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 المدیریة اإلقلیمیة للتربیة والتکوین بمکناس في المغرب حالة 

 
 

 : صملخّ ال

  أو ردها  خالص،�� حدود ما هو ف��يقي  ، سوسيولوجيا،إن اخ��ال ظاهرة العنف املمارس ضد األساتذة

يحرمنا من فهمها ��    من شأنھ أن  مدر�ىي، ع�� نحو العالقة (تلميذ/أستاذ)، فحسب،-إ�� التفاعل امليكرو 

من خالل  ،  ن�ومسفإننا  لك،دالال��ا ا�خفية والصامتة. لذ ينأى بنا عن أن و  والسياقية،أ�عادها املوضوعية 

: ما طبيعة العنف الذي يتعرض لھ  سؤال التا��ال  انطالقا من   استكشاف الظاهرة   ،هذه الدراسة امليدانية

متوسل�ن �� ذلك بمقار�ة نظر�ة ومن�جية مندمجة، ترا�� الت�امل ب�ن   املغر�ي؟األساتذة بالوسط املدر�ىي  

النظر�ت�ن؛ البنيو�ة الت�و�نية والتفاعلية الرمز�ة، من جهة، و��ن أدوات التحليل الك�ي والكيفي (مالحظة/  

من أبرز نتائج هذا البحث، الكشف عن أن العنف ضد املدرس�ن، لعل  و     .استمارة/ مقابلة)، من جهة أخرى 

لتطبيق ا�ع�اس  االستجابة  التمي��    هو  أجل  من  ال��بو�ة،  الشؤون  لتدب��  إداري  كمي�انز�م  االجتما�� 

  إ�� عمل  تحول مهنة التدريس  لإلكراهات املالية، واالقتصادية، واالجتماعية. وأن من تجليات ذلك التطبيق:

، و�عدد والءا��ا  املهنية  . وتمزق هيئة األساتذة، إثر ا�شطار وحد��اي �عد ضياع جوهرها الرمزي وال��بو   ّفرمن

 . ، كذلكوتطلعا��ا النقابية والسياسية

 .الوضع -األستاذ -التمي�� االجتما�� -العنف :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

We aim  in this study to explore the phenomenon of violence against the teaching body in 

its semantic and contextual dimension,  and to interpret it in its hidden and silent figures from 

the following question: what is the nature of the violence suffered by teachers in the Moroccan 

school environment? To better understand this phenomenon, we followed an integrative 

approach combining, on the theoretical level, between structuralist constructivism and 

symbolic interactionism, and between the quantitative approach and the qualitative approach 

on the methodological level.   Among the conclusions of This research; the violence against 

teachers, is the result of applying social differentiation as a political mechanism for managing 

educational affairs, in order to respond to the economic, Financial, and social constraints.  

Key words: violence- social differentiation- teachers- situation. 

  هاللالحسني محمد أ. 
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 : إلی تعددیة المعاني واألبعاد   واالختزال العنف ضد األستاذ(ة) من األحادیة    تقدیم:  -1

لعل من أشد الظواهر االجتماعية �شازا �� مجتمعنا املعاصر اليوم، ظاهرة العنف بوجھ عام، والعنف  

املمارس ضد هيئة األساتذة �� الوسط املدر�ىي بوجھ خاص. فبخالف االعتقاد السائد ب�ون العنف املدر�ىي  

دراسات عديدة �ونھ معاناة �شمل األسات  أثبتت  �� صمت.  ظاهرة تالميذية وطالبية فحسب،  بدورهم  ذة 

  3403فع�� املستوى الدو�� مثال، كشفت دراسة حديثة، أجر��ا وزارة التعليم األمر�كية ع�� عينة شملت  

، عن �عرض األساتذة للعنف أثناء مزاول��م لعملهم؛  2016و  2015ما ب�ن سن�ي   مستبينا ومستبينة بأمر��ا 

طفال وسلك االبتدائي، بأ��م �انوا عرضة لل��ديد  من معل�ي املدارس العمومية من ر�اض األ   %10حيث أفاد  

التدريس. وأقر   تلميذ واحد ع�� األقل خالل عام واحد من  م��م بوقوعهم �حايا    %6باإلصابة من قبل 

العتداء جسدي، بينما بلغت �سبة الذين استشاروا أخصائيا نفسيا �عدما واجهوا حادثا عنيفا �� وسط  

  . 1أساتذة �عدم تبليغھ عن العنف الذي يتعرض لھ 5من �ل 1ح أستاذ ، فضال عن تصر�%12عملهم حوا��

أما ع�� الصعيد الوط�ي، فقد كشفت وزارة ال��بية الوطنية، من خالل تقر�ر ميدا�ي أعدتھ عن موسم  

حول ظواهر العنف املدر�ىي ب�افة جهات املغرب، عن بلوغ �حايا العنف املدر�ىي مستوى    2014/ 2013

من    %7حالة، بنسبة    1679حالة، ش�ل م��ا العنف املمارس ضد األستاذ(ة)  24000��  غ�� مسبوق، تمثل  

. من ناحية أخرى، أبرز تقر�ر ميدا�ي آخر حول العنف باملنظومة  2توزيع العنف حسب األطراف املس��َدفة

سنة  ال��بو�ة ينتشر20173باملغرب  حيث  التعليمية  املؤسسات  بمحاذاة  يبتدئ  املدر�ىي  العنف  أن  بيع    ، 

ا�خدرات و�عاط��ا، قبل أن يمتد إ�� داخلها وسط أجواء الفو�ىى واالكتظاظ، سواء بالفصول الدراسية  

أو بالساحات واملمرات. فيتخذ أش�اال ش�ى (عنف جسدي، لفظي، تحرش، ��ديد، تمي�� جن�ىي، ِا�خ)، ��دد  

ملهامهم. وجاء �� التقر�ر أن من   وتز�د من صعو�ات ممارس��م  -أساتذة و�دار��ن-سالمة العامل�ن باملؤسسة 

املمكن مطالعة معاناة األساتذة من العنف انطالقا من تدهور وضعهم االجتما�� وتد�ي مستواهم املعي�ىي  

 واالقتصادي.  

عالوة ع�� ذلك، يبدو أن أخبار العنف ضد األساتذة باتت مادة دسمة للقصاصات اإلخبار�ة، ول�جرائد  

الوط  واإللك��ونية،  املا�ىي الورقية  الدرا�ىي  املوسم  ففي  تقر�با؛  درا�ىي  موسم  �ل   �� والدولية،  م��ا  نية 

ل�جدل بحق  2021/ 2020( املث��ة  العنف  العديد من حاالت  بوقوع  أنبأتنا ال�حف وا�جالت اإلخبار�ة   ،(

أساتذة ومديرة تر�و�ة بمدن �ل    03مدير�ن وأساتذة ك�� ع�� ال��اب الوط�ي، �العنف ا�جسدي الذي طال  

 
1-Winerman, Lea. (2018). By the numbers: violence against teachers, American psychological association, Vol 
49, No. 8. Print version: p. 96. Consulté sur le site: www. apa. Org. Le 06/08/2021 à 12H30. 

