّية ع�� وجھ الّتعميم  
ّ
وع أو حول النّ   ، حديث حول املرأة  ال وجود ألّي بل إن

 ة.  داخل ال��امج املدرسيّ 
ّ

   إن
ّ
ذات    Michèle le Doeuff"2ة حسب املصط�ح الذي أطلقتھ "  قافة املدرسيّ الث

ذكورّي  ا�خصوصيّ بامتياٍز،   masculine ،طا�ع  ��ذه  تكتفي  مطبوعة  ال  ال�ي  املسارة    ار���ّ التّ   بتجسيد 

 بروز للنّ   ى ألّي : من جهة تتصّد �عمل �ش�ل ازدوا��ّ بل إّ��ا  جال،  واالجتما�ّ� للرّ 
ّ

د ع��  وع االجتما�ّ�، وتؤك

"    أن 
َ
أهّمية    ال 

ّ
و ل  إال املرأة  وهكذا    .�م"� راأل هم  �غييُب  التّ يتّم  و��  ��  االجتماعّيةار�خ  العلوم    ،ا�حياة  و�� 

 
ّ
 قافة. �س�� هذه ال��امج املدرسيّ والث

ّ
القيام    وأّن   ،ة�ور واإلناث أن ليس للمرأة قيمة حقيقيّ ة إ�� إقناع الذ

إ�� الواقع اليومّي املعيش �� ا�حياة  ة  ها، وتنضاف هذه ا�حتو�ات ا�خفيّ باإلنجازات الك��ى ليس من مهامّ 

   من أجل إقناع املدرسّية  
ّ

 . و�� نفس الصّ باست�ان��ن�ور �عظم��م و�قناع اإلناث  الذ
ّ

د علماء االجتماع  دد يؤك

 إاملضمرة، ما ��  السّيما    ،مضام�ن ا�حتو�ات  الفر�سي�ن، أّن 
ّ
ال�ي تلك  ائدة،  قافة الّس ال ا�ع�اس مباشر للث

 
1 - Ibid., p. 445-446. 
2- M. Le doeuff (1989), L’étude et le rouet, Paris, le seuil, p. 55. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ّ

ُر بلغة أخرى،   .كر ع�� األن�ىتنب�ي ع�� اإلعالء من قيمة الذ ما  أي  -curriculum caché 1": �خفّي ا امل��اُج ُيَمّرِ

اكتساُبُھ   ( يتمُّ  املدرسة  ال��امج    -قيم...)و أدوار،  و تمثالت،  و كفاءات،  و   معارف،من  ��  أن تظهر داخل  دون 

 تمرّ   . ةالرسميّ 
ّ
�عل كذلك  اجتماعيّ ر   مات 

ّ
وتمث نماذج،  وتنقل  وأدوار ة،  وسلو�ات،  وقيمااالت،  �ساهم  ...  ، 

 ظام االجتما�ّ� ل�جنس�ن.مطابقة للنّ  . صورةنة ألنفسهمالميذ صورة معيّ �� اكتساب التّ جميعها 

فاألسرة    .املدرسة ليست الهيئة الوحيدة املسؤولة عن هذا األمرأّن  فيھ �� نظر هؤالء العلماء    ا ال شّك ممّ 

التّ  ��ذا  الهو�ّ   ،طبيعكذلك معنية  �� �شكيل  التنشئة ودورها  ا�جنسيّ ومسؤولة عن  إ�� جانب (جماعة  ة  ة 

الهو�ّ  الفيديو، ا�جاالت....). و�ا��  ألعاب  التلفزة، اإلشهار، األلعاب،  كما هو    ،ات كذلكاألقران، اإلعالم، 

 
ّ

 الش
ّ
 ع��  د الباحثون  االجتماعّية. ولكن �شّد   إ�� الهوّ�ة  سبةأن بالن

ّ
دور املدرسة داخل    ھ من ا�خطأ إغفالأن

ة، هو القيام  لفهم هذه ال��اتبيّ   املدخل األسا��يّ   و�رون أّن   .م��ي التالميذ سنوات طو�لةهذا ا�حقل، حيث يُ 

 ��    بحفر أركيولو��ّ 
ّ
وج الفتيات    اليةة، انطالقا من املفارقة التّ قافة املدرسيّ جذور الث

ُ
كيف يمكن ت��يُر ُول

ًقا، وا�حال 
ّ
 .2أّ��ّن تفّوقَن دراسّيا ع�� الفتيان؟مسالك أقّل ُحضوة وتأل

الفر���يّ  ا�جتمع  الّس   عموما، عرف  ارتفاعً ��  الب�الور�ا  ��    انوات األخ��ة  ا�حائزات ع��  الفتيات  �سبة 

�سب��ّن    وتجاوزت 
ّ

الذ    .�ور �سبة 
ّ
الث اإلقالع  ا  قا��ّ هذا  صفوف  ا�ختصّ إل ��  جعل  سوسيولوجيا  ناث   �� �ن 

 
ّ
ينت��ون  ال� بفر�سا  ما  �بية  استاب��"إ��  رو��  و  بودلو  "كريستيان  الباحثان  عليھ  Christia أطلق 

Boudelot،Establet Roger    ّاألساسي االجتماعّية   الواقعة 
ّ
واملتمث :الّد ة"   �� التّ يناميّ لة  للتّ ار�خيّ ة  ق  فوّ ة 