 . 2013/2014التقرير الوطني الثاني حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السنة الدراسية -2
3-UNESCO, Analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc: risques d’extrémismes 
violents!, Etude réalisée et publiée par le Bureau de Rabat, 2017. p. 43. 
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باها،م أيت  واشتوكة  و�رشيد  سال  العمل  1ن  املضر��ن عن  األساتذة  أجور  من  ا�جزافية  ، 2واالقتطاعات 

والعقو�ات التأديبية ال�ي �عرض لها �عض عناصر اإلدارة ال��بو�ة، إما أل��م أبدوا مواقف تضامنية، أو أل��م 

أو النقد لسياسة الوزارة الوصية.    ع��وا عن آراء خاصة �� ش�ل �غر�دات فا�سبوكية تحمل طا�ع االع��اض 

تكرار العقو�ات القاسية ال�ي مازالت تطال األساتذة بحكم مواقفهم اإليديولوجية، وال�ي بلغت ع��   عالوة

 فما مع�ى �ل ذلك العنف؟ ِا�خ.، 3حد ا�حكم بالفصل ال��ائي عن العمل �� حق أستاذ للفلسفة

األستاذ  العنف ت  نتاجبما هو    ضّد  ال�ي  التفكيك  وتمظهرلس��ورة  ا�حديث،  ا�جتمع  رموز  �حالة    طال 

مجرد أشياء    ، بلacteursأفرادا فاعل�ن  ات ما �عد ا�حداثة ال�ي ال تر�دمجتمع ا�خصاء ال�ي تجسدها مجتمع

يمكن تجاهلھ، بل هو   بال ذات.  agents-وأعوان   التعا�ش معھ، وال شيئا عابرا  ليس شيئا اعتياديا يمكن 

سلم    ظاهرة و��  ا�جتمع  قناعات   �� القي�ي  القلب  من  نوعا  أحشا��ا   �� تحمل  رمز�ة  و�داللة  اجتماعية 

أولو�اتھ، كما قد تكشف عن اتجاه خفي لتفكيك مؤسسة املدرسة وتبخيس دور املدرس، ضدا ع�� ُجماع  

 خالقية.م�انتھ االجتماعية ووظيفتھ ال��بو�ة بتجليا��ما؛ الرمز�ة، والقيمية، واملعرفية واأل 

بداية، املؤسسات باعتبارها تجسيدا لسلطة الدولة، فإ��ا فيما �عد باتت    ول�ن شملت موجة العنف،

إل��ا من قبل الدولة كذلك. و�ذا �ان    املو�لة�س��دفها كنوع من ا�حاسبة والتو�يخ ع�� تقص��ها �� املهام  

وزها بمصدر خار�� فقط، فإن تقدم  االعتقاد السائد من قبل ير�ط العنف الذي تتعرض لھ املؤسسة ورم

البحث �� هذا ا�جال كشف عن انبثاق العنف من الداخل أيضا، بحيث غدت مؤسسة املدرسة �� نظر  

لبذوره أحشا��ا   �� وحاملة  بالعنف  ملغومة  شرائح  4الباحث�ن  ع��  وانفتاحها  توسعها  بحكم  ذلك  وليس   ،

و�� �عميم ا�حق �� التعليم فقط، بل ولفوضاها، ثم  مجتمعية أك��، وال بحكم فشلها �� تحقيق الدمقرطة 

والتمو�ل، والتنظيم،   ، التدب��  أيضا(  ا�خاصة  مشكال��ا  حل  عن  املعدات  و   ل�جزها   �� النقص 

 اللوجيستيكية و�� املوارد البشر�ة، وتحقيق االستقرار ال��بوي واالجتما��...). 

األستاذ ضد  املمارس  العنف  أن  الدارس�ن  لبعض  بدا  األدب   فإذا  بقلة  أو  املعاملة  �سوء  �عتھ    يمكن 

incivilité5مدرسية  -الش�ل املادي لتمظهره، أو عزوه للوضعية امليكرو  ، أو أن من املمكن اخ��الھ �� حدود

يتموقع بداللة موسعة  6لوقوعھ فحسب وال��اكمية، والشاملة، تجعلھ  الرمز�ة،  املتعددة؛  طبيعتھ  ، فإن 
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املبا  وامل�ان  الزمان  إنھ  خارج  عليھ.  الدالة  الدارجة  واأللفاظ  السطحية  املعا�ي  وراء  وما  ملمارستھ،  شر�ن 

ع�� مستوى   ينفتح  إ��  و�متد  املؤس�ىي  تر�و�ة،    السياق  سياسات  من  لھ  املوجدة  والشروط  البنيات 

 . 1وتخطيطات اقتصادية وتوجهات إدار�ة كذلك

األمر، القف  يتعلق  من  نوع   �� اإل�سان  �عزل  بتأث��ات  الالإ�سانيةإذن،    والبسي�و�اتية   صية 

psychopathique  2،والشبكية    3، فتب��ه من أ�عاده ال�ونية واإل�سانية املنفتحة، ومن امتداداتھ الرمز�ة

ذات  4املتعددة  " هو:  حيث  من  اإل�سان  تمثل  واخ��الية قاصرة عن  تمي��ية  بممارسات  األمر  يتعلق  كما   .

يتع�ن   �ونية،  �حقوق  باعتبارها  حاملة  إل��ا  ُينظر  أن  يجب  وال�ي  اجتماعية،  خاصية  �ل  خارج  �عر�فها 

فقد غدا العنف بوجھ عام، والعنف ضد األستاذ بوجھ    5تتجسد �� عامل، أو مواطن، أو فرد مؤمن، ا�خ".

كذلك؛ إذ    violence -méta-عنف"-خاص مضاعفا باعتباره نوعا من التمي�� االجتما��، ثم بوصفھ "ميتا

الغ�ن و�أحاسيس ال��ديد واالنزعاج والالأمن من جهة، وحيث يكت�ىي نوعا من الديمومة    بمشاعر  يق��ن 

 .6واالستمرار�ة ال�ي تصل املا�ىي األسود للفرد بحاضره، من جهة أخرى 

ظاهرة اجتماعية مث��ة لالنتباه. ال سيما �� الوسط املدر�ىي املدروس   إن العنف املمارس ضد األستاذ(ة) 

لعمومية وا�خصوصية املتمايزة، حيث ينتصب كمش�لة حقيقية ومؤثرة. وهو ال ين�حب ع��  بمؤسساتھ ا

شروط املمارسة الوظيفية لألستاذ(ة) أو ع�� ظروف وجوده االجتماعية واالقتصادية فقط، بل �س��دف  

طموحاتھ   الغالب   �� �عاكس  عليھ،  يوجد  الذي  وامل�ي  االجتما��  فالوضع  كذات.  �خصھ(ها)  أيضا 

والقرارات  واخ السياسية  واإلرادة  االجتماعية،  الثقافة  مسبقا  لھ  ترسمھ  بما  يتعلق  ل�ونھ  تياراتھ، 

 الب��وقراطية، من منطلق خلفيات تحكمية وتدب��ية معينة.