 . 3للفتيات را��يّ الّد 

راسات العليا  من متا�عة الّد   زمًنا طو�ال  ممنوعات  كّن   الفر���يّ أن الفتيات �� ا�جتمع    عن البيان،  غ�يّ  

حظوظ أك��    اهن أصبحت لهّن ال�ي تف��ي إ�� املهن العليا ذات القيمة، بينما �� العصر الرّ تلك  األمد،  طو�لة  

   ل لهّن الذي يخوّ   ،�و��يّ والتّ   املدر��يّ ّن  و�تمام مساره  ،املدارسللولوج إ�� �ّل  
ّ
رغم  و   .ا��االجتمق املصعد  �سل

�� نظر السوسيولوجي�ن �ان بطيئا وتدر�جيّ   أّن  بالتّ إذ    ،اهذا االنفتاح  القرن    عليم االبتدائّي بدأ  مع بداية 

هذا ال �ع�ي ، فإّن  4ات والثمانينياتي بعينو�املدارس الك��ى �� سنوات الّس   ،عليم العا��وانت�ى  بالتّ   ،العشر�ن

، و�نما  أو امل�يّ   سواء ع�� املستوى املدر��يّ   ،ةإنجازات مهمّ يق  تحق  لم �سبق لهّن الفر�سيات  الفتيات    أّن 

   –ة  �انت هناك حاالت �ل نماذج �� عصرها، وهذا ما تؤكده أبحاث تار�خيّ 
ّ
كشفت عن    –سيان  طالها الن

 الرّ 
ّ
   وا�ي دشّن ائدات الل

َ
وعن    5العشر�نو�داية القرن    اسع عشر القرن التّ   ولوج ا�جامعة واملدارس العليا ��اية

�� الظّل  تلّق �ساء عديدات قبعن   ، م��ن من 
ّ
الت  �� ة واملدارس  للمدارس االبتدائيّ   سي�� اإلدارّي �ن ت�و�نات 

 
1- Jc. Forquin (1980), L’approche sociologique des contenus et programmes d’enseignement », Perspective 
documentaire de l’éducation, n° 5, p. 31-70. 
2  - Ibid, p :447  
3- C Baudellot, Restablet (1991), Allez les filles ! Paris, le seuil (rééd. En 1992 dans la coll. « Points textuels »).  
4- Df. F-Le Lievre (1991), Histoire de la scolarisation des filles, Nathan et Rogers r. (dir), (2004), La mixité 
dans l’éducation. Enjeux passés au présent, Pairs, ENS éditoions. 
5- D. Gardey (dir) 2000), «Histoire de péonnière», dossier de la revue travail, genre et sociétés, n° 4, p. 35-50. 
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العامّ  بالقطاع�ن   وا�خاّص   العليا 
ّ
الث القطاع  بمهن  االشتغال  أجل  من  وت�و�نات  تأنيثا  ،  عرف  الذي  الث، 

وا�حا (�الكتابة  العشر�ن   القرن  ��اية  مع  التّ   ،سبة)مضاعفا  املهارات  �ا�خياطة،  و�عض  سم  الرّ و قنية 

 .1نا��ّ الصّ 
ً
ات  يينلكن مع بداية الستّ   .ماذج لم تكن سوى االستثناء الذي ال ينفي القاعدة، هذه النّ حقيقة

و  القاعدة،  ا��  يميل  االستثناء  أصبح  حيث  االنقالب،  من  نوع  بدأ  املا��ي  القرن  واهد  من 
ّ

ذلك  الش ع�� 

 الية: ة التّ املعطيات اإلحصائيّ 

-   
َ
 �ان رسو��ّن  ا،  قت الفتيات مدرسيّ عندما تفوّ 1960  سنة

ْ
   أقّل إذ

ّ
  . ة�ور �� املرحلة االبتدائيّ من الذ

التّ     ،ةإ�� املرحلة اإلعداديّ   وامتّد   2�م�ّ وتنامى هذا 
ّ

وجيھ املسبق  منأى عن التّ ب  يء الذي جعلهّن ال��

املهنيّ  املسالك  ع��  نحو  ا�حاصالت  �سبة  و�لغت  مشرّ ة.  بم��ة  الب�الور�ا     %46,2ف  شهادة 
َ
  سنة

2003  
ّ

 عب العلميّ �� الش
ّ
 ة، و�� �سبة توشك ع�� الت

ّ
 �ور. ساوي مع الذ

-  
َ
من اإلناث مستوى    %71ادس و�جت �سبة  املستوى الّس �عد  سنوات    سّت ، إثر دراسة  2001  سنة

  %56ة مقابل قنيّ ة والتّ الب�الور�ا العاّم 
ّ

 �ور.فقط من الذ

 قد  و   -
ّ
أصغر،   ووصلن �� سّن .    2003سنة    %  56,5ة كذلك �� ا�جامعات بنسبة  يات أغلبيّ لت الفتش�

ليت�ن من  نت�ن األوّ خالل الّس   صات، وقاومن ذاك اإلجراء اإلقصائّي خصّ حاضرات �� جميع التّ   وكّن 

  مقارنةة أك�� طموحا مشاريع مهنيّ   و�انت لهّن  .ا�جامعة
ّ

 �ور.بالذ

قبيل  تجاوزن   - من  أخصائيّ   ،أستاذةمهًنا  تقنيّ أو     .ةة 
ّ
تطل ا�حاماةبل  مهنة  إ��  القضاء،  و   ،عن 

  .حافة والطّب الّ� و 
ّ
 .3جالمن حكرا ع�� الرّ ت لعقود من الزّ أي جميع املهن ال�ي ظل

   إْن 
ّ
ا�جتمع    أّن   ا ع�� م�انة املرأة �� ا�جتمع، أيإيجابيّ   وامل�يّ   را��يّ ق الّد فوّ أن ينعكس التّ   بي��ّ �ان من الط

 فإ�ّ -ة �� ا�جامعةخاصّ -الت بنوع من االنفتاح االجتما�ّ�  حوّ حاول أن يواكب هذه التّ   الفر���يّ 
ُ
 �ا لم ت

ّ
م  لغ تحك

 
ّ
 الال

ّ
صة  ة داخل املسارات ا�خصّ ة أبناء األطر العليا قو�ّ �بية: حيث تبقى تمثيليّ مساواة االجتماعّية �� ولوج ال�

عب  ،م��للتّ 
ّ

  .4العلمّية الك��ى من قبيل الش
ّ
ة  ة �� مادّ خاصّ  األ�ادي�يّ  لإلنجاز سلسل الهرمّي حيث يتوافق الت

   ة األقّل ف��ض أن ت�ون املادّ يُ ال�ي    ،�اضياتالرّ 
ّ
 تأث

ّ
 را بالط

ّ
ة  ة، مع تراتبيّ غة الفر�سيّ بقة االجتماعّية مقارنة بالل

َد  ة.  وسيومهنيّ الفئات الّس 
ّ

   Rogerورو�� استابليت stia BaudelotChre  / من كريستيان بوديلو  �لٌّ وقد أك

 Establet،   القوّي   أّن إلغاء  ال��وز   �� �عد  ينجح  لم  املدرسة   �� ح�ّ   ،للفتيات   وال 
ّ
الط تأث��  زحزحة  بقة  ى 

. يبقى  5ة واالجتماعّيةفاوتات املدرسيّ للتّ   �� اح��ام تامّ   ل تّم امل�ّج   لتقّدم. �ل ااالجتماعّية ع�� األداء املدر��يّ 

 
1- S. Schweitzer (2002), les femmes ont toujours travaillé, une histoire de leur métier, XIXe-XXe siècle, Paris. 
2- J-P. Terrail (1992), « Destins scolaire de sexe une perspective historique et quelques arguments », 
populations, n° 3, p. 645-676. 
3- C. Marry, S. Schweitzer (2005), « Scolarité », M. Maruani (dir), Femme genre et société : l’état des savoirs, 
Paris, la découverte, p. 211-218. 
4 - Ibid., P :449  
5- MDURU Bellat (1990) : L’école des filles. 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)202( 

   ل �� �ّل ّج ق الفتيات ُ� تفوّ   أّن 
ّ
بكث��    مدرس هو أقّل تأث�� األصل االجتما�ّ� ع�� التّ   وأّن   ،بقات االجتماعّيةالط

 لدى الفتيات منھ لدى الفتيان. 

 
ّ

   ،ةة وا�جنسيّ الطبقيّ   :آلي�ي االنتقاء  كر أّن وا�جدير بالذ
ّ
�بية بفر�سا،  حسب الباحث�ن �� سوسيولوجيا ال�

   دارة الصّ   لم �عد تحتّل 
ّ
  .اتي ينمع ��اية سنوات الستّ   عليم اإلعدادّي سبة لألجيال ال�ي و�جت مرحلة التّ بالن

 ة ال�ي عرف��ا اإلعداديّ وعيّ فاإلصالحات النّ 
ّ
�� نفس الف��ة   – امل�يّ  إ�� الّتعليمھ وّج رق ا�جديدة �� التّ ات والط

االنتقائيّ دعّ   – الشعبيّ مت  األوساط  ذ�ور  صفوف   �� وأّن ة  الشعبيّ   ة.  األوساط  املسارات  فتيات  ذات  ة 

 
ّ
مة لهن �� املرحلة  ة املقّد ة العروض املهنيّ ة بأعداد كب��ة نظرا �حدوديّ انو�ّ الناجعة، استطعن البقاء �� الث

ا،  ة، ال�ي �عرض عل��ن ال قيمة لها مجتمعيّ ة أو التكميليّ ديبلومات القطاعات الثانو�ّ   أّن ناهيك  ة،  اإلعداديّ 

بديب الذ�ور�ّ مقارنة  املسالك  الّد   .ةلومات  [ديبلوم  ع��  ا�حاصالت  املهنيّ فالفتيات  (راسات   Brevetة] 

d’étude professionnelle ّمنافسة قو�ّ إ��    ضن)، يتعر 
ّ

 BTS  "diplômeباب ا�حاصل�ن ع�� "ة من قبل الش

technique supérieur /   ّرغم    وتنتشر البطالة �� صفوفهّن   .صمتخصّ   ديبلوم تق�ي 
ّ
التّ   رهّن توف جر�ة.  ع�� 