 
1 -Gille, A. Jean-Philippe, B. (2012). Entretien avec Vincent de Gaulejac: le sujet au cœur des paradoxes du 
management. Nouvelle revue de psychologie (13), 265-275. Article consulté sur le site: www.cairn.info.  

ي الفرد كما عرفه ميشيل فوكو في كـتابه:" المراقبة والعقاب"، حيث يتم فصله عن  -2
ٔ
ماكن مغلقة داخل  ا

ٔ
خرين والزج به في ا

ٓ
اال

ثير المراقبة الدائمة.
ٔ
  مؤسسات ذات طبيعة سجنية، بحيث يجري تجريده من إنسانيته تحت تا

3 -Denis, F. (2013). L’être humaine comme l’animal symbolique chez Ernest Cassirer. Revue philosophique 
de la France et de l’étranger (Tome138) , p-p. 59-70. Article consulté sur le site: www.cairn.info.  
4- Callon, M. (2006). Sociologie de l’acteur réseau. Chapitre consulté le 22/6/2021 sur le site: 
www.openedition.orge.  

الن( -5
ٓ
ورد،  )، التفكير على نحو مغاير، علم اإلجتماع ونهاية االجتماعي. ترجمة وتقديم: د عبد المالك2007تورين، ا

 . 139)، مطبعة شمس برينت، الرباط، ص.2009،1(ط،
6- Saramo, S. (2017). the méta-violence of trumpism. European Journal of American Studies (online), 12-2-
2017, document 3, consulté le 25/6/2021. URL: http://journals.openedition.org/ejas/12129; DOI.org/10 
4000/ejas.12129. 

http://www.cairn.info/
http://www.cairn.info/
http://www.openedition.orge/
http://journals.openedition.org/ejas/12129
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 : إشکالیة البحث ومفاهیمه  -2

م،  انطالقا من هذه األ�عاد املتعددة والعميقة لظاهرة العنف املمارس �� مجتمعاتنا املعاصرة بوجھ عا

ينحصر هدفنا �� هذه الدراسة، �� الكشف عن طبيعة العنف الذي يتعرض لھ "األستاذ(ة)"، و�� تحديد  

ال�ي تجعلھ يتخذ ش�ل تمي�� اجتما�� كذلك. حيث سنتخذ   الثقافية والرمز�ة  الواقعية وأ�عاده  مظاهره 

يك ا�ختلفة ال�ي يتعرض  مفهوم التمي�� االجتما�� �آلية تحليل سوسيولو�� لفهم أش�ال التفر�ق والتفك

متوسل�ن �� ذلك ع�� املستوى النظري   لها ا�جسم األستاذي، باعتباره بناء اجتماعيا يكت�ىي نوعا من القهر. 

الت�و�نية ثم الفينومينولوجية، وع�� املستوى امل���� بتقنيات املنا�ج الكمية والكيفية    -باملقار�ت�ن البنيو�ة

 ع�� حد سواء.    واالستمارةابلة مجسدة �� تقنيات املالحظة واملق

تبعا لذلك، تنحصر إش�الية هذا البحث �� التساؤالت اآلتية: ما طبيعة العنف الذي تتعرض لھ هيئة  

املدر�ىي   بالوسط  االجتما��    املغر�ي؟األساتذة  بالتمي��  عالقتھ  األساتذة    ؟واملؤسسا�يوما  يدرك  كيف 

 واألستاذات وضعهم ذاك؟ وما سبل مواجه��ا لھ؟

 ملقار�ة هذا اإلش�ال، سننطلق من الفرضيت�ن التاليت�ن:  

تمي��  األ الفرضية   بمثابة  هو  املغر�ي  املدر�ىي  بالوسط  األستاذ(ة)  لھ  يتعرض  الذي  العنف  إن  و��: 

 اجتما�� يطال م�انتھ االجتماعية؛  

األخ��ة  الالفرضية   اآلونة   �� التدريس  مهنة  ممارسة  عن  الناجم  بالعنف  الو��  إن  يحمل  ثانية:  بات 

 األساتذة واألستاذات ع�� النظر إ�� املهنة باعتبارها مجرد خطوة مؤقتة �� مسارهم امل�ي واالجتما��. 

كثافة   تخ��ل  محددة  مفاهيم  بإزاء  أننا  يت�ح  وفرضيات،  إش�الية  �ساؤالت  من  تقديمھ  سبق  مما 

ا �عيشھ  كما  والتجر��ي  الواق��  مضمو��ا  تقر��ي  نحو  ع��  و�عكس  سياقات  الظاهرة  ضمن  لفاعلون 

وجودهم ا�خاصة. و�تعلق األمر بمفاهيم: العنف، واألستاذ ـ والوضع، والتمي�� االجتما��، فما القصد ��ذه  

 املفاهيم؟

 : في مفهوم العنف  -3

واملوظف�ن   العمالة  أوضاع  أصبحت  العمومية،  ا�خدمات  و�تقلص  الرعاية،  دولة  ا��حاب  �عد 

الوضع ا�جديد للنيولي��الية،    ن)، ضمتر�ية، مساعدة اجتماعية...  (�حة،  املتواجدين بالصفوف األمامية

أسوأ مما �انت عليھ. فالنظام ا�جديد متوحش والإ�سا�ي، إذ يجمع ب�ن القوة والسلطة، و�قارب ا�حاجات  

. لذلك فقد صرنا أمام عنف بخصائص جديدة وغ�� متعودة. وقد  1اإل�سانية بمنظور تق�ي، و�تدب�� متشدد

 
1 -Bourdieu, B. (1998). Contre feux, Edition Raisons D’agir, Paris, p.43. 
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ٔ
 محمد هالل الحسني  ا
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)، حيث يتموقع  1بأنھ: (استعمال للسلطة من أجل اإلضرار باآلخر�ن  Henry Stuart  -عرفھ هن�ي ستيوارت

�� إطار الس��ورات االجتماعية واملؤسساتية، و�رتبط �عالقات الهيمنة و�ال��اتبية. فهو ع�� صلة بالقرارات  

ا�خاطئة إذ يروم إ�جاز الفرد ومنعھ من تحقيق إ�سانيتھ ال�املة، و�حد من قدرتھ ع�� التعب�� عن  الفوقية  

قدراتھ   ومن  حر�تھ  من  ول�حد  الفرد  شقاء  لز�ادة  املفتعلة  العمل  �شروط  و�ق��ن  ا�ختلفة،  إ�سانيتھ 

ة �اإلقصاء والقهقرة  اإلبداعية. إنھ عنف الإ�سا�ي �غتصب ا�حقوق وال �ع��ف ��ا، وتنتج عنھ آفات عديد

الدارو�نية   من  والذ�اء...كنوع  والكفاءة  واالنتماء  والنوع  ا�جنس  أساس  ع��  التمي��  وأش�ال  والعنصر�ة 

مادية   واقتصادية،  اجتماعية  وعاطفية،  نفسية  بأ�عاد  مختلفة  أضرار  ع��ا  ت��تب  ال�ي  االجتماعية 

 ورمز�ة...ا�خ. 

 : في مفهوم األستاذ  -4

" �� الداللة السوسيولوجية بمفهوم الوظيفة، أي بالدور االجتما�� الذي يحدده  يق��ن مفهوم "األستاذ

�� روشيھ كما ي��: "مجموع املعاي�� ال�ي يخضع لها فعل األ�خاص الذين �شغلون منصبا أو وظيفة معينة  

  .2�� مجموعة أو �� مجتمع ما"

بما "األستاذ"  دور  يتحدد  لذلك،  و�موقعھ    تبعا  أوال،  معياري  ا�ختلفة  هو  واالنتظارات  األدوار  وسط 

للشر�اء ثانيا. فهو دور قائم �� جوهره االجتما�� ع�� التفاعل املتبادل تبعا ملستو�ات ثالث: مؤسساتية،  

فردية، ثم تفاعلية. من الناحية املؤسساتية يتحدد "األستاذ" كدور بمعاي�� محددة يضعها ا�جتمع ألي فرد  

يل من الناحية الفردية ع�� مستوى التقاطع القائم ب�ن "األستاذ" كدور يحدده  مر�ح للقيام ��ذا الدور. و�ح 

ا�جتمع من جهة و�خصية الفاعل من جهة أخرى؛ فقد ي�ونان متباين�ن بحيث ال يتطابق األنا الداخ�� 

دما �ستطيع ال�خص الفاعل  لل�خص مع الدور االجتما�� لألستاذ إال جزئيا، كما قد ي�ونان متطابق�ن عن

أما من الناحية التفاعلية فيتعلق الدور بما هو ملموس وعم��،  ماع الدور مع محتوى �خصيتھ.  تركيب ِج 

  .3اقبون تر�و�ون...)أي بما ينتظره منھ الشر�اء ا�ختلفون (تالميذ وآباء، إدارة ونقابة ومر 

تجعلھ متمايزا عن أي  من ناحية أخرى، يتخذ مفهوم "األستاذ" �� سوسيولوجيا بي�� بورديو داللة رمز�ة 

دور اجتما�� آخر. إذ ال يمكن لألستاذ أن يمارس وظيفتھ �ش�ل مجرد من العنف الرمزي الذي �عد شرطا  

الزما ل�ل فعل بيداغو��. فع�� نقيض تمثل ا�حس املش��ك الذي يخ��ل الفعل البيداغو�� �� حدود ما هو  

 
1 -Stuart, H. (2000). What Is School Violence?: an integrated definition, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, volume (567), 2000, p-p. 16-29. Article consulté le 26-6-2021. Url : 
http://doi.org/10.1177/000271620056700102. sur le site: www.journals.sagepub.com.  
2- Mouchot, C. (1986). Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, Presse universitaires de Lyon, 
Les Editions Toubkal, Casablanca, p.42. 
3- Mouchot, C. op. cit., p-p.122-123.  

http://www.journals.sagepub.com/
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اطع فيھ مستو�ات متعددة. بنيو�ة، ثقافية، مادية،  تق�ي فقط، �عطي بورديو ملهمة األستاذ �عدا مركبا تتق

   ذاتية، موضوعية ورمز�ة.

دولة عون  أي  كموظف،  يتحدد  بورديو  لبي��  الت�و�نية  البنيو�ة   �� "األستاذ"  دور  ،  agent d’état-إن 

وكعنصر من عناصر الهيمنة ال�ي توظفها الطبقة املسيطرة لصا�حها. فهو بمثابة برجوازي صغ��، ومثقف،  

   1ح��ف اللغة املدرسية و�نتج األح�ام، يمتلك ت�و�نا أساسيا و�نت�ي �حقل خاص هو حقل ال��بية والتعليم.ي

 : في مفهوم "الوضع"/ "الوضعیة"/ "تعریف الوضعیة"   -5

" من الناحية السوسيولوجية دون اقتفاء أثر استعمالها �� situation-لم يكن ممكنا �عر�ف "الوضعية 

والذي    االجتما��،السوسيولوجيا األمر�كية، وذلك بحكم التصور امل���� التفاع�� املتبع لد��م �� البحث  

من حاالت األفراد داخل وضعيا��م ا�خاصة، و�� إطار السياقات ال�ي يمرون ��ا. ويعود   االنطالقيم�� عل��م  

"الوضعيةتداول   لباركsituation-مفهوم  األو��  الكتابات  إ��   "-Park  و�ورغيس-Burgess    وطوماس

...الذين اهتموا أك�� باملم��ات ا�خاصة  Anderson-وأندرسون   Znaniecki-وزناني�ي  Thomas Isaac-إ�حاق

 وال�يا�جديدة  لألفراد �� وضعيات سياقية، أك�� من اهتمامهم با�جتمع �� �ليتھ، فهو من جملة املفاهيم  

�ش�ل قطيعة مع ما هو متداول �� االتجاهات السوسيولوجية الكالسيكية. لقد ش�ل فهم سلو�ات األفراد  

للظواهر   التطوري  البيولو��  املنظور  استبدال  تم  حيث  للبحث،  جديدا  هاجسا  ا�خاصة  وضعيا��م   ��

ا�خاصة والس�� الذاتية واملذكرات    االجتماعية، باملنظور األن��و�ولو�� الذي سيدفع �� اتجاه الوضعيات

ا�حميمية ...ِا�خ. ويعت�� رواد هذا االتجاه ان أي موضوع أو ظاهرة هو �� األصل تركيب ب�ن موضوع وموقف.  

اجتما��   موضوع  ا��  وال  فقط،  فردي  موقف  ا��  االخ��ال  تقبل  ال  االجتماعية  الظاهرة  ان  ذلك  ومع�ى 

 أو�ل الوضعية من طرف الفاعل�ن االجتماعي�ن أنفسهم.فحسب. وع�� أساس ذلك يتع�ن استحضار ت 

"�عر�ف الوضعية"، ومع�ى ذلك أن وضعية ما ال يمكن    ــــ"الوضعية " بل ب  ـال يتعلق األمر، تبعا لذلك، ب 

لها، ف�ي ليست وجودا موضوعيا خالصا، بل �� تجميع مواقف األفراد   �عر�فها بمعزل عن تمثل األفراد 

 وجودهم.   وظروف

فيمكن اعتبارها سابقة عن حلول الفرد ف��ا، ف�ي من وضع ا�جتمع ومن تنظيمھ، حيث    "الوضعية"أما   

د معيار�ة و�ستجيب النتظارات اجتماعية محددة، تف��ض مسبقا �� من َ�شغلها أن يتح��  تتش�ل من قواع

بقيم معينة و�بدي سلو�ات محددة �االنضباط ومراعاة املص�حة العامة...ولك��ا ال تحافظ ع�� محددا��ا  