  -بال شك-ة تكمن  املدرسيّ   ة لدعم الفتيات �� مسارا��ّن ا�حلول املهمّ   ، إّن �ن با�حقل ال��بوّي و�� نظر املهتمّ 

  املش�ل مطروح لد��ّن   ة، ألّن راسة املهنيّ ة املشا�ل داخل سوق العمل من أجل إنجاح مخارج الّد �� استباقيّ 

��  إي �� الغالب  �جينات عدد محدود من املسالك ال�ي تؤدّ   يجدن أنفسهّن   �ّن ة أك�� من الفتيان، أل�ّ بحّد 

داخل األسرة، إ�� املرأة  ة املسندة  قليديّ ا للوظائف التّ اجتماعيّ   ممأسسة مهن �� �� الواقع عبارة عن أش�ال  

 مثل مهن ا�خدمات والتّ 
ّ
صات  �� التخصّ إفاوتات �� الولوج  ا�حفاظ ع�� التّ  ة، بينما يتّم �بية وال�ّح جارة وال�

 ة املهنيّ باعتباره مسل�ا نحو ا�حر�ّ   ،ا �ش�ل كب�� بلوم مهّم ة، حيث أصبح الّد قنيّ ة والتّ العلميّ 
ّ
إ��  سبة  ة بالن

 بنات  
ّ
 الفال

ّ
فاوتات ب�ن ا�جنس�ن تزداد  التّ   ة أّن ، خاصّ عن ابا��ن رؤوس أموال  وا�ي لم يرثن  ح�ن وا�حرفي�ن الل

 سالفة ��ا داخل األوساط  حّد 
ّ

 . 1كرالذ

عبّية، أو املنحدرات من  
ّ

�بوّي الفر���ّي أّن نجاح الفتيات أصيالت األوساط الش
ّ
ولقد أقّر خ��اء ا�حقل ال�

مر��ٌن   تحديًدا  مهاجرة  التّ بمردوديّ أصول  خاصّ ة  ونجاعتھ،  قو�ّ وجيھ  تفرقة  إحداث   �� استمراره  مع  ة  ة 

ع��  الللمعرفة   الّد قّد التّ   ،أّن   ا�حقيقةو .  ا�جن��يّ   االختالفقائمة  إعادة    را��يّ م  يلغ  لم  نتاج  إللفتيات 

  للمعرفة،    قسيم ا�جن��يّ التّ 
ْ
بلدان العالم: نجاح كب�� للفتيات مقابل تقسيم    يوجد تناقض داخل جّل إذ

  .ةراسيّ �� ا�جاالت الّد  قوّي  جن��يّ 
ّ
 .2اهرتان بقوة بقدر غ�ى البلدوتظهر هاتان الظ

يودّ  التّ علم  ما  الفر�سيون  االجتماع  عليھاء  إ��    ،أكيد  الّس استناًدا  أّن اإلشارات  هو  م  قّد التّ   ابقة، 

 وتطوّ   االقتصادّي 
ّ
راسة  �� الّد   مايز ا�جنسا�ّي التّ نحو تقليص  ة  ال يقودان بطر�قة حتميّ   شاط النسائّي ر الن

 
1- M. Duru-Bellat: Akreffer C. Marry (2001) : La dynamique des scolarité des filles, le double handicap 
questionné ». Revue française sociologie, vol 42-2 Avril-Juin, p. 251-280. 
2- D’après R. Establet (2003) « Filles et garçons à l’école : un changement social à suivre » un Laufer C. M 
Marconi (dir) : le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe, Paris, éditions la 
Découverte.   
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 تورّية لقباقبي  ا
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املهن العموم:  خصّ فالتّ   .و��  ع��  قليلة  تبقى  فر�سا   �� ا�ختلطة  اإل�سانيّ صات  ا�حاسبات،  (العلوم  ة، 

ة، الفنون،  عليم، الكتابة، ال�ّح جارة...)، بينما نجد حضور الفتيات �� عدد محصور من ا�جاالت (التّ التّ 

يتوزّ  ح�ن   ��  واآلداب)، 
ّ

الذ تنوّ ع  أك��  بطر�قة  العلميّ �ور  املسالك  ع��  والتقنيّ عا  والصناعيّ ة  جهةة  من    ،ة 

 
ّ
ة، نالحظ صنا املعطيات الفر�سيّ و�ذا تفّح   .ة من جهة ثانية�� والعلوم اإل�سانيّ سيوالقانون واالقتصاد، الت

قو�ّ التّ   أّن  ي�ون  ثانو�ّ مي��   �� التّ ا  امل�يّ ات  التّ   ،أهيل  مراكز  استثناءً   ُ�َعدُّ   حيث -�و�ن  و��  نجد   -1االختالط 

 
ّ

الصناعيّ الذ املسالك   �� بنسب كب��ة  ��  ة وا�حرفيّ �ور  التكمي��ّ ة، واإلناث  القطاع  بأعداد كب��ة:    مسالك 

 (مساعدة �� الكتابة، �اتبة، قطاع ال�ّح 
ّ

 الية: ة التّ ده املعطيات اإلحصائيّ ة، ا�خدمات)، وهذا ما تؤك

تكنولوجيّ  - ذ�ور�ّ شعب  معظمها،  ة   �� "العلوم   %7,4ة  شعبة  الب�الور�ا  ع��  ا�حاصالت  من  فقط 