 ومص�حتھ.تلك �عد حلول الفرد ف��ا، ألنھ �شرع بمجرد حلولھ ��ا �� �عر�فها تبعا لرغباتھ وأهوائھ 

 The Unadjusted-"، فيحدده وليام إ�حاق طوماس �� كتابھ (الفتاة غ�� املعدلةالوضعية   �عر�فوأما " 

)«1923»girl ، ��التفحص والتداول، و��    إن((  :كما ي ي�ون مسبوقا بحالة من  التحديد  �ل سلوك ذا�ي 

 
1 -Sembel, N. (2015). Bourdieu et le travail enseignant : reconstruction d’un objet peu visible, transversal et 
intime, article consulté sur livre : Bourdieu et le travail, Editions : Presse Universitaires De Rennes, publié sur 
Openedition Books (2019), et consulté sur le site : www.books.Openedition.Org/pur/69641. Le 26/6/2021. 

http://www.books/
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األمر �� أنھ ليست األفعال الواقعية وحدها  ا�حالة ال�ي يمكن أن نطلق عل��ا "�عر�ف الوضعية". وحقيقة  

�� ال�ي �ستد�� �عر�فا للوضعية. إن مس��ة ا�حياة �لها، و�ل ال�خصية ينبثقان فعليا وتدر�جيا من سلسلة  

  .1التعار�ف املماثلة))

 : sociale renciationédiff-في مفهوم التمییز االجتماعي  -6

مفهوم   داللة يحمل  الفعل  التمي��  فهو  تم��ه    مزدوجة،  لتحقيق  نفسھ  اتجاه  الفاعل  بھ  يقوم  الذي 

وفصلهم عن    "تفيي��م" ا�خاص من جهة، وهو الفعل الذي يمارسھ فاعل مهيمن ع�� أفراد آخر�ن �غرض  

نوعا من العنف باعتباره صادرا عن عالقة سلطة ب�ن طرف    فهو يكت�ىي�عضهم البعض من جهة أخرى، لذا  

م وطرف  يتخمهيمن  قد  كما  عليھ.  التمي��  هيمن  االفراد  ذ  من  مجموعة  عن  يصدر  جما��  سلوك  ش�ل 

مقارنة   الفروقات  إذ�اء  �غرض  ا�خاصة  �جموع��م  املمثلة  العناصر  ب�ن  فيما  التشا��ات  لز�ادة  امليال�ن 

 . 2بأعضاء ا�جموعات األخرى 

التمي�� االجتما�� يق��ن مفهوم  السوسيولوجية  الناحية  دانييل جيتو  من  تؤكده  ما  lle Danieحسب 
3-Juteau   باهتمام نظر�ات سوسيولوجية عديدة، ال سيما تلك النظر�ات ال�ي �عتمد التحليل غ�� املارك�ىي

لوهمان نيكالس  مع  ا�جديدة  و�ارسونز...والوظيفية  دور�ايم  مع  �الوظيفية  االجتما��   Niklasللتغ�� 

-luhmann  وجيفري شارلز ألكسندر-Jeffrey Charles Alexander.4  وتتفق تحليالت هؤالء ع�� أن مفهوم

التمي�� االجتما�� يتضمن نوعا من التخصص البنيوي امل��ايد، وقدرا من االستقاللية املتنامية ب�ن امليادين  

االجتماعية ا�ختلفة، ع�� نحو تمايز العمليات االقتصادية والسياسية عن املؤسسات العائلية والدينية.  

’ اقتصادية وسياسية، ثقافية ومعيار�ة، ترمي لتشكيل فئات اجتماعية ع�� فيتعلق األمر �عمليات ك��ى؛

 أسس مختلفة، �ا�جنس أو السن، العرق أو األصل، االنتماء أو الدور...ِا�خ. 

آلية لتقسيم العمل االجتما�� ولز�ادة مستوى  بوصفھ  ن قد تناولوا التمي�� االجتما��  و�ذا �ان الوظيفيو 

ا�جتمع، ال سيما ب�ن املؤسسات وامليادين االجتماعية ا�ختلفة، فإن الوظيفي�ن    التعقيد الذي يوجد عليھ

ا�جدد تناولوه من جهة العالقات القائمة ب�ن ا�جموعات االجتماعية ا�ختلفة ع�� صعيد ا�جتمع الواحد، 

شر  غ��  عناصر  ومن  قانونية،  غ��  أش�ال  من  العالقات  هذه  عليھ  ترتكز  ملا  ذلك  �شأن  عية،  متطرق�ن 

 �ا�جنس والعرق واألصل اإلث�ي.  

 
فريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص،2016حمن المالكي، (عبد الر  - 1

ٔ
ة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، ا

ٔ
 104)، مدرسة شيكاغو ونشا

2- Différenciation. (2020,22juin). Dans Wikipedia. http//fr. wikipedia. Org. Consulté le 21 /4/2021 à 23H.  
3- Danielle, Juteau. (2003). La différenciation sociale : modèles et processus, Presse de l’université de 
Montréal, Montréal, p-p. 9-10.  
4- Voir NiKlas, luhmann. (1990). “The Paradox of System Differentiation and the Evolution of Society”, dans 
J.C. Alexander et P. Colomy (dir.), Differentiation Theory and Social Change: Comparative and Historical 
Perspectives, Columbia University Presse, New York, p-p. 409-411.  



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)55( 

من ناحية أخرى، يتداخل مدلول التمي�� االجتما�� باعتباره نوعا من التفر�ق مع مفاهيم سوسيولوجية  

، ségrégation social- ، والفصل أو امل�� االجتما��distinction social-أخرى كمفهومي التمايز االجتما��

 قات �ستد�� املز�د من اإليضاح.  رغم ما �ع��ي هذه املفاهيم من فرو 

الصادر سنة "التمايز  التمايز االجتما�� ضمن مؤلفھ  بورديو مفهوم  بي��  " كممارسة  1979-لقد حدد 

ذات طا�ع عمودي ع�� صلة �عالقات الهيمنة السائدة �� ا�جتمع. حيث تمارسھ نخبة اجتماعية مهيمنة  

ت االجتماعية األخرى من خالل عادا��ا ا�خاصة �� الذوق  لتجسيد تمايزها الثقا�� والرمزي تجاه با�� الفئا 

كمالك  واالس��الك الذات  توكيد  معناه؛  فنية  تحفة  امتالك  إن   " مثال:  بورديو  يقول  حيث  وذلك  ...ا�خ، 

املوضوع. بحيث يتحول األمر إ�� نفي شامل ل�ل  -حصري للموضوع وللذوق ا�حقيقي ا�خاص ��ذه التحفة 

�ستحقون   ال  الذين  ممارسة    1حياز��ا."أولئك  هو  ما  بقدر  األفراد،  بقصدية  متعلقا  فعال  التمايز  وليس 

التمايز   أن مفهوم  يبدو  لذلك  وتبعا  ا�جتمع.   �� يحتلو��ا  ال�ي  االجتماعية  باملواقع  موضوعية ع�� عالقة 

الواعية،    واعية أو  يتعلق ببنية موضوعية شارطة، و�سلوك يمارسھ االفراد املنتمون إل��ا بأساليب قد ت�ون 

ا إ�� فئات محددة أو غ�� محددة،  " توزيع أفراد مجتمع م مفهوم التمي�� االجتما�� �� املقابل ببينما يتعلق 

ِهُر املسافات الكب��ة    الدور، ا�جنسوحسب خصائص معينة قد �شمل السن أو  
ْ
ظ

ُ
أو امل�انة، أو األجر... وت

 . Jean Claude Passeron -جون �لود باسرونع�� نحو ما يرى بذلك   2ب�ن تلك الفئات فيما �عد."