والصناعيّ التّ  العلوم    %65.5و  .ة"قنية  وقنيات  والتّ شعبة  "  %95,5الّتكميلّية.  شعبة  العلوم  �� 

 ية االجتماعّية".  الطبّ 

   1962خالل سنة   -
ّ
ة  �� العلوم االقتصاديّ   56%و  ،ة(أ)�� الب�الور�ا األدبيّ   %63لت الفتيات �سبة  ش�

التجر�بيّ   %54و  ،(ب) العلوم  الرّ   %23و  ،ة (ج)��  العلوم  (د)�اضيّ ��  �� شعبة    وغابت حص��ّن   .ة 

 .�اضيات وعلوم املهندس (ت)الرّ 

-  
ّ
  ا حضورهّن . أمّ %41.2،(د)    %58.7(ج)  %،  64%،(ب)    %83ا�� (أ)سب ارتفاعا �التّ عرفت هذه الن

الرّ  شعبة  املهندس  ��  وعلوم  هز�الفقد  �اضيات  بنسبةبقي  وهو %  8,5  ،  عن    .  �علن  مقلق  رقم 

   2لف��ات طو�لة. وجيھ ا�جنسا�ّي ة التّ استمرار�ّ 

حّق ّ◌ الّن رغم   - الذي  اإلناثّ◌ جاح  أبدينھ  رغم  و   ،قتھ  الذي  املواّد  االهتمام  جاه 
ُ
خالل  العلميّ ت ة 

االبتدائّي التّ     عليم 
ّ
جليّ يتّ   ، انوّي والث أّن �ح  يُ   ا  املسالك  هن  جَّ وَ الفتيات    ،أقّل بنسبٍة  ة  العلميّ نحو 

 ،فقط  %27,6بنسبةنة األو�� ثانوي عل�ي منخفضة  من أجل ولوج الّس   طلبا��ّن إّن  مقارنة بالفتيان.  

   %49مقابل  
ّ

تتعّد   .�ور للذ  وال 
ّ
الن مؤّه   %20سبة  ى  غ��  عامال  األب  ي�ون  معّد عندما  بينما  ل  ل، 

 
ّ

 . 3%40موا طلبا��م بلغ�ور الذين قّد الذ

العلميّ �تواصُل  و  - املسارات  داخل  الفتاة  التّ اختفاء  ذات  الب  .�م�ّ ة  �عد  ما  اختيارات  �الور�ا  فخالل 

ة للمدارس العليا، بينما بلغت  من الفتيات و�جن األقسام التحض��يّ   %29,9" �سبة  2002لسنة "

 .4ةالب�الور�ا العلميّ  من ب�ن ا�حائز�ن ع�� %38,8�سبة الفتيان 

 
1- Cf ; G. Mareau (1994) : fille au garçon au lycée professionnel, Paris, éditions de l’atelier.  
2 - D’après les données secondaires des enquêtes formation qualification professionnelle de l’INSEE , réalisée 
au Masmas (CNRS). 
3- M. Duru-Bellat (2004), op. cit., p. 57. 
4- D’après les données de la DEP Cf S. Lemaire (2004) que devient les bacheliers après leur Baccalauréat. 
Note d’information du ministère de l’éducation national, 4-14 juin.   
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َق ما-  وجيھ طوال املسار الدرا��يّ فاوتات ع�� مستوى التّ تراكم التّ   إّن 
ْ
�ان    -ليھ األرقام سابقاإأشارت    ِوف

ت معاين��ا لدى  ة ال�ي تمّ ة ا�جنسيّ مطيّ ور النّ سها الصّ ة متمايزة، وسلو�ات تكرّ اجتماعيّ نتاًجا حتمّيا لتنشئة  

الفاعل�ن    ،مختلف 
ّ
تؤث  وال�ي 

ّ
التمث ع��  بدورها  الّد ر  املسالك  حول  األساتذة  راسيّ الت  لدى  حاضرة  و��  ة. 

ة  : فمنذ املرحلة االبتدائيّ ِعماُدُه االختالف ا�جن��يّ للمسالك ا  �عتمد تصنيفا ثنائيّ إّ��ا    .الميذالتّ و واألستاذات  

 
ّ

الذ يحبّ ع��  أن  الرّ �ور  اآلداب  ،�اضياتوا  يحب�ن  أن  الفتيات  الباحثة    .وع��  ز�دمان/    وترى  �لود 

zaidman Claude   املدرسيّ   أّن القيمة  من  االنتقاص  هذا  �عت��  من  الباحث�ن  من  للفتيات  ة  هناك 

re des filles dévaluation scolai ّة للفتيان والفتيات،وجيھ، نتيجة للتنشئة االجتماعّية األوليّ �حظة الت 

   .1الميذقييم املتمايز لألساتذة تبعا �جنس التّ زة بالتّ معزّ 
ّ
 ففي املدرسة إذن نتعل

ّ
عب  م استثمار ا�جاالت والش

 ح بھ �� ا�حالة املدنيّ تبعا ل�جنس املصرّ 
ّ
 نحو املسالك ال�ي �عت�� عادة ذ�ور�ّ ھ  وّج وا�ي يخ��ن التّ ة. فالل