، فيتخذ لغو�ا داللة الفعل القصدي الذي يراد بھ  ségrégation-أما فيما يخص مفهوم اإل�عاد والفصل

ب�ن األفراد وا�جموعات    3ما عن اآلخر�ن.  �خصفصل   امل�� والتفرقة  الناحية السوسيولوجية فهو  ومن 

بارات، قد ت�ون إثنية أو دينية، جهو�ة أو وطنية، ا�خ. مما يخلق  ا�ختلفة ع�� أساس مجموعة من االعت 

نوعا من الفصل والعزل. ونحو ذلك سياسات ال��ك�� أو التشتيت ال�ي تن�جها الدول الغر�ية مع املهاجر�ن  

األفارقة دون غ��هم مثال، أو سياسة اإل�عاد ال�ي تطال مجموعة عرقية ما اجتماعيا كسياسة "اآلبر تايد"  

الدينية والعرقية بأورو�ا، وأي تجميع مجا��    ghettos-، أو الغيتوهات1990جنوب أفر�قيا ح�ى حدود    ��

 ِا�خ. 4يضم ساكنة هامشية داخل تراب ما،

التمي�� االجتما��،   فإّن من فروقات صر�حة أو مضمرة ب�ن هاتھ املفاهيم،    وع�� الرغم مما أسلفنا  ،لكن

املوضوعية للتطور االجتما�� بما �ستدعيھ    االستجابةعندما يتعدى حدود  �سقط،    باعتباره آلية تنظيمية، 

الوضع من تقسيم للعمل ومن تفريع للتخصصات وللوظائف �� حدود التالؤم مع جديد ا�حاجيات، وعندما  

مع مفهوم   داللية مش��كة  �� مساحات  واإلسناد،  للتوظيف  ثقافية ورمز�ة  ملعاي��  مقصود  �ش�ل  �ستند 

 
1 -Pierre, Bourdieu. (1979). la distinction critique sociale du jugement, Editions de Minuit, Paris. p-p. 318-319. 
2-.Jean-Claude, Passeron. (1982). l’inflation des diplômes, remarques sur l’usage de quelques concepts 
analogiques en sociologie, article publié sur: revue française de sociologie (32/4), pp.551-584. DOI : 
10.2307/3321659. Sur le site : www.persee.fr. le 20/6/2021. 
3- Sens du mot consulté sur le site: www. Lexico.com. le 20/05/2021 
4- Francis, Aubert. Jean-Pierre, Silvestre. (1998). écologie et société, Educagri Editions, CRDP, Dijon, p-147. 

http://www.persee.fr/
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وا واالنتماء  اإل�عاد  والدور  والنوع  ا�جنس  قبيل  من  للتمي��  أخرى  عناصر  استعمال  �سوغ  إذ  مل��، 

 والتخصص...و�ت��يرات (سياسية، وتدب��ية واقتصادية ) تبدو موضوعية، بينما �� ثقافية ورمز�ة بامتياز. 

 اإلطار المنهجي للدراسة:  -7

صيل من أجل فهم أعمق لظاهرة العنف  نظرا للطا�ع املركب للموضوع، وملا يقتضيھ من تدقيق �� التفا

ارتأينا   املتنوعة (عمومية وخصوصية)،  التعليمية  املدر�ىي بمؤسساتھ  �� وسطنا  املمارس ضد األستاذ(ة) 

الرغم فع��  الرمز�ة.  والتفاعلية  الت�و�نية  البنيو�ة  هما:  نظر��ن  باتجاه�ن  من    العمل  عليھ  تبدوان  مما 

رنا. حيث �عتقد جازم�ن بوجود تأث�� للبنيات ع�� األفراد، لكن بأسلوب  أ��ما مت�املتان �� منظو �عارض، إال  

األفراد، أولئك  �ستطيع  حيث  مي�اني�ي،  البنيات،    غ��  تلك  ومع  البعض،  �عضهم  مع  تفاعال��م  بمحض 

التأث�� �� وضعهم (الوضع هنا هو ُجماع البنية والفرد) ا�خاص بما يناسب مصا�حهم داخل البنيات نفسها.  

��  فليست   والداللية  الرمز�ة  تحوال��ا  رصد  يمكن  دالة  لعالمات  حاملة   �� بل  صامتة،  نظرنا   �� البنيات 

بمواقفهم   األفراد  حلول  بمجرد  تنت�ي  حتمي��ا  ألن  ��ائية  بوضعيات  وليست  لتداولها،  االجتما��  السياق 

هم فاعلون منتجون ملعا�ي  أن االفراد ليسوا �� تقديرنا مجرد أعوان فقط، بقدر ما    و�مصا�حهم ف��ا، مثلما

 واملهنية كذلك.    االجتماعيةولتصورات تحا�ي و�ع�� عن ظروف وجودهم 

من األفراد أو من الوضعيات السياقية ال�ي يمارسون    االنطالق ع�� هذا األساس إذن، صار من املمكن لنا  

� تجعلنا  الت�و�نية  فالبنيو�ة  وحدها.  املؤسسية  البنيات  من  انطالقا  وليس  املؤسسات  ف��ا،  ستحضر 

الوضعيات   إطار   �� موقعنا 
ُ
ت الرمز�ة  والتفاعلية  معياري،  وكمرجع  سياسية  أو  تدب��ية  كسلطة  والبنيات 

السياقية وجها لوجھ مع التعب��ات ا�خاصة ومع الس�� الذاتية للفاعل�ن، بينما �سمح لنا املقار�ة السيميائية  

األفرا أفعال  ب�ن  القائمة  واملسافة  العالقة  الغاية وراء هذا  بفحص  للبنيات. وتكمن  الداللية  د والعالمات 

الدمج امل���� �� حاجتنا لتطعيم املعطيات الكمية بمضام�ن و�تفس��ات كيفية تصدر عن االفراد وسط  

 ظروف ممارس��م ا�حقيقية، ال انطالقا من نظر�ات مسبقة الوجود.  

 : مجال الدراسة  -8

 الدراسة ) حول املعطيات ا�خاصة بمجال 1جدول رقم (
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: ال توجد تمثيلية للتعليم ا�خصو�ىي بالوسط القروي، لذا اقتصرنا �� هذا الوسط ع�� تمثيلية  مالحظة

ب العمومي  الوسط  2(ـالتعليم  بخصوص  أما  فقط.  مؤسست�ن  ب)  األمر  فيتعلق  مؤسسا6(ـا�حضري    ت ) 

تتواجد  2(إضافية   عمومية:  و(  1م��ا  متوسط)  ب��  وأخرى  شع�ي،  ب��  بأحياء    2خصوصية:    4م��ا  م��ا 

   أخرى بأحياء متوسطة). 2شعبية، و

: حيث ثم التعرف ع�� امليدان  االستطالعية، وذلك ع�� مراحل، أولها املرحلة  2019تم إجراء البحث سنة  

ا�حتمل إلجراء البحث وع�� �عض مواصفات ظاهرة العنف الذي يتعرض لھ األساتذة، وذلك من خالل  

ان��ا املرحلة النظر�ة:  ز�ارات دور�ة للمؤسسات وع�� لقاءات مقتضبة مع �عض املدرس�ن ع�� ع�ن امل�ان. وث

وقد تم التعرف ع�� الدراسات السابقة وتحديد اإلطار النظري للبحث، وثال��ا املرحلة اإلجرائية: حيث ثم  

تحديد عينة البحث وأدوات جمع املعطيات، ثم الن�ول إ�� امليدان، أوال الختبار التقنيات املن�جية ا�ختارة، 

امل  را�عا  ثم  املعطيات.  �جمع  التقر�ر  وثانيا  صياغة  ثم  وتحليلها،  البيانات  تفريغ  جرى  حيث  ال��ائية:  رحلة 

 ال��ائي.

أما عن الفئة املس��دفة بالبحث، فتتمثل �� فئة األساتذة بما تمثلھ من تجا�س ع�� املستوى النظامي  

جنسية،  واملؤس�ىي، و�ما �عكسھ من عناصر التباين ع�� املستو�ات املهنية واالجتماعية، واالقتصادية، وا�

 الفكر�ة، واإليديولوجية والثقافية كذلك.  االختالفات والعمر�ة...، و�ما تحملھ من عناصر 

 عینة الدراسة:  -9

اعتمدنا �� هذه الدراسة ع�� العينة ا�حصصية، مع حرصنا ع�� استحضار الواقع املبحوث فيھ بمراعاة  

يات ال�ي توفرها اإلحصائيات الرسمية  �سب متغ��ات العينة األم كما �� ممثلة �� الواقع من خالل املعط

من   الدراسة  عينة  وتتألف  املغر�ية.  للدولة  الوطنية  ال��بية  بذلك    195لوزارة  ممثلة  وأستاذة  أستاذا 

مؤسسات    8ع��    و�توزعون ، يختلفون من حيث خصائص ا�جنس والسن والوسط ونوع التعليم،  %8حوا��

ن بيان تقديرات �سب املتغ��ات املمثلة �� العينة من  أخرى خصوصية، و�مك  4و  ،م��ا عمومية4  ،�عليمية

 خالل ا�جداول اآلتية:

 1ة التدريس حسب الوسط وا�جنس ونوع التعليم بمدير�ة مكناسأ): توزيع هي 2جدول(

 التعليم العمومي التعليم ا�خصو�ىي 

 ا�حضري منھ  القروي منھ 

مجموع  إناث  (ذ�ور و�ناث)  مجموع إناث 

 (ذ�ور و�ناث) 

مجموع  إناث 

 (ذ�ور و�ناث) 

1262 1455 440 890 1567 2459 

 
1:  www .men.gov.ma /Ar /Documents/ Receuil2017-18.pdf 
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 1التدريس حسب السن �� مدير�ة مكناس هيئة): توزيع 3(جدول 

سنة   56 فئة ا�جموع الك��

 فأك�� 

سنة    50 من

 55إ��

سنة    40من 

 49إ�� 

سنة    30 من

 39إ�� 

  30أقل من 

 سنة 

2459 58 65 512 436 140 

، قمنا باختيار مدقق �حجم العينة  0،05املعطيات املرجعية، و�عد تحديد معدل امل�ح ��  بناء ع�� تلك  

 مفردة إحصائية �ستو�� جميع املتغ��ات املوجودة �� املصدر، و�نسب جد متقار�ة كما ي��:195�� حدود 

 التدريس �� عينة البحث حسب نوع التعليم هيئة): تمثيلية 4(جدول 

الساكنة  حجم  نوع التعليم

 الفعلية

 حجم العينة �سبة ا�حصص الس�انية 

 122 %62.83 2459 عمومي 

 73 %37.17 1455 خصو�ىي 

 N 3914 100% n 195 ا�جموع 

 

 التدريس �� عينة البحث حسب ا�جنس هيئة): تمثيلية 5(جدول 

 الوسط ونوع التعليم

 

 الساكنة

 الفعلية

 

�سبة ا�حصص  

 الس�انية 

حجم  

 العينة

القروي   بالوسط�ن  العمومي  التعليم  من  اإلناث  تمثيلية 

 وا�حضري 

1567 40% 78 

القروي   بالوسط�ن  العمومي  التعليم  من  الذ�ور  تمثيلية 

 وا�حضري 

892 23% 44 

 63 %32 1262 تمثيلية اإلناث من التعليم ا�خصو�ىي بالوسط ا�حضري 

 10 %05 193 تمثيلية الذ�ور من التعليم ا�خصو�ىي بالوسط ا�حضري 

 195 %100 3914 ا�جموع 

 
1:  www .men.gov.ma /Ar /Documents/ Receuil2017-18.pdf 
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 التدريس بالتعليم العمومي حسب السن  هيئة): تمثيلية 6(جدول 

�سبة ا�حصص   الساكنة الفعلية  توزيع الفئات السنية 

 الس�انية 

حجم  

 العينة

 07 %6 140 سنة 30أقل من 

 22 %17 436 سنة   39إ��  31من 

 25 %21 512 سنة   49إ��  40من

 68 %56 1371 سنة فما فوق  50

 122 %100 2559 ا�جموع 

 

مالحظة: ال تتوافر معطيات حول توزيع أساتذة التعليم ا�خصو�ىي حسب متغ��ي الوسط والسن من  

 املصدر.