ّ
د  ة يتول

   مبعدات من طرف زمال��ّن   شعور ا�خوف من أن يجدن أنفسهّن   لد��ّن 
ّ

ماري ديري  �ور. وتضيف الباحثة  الذ

  - مس�وت ع��ا- ة ع�� حساب ت�لفة نفسيّ  مماثل ت�ون مقاومة الفتيات لوضع  أّن bellat -Marie Duru / بال 

 ة  أقليّ  عندما يجدن أنفسهّن 
ّ
 . 2عليھاالحتجاج و  ة تواجدهّن شكيك �� شرعيّ داخل جماعة، تروم أغلبي��ا الت

وا�جدير باملالحظة أّن اختيار املسالك ال ُيب�ُن عن القدرات والكفاءات املعرفّية واإلدراكّية فحسُب، بل 

وتضطلع بدوٍر   .نةراسية تفتح ا�جال أمام مهن معيّ أن املنا�ج واملسالك الّد عن سؤال الهوّ�ة أيًضا السّيما  

 ة ا�جنسيّ �� بناء الهو�ّ   كب��ٍ 
ّ

 ة �� اختيار مسالك الّد أهميّ   ل عنصر آخر ال يقّل ة. و�تدخ
ّ
ل  راسة أال وهو تمث

الرّ   ا�حتمل، ألّن   املستقبل امل�يّ  �� توافق مع عالم  ينب�ي  اشدين ومع سوق العمل، الذي �علم هذا األخ�� 

 
ّ
 �ذا �ان معّد و   3ا.  ا وعموديّ للوظائف أفقيّ   قوّي   � بتقسيم جن��يّ ھ يتم�ّ مسبقا أن

ّ
اشطات قد عرف  ساء النّ ل الن

  %80ا (نموّ 
ّ
سوق العمل الزال �شتغل   ). فإّن 2000�شيطات خالل سنة  سنة كّن  49و 25ساء ما ب�ن من الن

 والزالت هناك مجاالت ووظائف لم �شملها االختالط �عد.   ،وفق توظيف جنسا�ّي 

ال�  تنحصر الوظائف 
ّ
الن الرّ   ساء �ش�ل أسا��يّ ي �شغلها  ال�ي �شغلها  وتبلغ �سبة    . جالمقارنة مع تلك 

 
ّ
سنة    %54(مقابل  2006صنيفات ا�خمس األك�� تأنيثا لسنة  داخل التّ   %56ساء  الوظائف ال�ي �شغلها الن

 صنيفات ا�خمس األك�� ذ�ور�ّ )، بينما التّ 1990
ّ
 معظم ا  ة. تحتّل من الوظائف الذ�ور�ّ   %25ل  ة تمث

ّ
ساء  لن

    %67ب      le secteur tertiaire(الثالث)  كمي��ّ وظائف القطاع التّ 
ّ
�بية  ومن القطاعات األك�� تأنيثا نجد ال�

   %40، و�ضم هذين القطاع�ن  %63ب    والقطاع ا�خدما�ّي   %72والعمل االجتما�ّ� ب  
ّ
 من الن

ّ
فات.  ساء املوظ

 
ّ
 يزداد عدد الن

ّ
 ساء الل

ّ
 وا�ي يتقل

ّ
 التّ ب  دن وظائف ال تتطل

ّ
  �غّض   ب دواما �امال، �ش�ل مستمّر أهيل، وال تتطل

مستواهّن النّ  عن  ت�و���ّن   ،را��يّ الّد   ظر  مجال  الشابّ وعن  الفتيات  والزالت  املشا�ل  .  مع  اصطدام   �� ات 

 
1 -Calude Zaidman, éducation et socialisation, Ouvrage collectif, Dictionnaire critique du féminisme, Dir 
Helena Hirata et autres, éd Puf , 2000. Pp. 49-54  
2- CF. N MOSCONI R. DAHL- Lanotte (2003): «C’est technique, est-ce pour elles ? Les filles dans les 
sections techniques industrielles des lycées. Travail; genre et société ; n°9 ; avril ; Pp. 67-86. 
3 -Claude Zaidman;op; cit .Pp 49-54 
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 خاصّ   الك��ى ال�ي يطرحها اندماجهّن 
ّ
جال  و��ن الرّ   ة بي��ّن بات الشهر�ّ ة مع �عميق الفوارق ا�حاصلة �� املرت

ع��   ل عند توفرهّن �� املعّد   %20راسة باألمس، زمالء العمل وأزواج اليوم، فوارق قد تصل إ��  لّد أصدقاء ا

 .يبلوم ونفس املسار امل�يّ لنفس الّد  عند حياز��ّن %15�� �سبة �بلوم و نفس الّد 

التّ   إّن  العمل وفق منطق  يتقاطع  اشتغال سوق  ا�جنس�ن  ب�ن  طر�قة  إ�� حّد  فاوتات  اشتغال  كب�� مع 

 ة األشغال املن�ليّ حيث غالبيّ  ،األسر
ّ
من العمل   %60املن�لّية وعمال األ من   %70إ�� املرأة ة، مسندة �بو�ّ ة وال�

تقر�ر    ال��بوّي  الفر���يّ صادر  حسب آخر  املركز  والّد   عن  هذه    �ّل   .INSEE1ة  راسات االقتصاديّ لإلحصاء 

التّ امل�وّ  أثناء  مسبقا  الفتيات  �ستحضر��ا  اختيارا��ّن   ،امل�يّ   ملشروعهّن   حض��نات  (عندما    وأثناء  للمسار 

 
ّ
 يتمل

ّ
 بع).  كن االختيار بالط

أّن  األبحاث  التّ   كشفت  امل�يّ مسألة  العمل  ب�ن  بقوّ وا�حياة األسر�ّ   وفيق  املراهقة  ة تطرح نفسها  ة منذ 

 
ّ

طالق. يفرز هذا االستباق  األمر ال �شغل فكر الفتيان ع�� اإل   �� ح�ن أّن   ،امل�يّ   رن �� مستقبلهّن عندما يفك

   .وجيھ الفار��ّ جزءا من التّ 
ّ

 املهنيّ و ة،  �ور اختيارا��م املدرسيّ يب�ي اإلناث والذ
ّ

ة باعتماد عامل  خصيّ ة، وال�

لألدوار داخل األسرة، كما    قسيم ا�جن��يّ والتّ   ،للوظائف  قسيم ا�جن��يّ واملقصود هنا التّ  .الواقع االجتما��ّ 

 قسيمات ثابتة وغ�� قابلة للتّ هذه التّ   لو أّن 
ّ
 غي��. والل

ّ
صات  خصّ عن إ�� التّ وا�ي قاومن و�شدن التغي��، وتطل

 
ّ

   ة هّن �ور�ّ الذ
ّ
ا�جنس�ن:  الل ب�ن  املساواة  تر�ية أساسها مبدأ  اآلباء  هّن من  وا�ي استفدن من  حظ�ن بدعم 

املقّد  ذاك  مع  مت�ا��  إل �ش�ل     خوا��ّن م 
ّ

وجدوا،  الذ إن  دراس��ّن وذلك  �ور  متا�عة  أجل  مجال    من  داخل 

، ��  راسات العلياو�� الّد   ،ة وا�ختلطة �� الب�الور�احصيلة هاتھ االختيارات غ�� االعتياديّ �ّن  "ذ�وري"، و 

إدماجيّ   ال�ي ظروف  إ��   قادت 
ّ
موف    ،قةھ 

ّ
الل الفتيات  صادف��ا  ال�ي  بتلك  باختيارامقارنة  قمن  أك��  وا�ي  ت 

 أمّ   .تواضعا
ّ
 ا الل

ّ
إل��ّن  ة والوظائف املسندة  ة �ارثيّ املهنيّ   ت�ون بدايا��ّن فرا،  وا�ي غادرن مقاعد الدراسة مبك

 ناهيك عن  ،  �عيدة عن مجال ت�و���ّن 
ّ
" تدفعھ  Coût de la transgression"ثمن العصيان" "  إّن   .2ي األجور تد�

 بالتّ 
ّ
الل الفتيات  قرّ أكيد  الذ�ورّي رن  وا�ي  العالم  الشع�يّ مواجهة  منخفضة  ،  ت�لفتھ  ت�ون  ثمن  ا�جامد.   ،

 
ّ
�ور  سبة  بالن

ّ
الذ قرّ إ��   الذين 

ّ
الن العالم  غمار  خوض  �سائيّ   سائّي روا  مجاالت   �� (الكتابة، واالستثمار  ة 

 
ّ
النّ الن علم   سيج، 

ّ
الل و فس،  اآلداب).  �سعون  �غات،  ما  سرعان  لكن  صعبة  اندماجهم  بداية  �انت  إ��  ن 

 .      3بجانب الفتياتحسن األ 

 

 
1 - Ibid., Pp. 451 - 453  
2 - Ibid., P. 453 
3- Tcouppie, D. Epiphane (2001) : « Que sont les filles et les garçons devenus? orientation scolaire atypique et 
entrée dans la vie active ». Céreq Bref, n° 178, sept. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 خاتمة ال  -5

اعدة،  �� نقل املعارف إ�� األجيال الصّ ِوفق تصّور علماء االجتماع، ال تنحصر وظيفة الّنظام الّتعلي�ّي  

انتقاء   إ��  ذلك  تتجاوز  ما 
ّ
املقّد نوعيّ إن املعارف  املدرسيّ ة  ا�جماه��  طبيعة  بحسب  جنسيّ مة  املتمايزة  ا  ة 

قلب  واجتماعيّ  فمن  التّ ا.  تراتبيّ تتفرّ   علي�يّ النظام  ومسالك  شعب  يتّم ع  ا�جنس    ة  آلي�ي  وفق  انتقاؤها 

 
ّ
غ��  نشئة املتمايزة و وجيھ القائمة ع�� ا�جنس يجب مساءلة التّ فاوتات ع�� مستوى التّ بقة. ولفهم التّ والط

األسراملت�افئة   داخل  والبنات  األوالد  حسب  ،ب�ن  إغفالھ  يجب  ال  ما  لكن  املدرسة.  املهتم�ن    وداخل 

 
ّ
  للمهامّ   �� تقسيم سوسيوجنسا�ّي إللمعرفة يف��ي    وسيوجنسا�ّي قسيم الّس التّ   أّن هو  �بية  �سوسيولوجيا ال�

 ولألدوار. 

ر عالم املدرسة   
ّ
��  إضآل��ا، تف��ي    ، و�� ع��غ��ات ال�ي تنتج داخلھالتّ ��  �ش�ل عميق �� ا�جتمع ويؤث

 تحوّ 
ّ
ما  وتظّل ُمخرجات املدرسة أساسّية للّتغي�� واإلصالح، رغم    1سيج االجتما�ّ�،الت عميقة �� مجموع الن

  لدى اإلناث إ�� تمي�� �� املسارات. �حيح أّن   � املدر��يّ م�ّ صعو�ة تحو�ل التّ رغم  يروج داخل سوق العمل، و  

الّد قّد التّ  �سبيّ �عزّ   را��يّ م  موقعهّن ز  لهّن   ا  ويسمح  ا�جتمع،  النّ   ��  أدوارهّن بإعادة   �� و��  األسر�ّ   ظر  ة 

 �� ا�حياة االقتصاديّ   مشارك��ّن 
ّ
ى �� ا�جال  فح�ّ   �� وضعي��ّن.  إ�� �غي�� جذرّي   ھ ال يف��ي �ش�ل آ��ّ ة، غ�� أن

التقّد   الدرا��يّ  حيث  و نفسھ،  بارز  نظّل   غ��م  فيھ  فعليّ   مش�وك  مساواة  بلوغ  عن  ��   .ة�عيدين  مساواة 

ة ع�� املسالك ال�ي تقود إ�� جال هيمنة قو�ّ و��ذا يبقى للرّ ��ا.  املسارات الّدراسّية للفتيان والفتيات، و�� مآال

للّس  (االقتصاديّ أش�ال مختلفة     تظّل حيث  ة).  مز�ّ الرّ و ة،  القضائيّ و ة،  ياسيّ الّس و ة،  لطة 
ّ
ساء متمركزات  الن

 ة �� املهن ا�خدماتيّ بقوّ 
ّ
 ة).  �بية، ال�ّح ة (ال�

 امنا هذه قد يتقاسم الرّ و�� أيّ 
ّ
 ساء  جال مع الن

ّ
  اكتساب املعارف ونقلها.من    ��ّن �عض الكفاءات ال�ي تمك

اإلنتاج    الهيمنة ع��حّق  و   ،أحادّي   املعرفة �ش�لجديدة من  تقر�ر نماذج    يحتفظون ألنفسهم بحّق غ�� أّ��م  

 �� اج��ادات نظر�ّ إة  رورة امل�ّح . فال أحد ينفي اليوم الضّ 2الثقا��ّ 
ّ
 .وع االجتما��ّ �بية والنّ ة حول موضوع ال�

وذلك  . 3ةمستو�ات املنظومة التعليميّ  ع�� �ّل  تنصّب و ة، ة سوسيولوجيّ �� أبحاث ميدانيّ إ�ستند اج��ادات 

التّ  دعامات  تحليل  أجل  األساتذة  حوّ من  انخراط  بتعز�ز  الكفيلة  ا�حجج  وتطو�ر  جهة،  من  واملقاومة  ل 

 فاوتات ب�ن ا�جللتّ   الميذ واآلباء �� ا�جهود ال�ي تروم وضع حّد والتّ 
ّ
ھ    .�بية من جهة ثانيةنس�ن �� مجال ال�

ّ
إن

�� مجال   الباحثون  �بو��ن، و�� مقّدم��م 
ّ
ال� الفاعل�ن  �ّل  �عبئة  تتّم  لم  ينَجَح ما  أن  يتسّ�ى ألّي إصالح  لن 

�بية
ّ
 . 4سوسيولوجيا ال�

 
1 - Christian Baudelot et Roger Establet, Allez les Filles! éd Du Seuil, Paris, 1992 
2 - Ibid, P. 454 
3 - François Dubet et Marie Duru-bellat, op, cit. P. 18 
4 -François Dubet et Marie Duru-Bellat, 10 propositions pour changer l’école, éd seuil, 2015 
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تق��ح د�ي وماري ديري بال الصدد،  الّد  Bellat -Marie Duruو�� هذا  أولو�ّ ع��   ولة 
ّ
ال� �بية ع��  ة دعم 

آخر،  .االختيار توعية  و�تعب��  استبداديّ التّ   تق��ح  رؤ�ة  فرض  دون  واآلباء  للنّ الميذ  تبديد    ،ماذجة  تاّم  أو 

املؤنث.  لألنموذج   أو  للتّ و�الّتا��  املذكر  ا�حّق ي�ون  واملساواة  الميذ  االختيار  الرّ التّ إّن    .��  ب�ن  جال  فاوتات 

 
ّ
 والن

ّ
 ساء غ�� قابلة للذ

ّ
ال�  غ�� أّن  ة.  �بيو�ان �� 

ّ
 ال�

ّ
فاوتات  باب واع�ن بدواليب تلك التّ �بية كفيلة بجعل الش

  إل��م  ة ال�ي تفرضها عل��م اليوم وغدا. هذا الو�� شرط أسا��ي بالنسبةوالقيود القو�ّ 
ّ

ح�ن ل�ي يص��وا مس�

 .1جل القضاء عل��األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - François Dubet et Marie Duru-bellat, op, cit .p109 
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