 : اإلطار النظري للدراسة  -10

نرصد ظاهرة العنف تجاه األستاذ(ة) ضمن إطار نظرّي، قوامھ النظر إ�� التمي�� االجتما�� بوصفھ أداة  

 سوسيولو��، وشكال من أش�ال العنف �� آن معا، وذلك ع�� النحو اآل�ي:تحليل 

   :لظاھرة العنف كأداة تحلیل سوسیولوجيّ  التمییز االجتماعيّ  -10-1
والسوسيولوجيا   األن��و�ولوجيا  إ��  انتقل  ثم  أوال،  البيولوجيا  بمجال  التمي��  مفهوم  استعمال  اق��ن 

البيولوجية لتحديد الظواهر الفوق جينية، أي املرئية ع�� املستوى   �� الدراسات  الحقا. وقد تم توظيفھ 

�� اآلن ذاتھ، وذلك ب حكم عالقتھ بتقسيم العمل امليكروس�و�ي، فحمل داللة مزدوجة، وظيفية و�نيو�ة 

الوظيفي، واعتبارا إ�� أن تطور ال�ائن ال�� �� عالقتھ بالبيئة ا�حيطة �ستد�� نوعا من التفر�ق والتمي��  

والتخصص؛ أي تقسيما للعمل ع�� املستوى الف��يولو��، بما �ستدعيھ ذلك من إكراه تفرضھ البيئة ع��  

م�ى �جز عن ذلك.    واالنقراضالتخصص الوظيفي أو بالهالك    ال�ائن فتحملھ إما ع�� التالؤم باملز�د من

ا�جتمع؛    �� بالسلطة  املرتبطة  العنف  لظواهر  السوسيولو��  التحليل  إم�انية  إذن،  املفهوم،  هذا  يمنح 

لوهمان نيكالس  يرى  مثلما  بھ  ا�خاص  للتمي��  نظاما  ين�ىيء  أن  مجتمع  أي  بإم�ان  Niklas 1)حيث 

-Luhmann) فال يخص    التمي�� املرتبط ��اجس النظام و�التالؤم مع متغ��ات البيئة ا�حيطة.، و�تعلق األمر ب

 
1-Emmanuel, d’Hombres. (2013). de la différenciation biologique à la différenciation sociale (XIXe-XXe 
siècles) : quelques jalons historiques, article DOI : http//doi.org/10.7202/1013922ar consulté sur le site : 
www.erudite.org/fr/ le 13/05/2021 à 1h45. 

http://www.erudite.org/fr/
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التمي�� االجتما�� هنا نظام التفاعالت الداخلية، وال بأي تطور منبعث من أسفل، بل بما ي��تب عن التطور  

 خل ا�جتمع.اآل�ي من أع��، والذي يخلق فوارق جديدة ع�� صلة بالتطور ا�حاصل ب�ن النسق والبنية من دا

تبعا لذلك، يبدو أن من شأن مفهوم التمي�� االجتما�� أن �ساعدنا �� تحليل العنف الذي يتعرض لھ  

منظومتنا   عرف��ا  ال�ي  املتعددة  واإلصالحات  املتعاقبة  السياسات  ضوء   �� املغر�ي  مجتمعنا   �� األستاذ 

ملفهوم مساعدتنا �� الكشف عن الفئات  . كما بوسع هذا ا2019ال��بو�ة إ�� حدود إجراء هذه الدراسة سنة  

املتنوعة ال�ي تم إحدا��ا عنوة �� صفوف األساتذة ما ب�ن الذ�ور واإلناث، املرسم�ن وغ�� املرسم�ن، القدامى  

واملبتدئ�ن، النظامي�ن وغ�� النظامي�ن، ا�خاضع�ن لت�و�ن أسا�ىي وغ�� ا�خاضع�ن لھ، العامل�ن بالتعليم  

املوظف�ن وأولئك  املعاناة    العمومي  عن  اللثام  رفع  النبش  هذا  شأن  من  كما  ِا�خ.  ا�خصو�ىي،  بالتعليم 

فرق�ن و�براز ما يصاحب أوضاعهم من شعور بالتمي�� وا�حيف. 
ُ
 الصامتة اللصيقة بوضع األساتذة امل

أداة من�جية للتحليل السوسيولو��، أن يجعلنا ننفتح  بوصفھ  إن من شأن مفهوم التمي�� االجتما��  

رضات ا�جوهر�ة ال�ي تتخلل منظومتنا ال��بو�ة، وخاصة م��ا التمي�� ب�ن ال��بية والتعليم �� وظيفة  ع�� التعا

التدريس، و��ن املرامي ال��بو�ة املتمثلة �� تضم�ن ال��امج التعليمية قيما حقوقية بمرجعية �ونية و��سانية  

ت تدب��ية وسياسية ال تتورع عن  من جهة، وما يتخلل منظومتنا التعليمية من ممارسات �عسفية وتوجها 

 التفر�ق وعن إذ�اء التمي�� بمستو�اتھ االجتماعية املتعددة و�صنوفھ ا�ختلفة. 

 :التمییز االجتماعي باعتباره شكال من أشكال العنف  -10-2
ارتبط بدراسات الرواد أوال، حيث  قد  بدراسة التمي�� االجتما�� من الناحية السوسيولوجية    االهتمام إن  

تناول للتطور  تم  �� حاجة دائمة    االجتما��ھ من قبل هر�رت سبنسر كمبدأ رئي�ىي مصاحب  �عت��  الذي 

لز�ادة ال��ابط ب�ن عناصره، لذا فبواسطتھ �عمل ا�جتمعات ع�� توسيع أحجامها، وع�� مضاعفة �عقيدها  

� عالقتھ بتقسيم العمل �  االجتما��. أما إميل دور�ايم فقد تصور التمي��  1ح�ى تتالءم مع البيئة ا�حيطة ��ا

امل��ايد،   الس�ا�ي  النمو  خالل  من  ا�جتمع  تطور  �ستدعيھ  وطبيعيا  �ونيا  قانونا  منھ  جاعال  االجتما��، 

ب�ن ا�جموعات    -الب�ن  االتصاالت و�فرضھ ا�ساع نطاق   ا�ختلفة كذلك، يقول    االجتماعية �خصية وما 

أن يقدمها، أقل شأنا    االجتما�� دور�ايم �� هذا الصدد: "�� الواقع، إن ا�خدمات ا ال�ي بوسع تقسيم العمل  

من األثر األخال�� الذي ينتجھ. فوظيفتھ ا�حقيقية تكمن فيما يخلقھ من شعور بالتضامن ب�ن �خص�ن أو  

ما�� نتاجا لعملية العقلنة ال�ي �عرفها القيم واملعاي�� والعالقات  ول�ن اعت�� ماكس في�� التمي�� االجت  2أك��."

ب�ن األفراد �� ا�جتمع. فإن تال�وت بارسونز �عت�� التمي�� خاصية مم��ة للبنية االجتماعية، وواقعة عملية  

 
1- Herbert, Spencer.(1895). Le principe de l’évolution, article rediffusé le 23/8/2016 sur le site : www. 
Sniadecki. Wordpress.com. Consulté le 10/05/2021.  
2- Emile Durkheim(1893), de la division du travail social, livre I, Paris, les presses universitaires de France, 8e 
édition, 1967, collection bibliothèque de philosophie contemporaine. P.61. 
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للنشاط،   املتعددة  األش�ال  بروز  إ��  الوظائف    واألدوار،تؤدي  �ستكمل  ل�ي  املتخصصة  وا�جماعات 

 . 1ور�ة للمحافظة ع�� النسق االجتما��الضر 

تناوال مجردا    يظّل نھ  إف  ،وع�� الرغم من أهمية التناول الوظيفي والبنيوي ملفهوم التمي�� االجتما��  ،لكن

إ�� طبقات   التمي�� األسا�ىي الذي يحول ا�جتمع  البنيات وعنف الصراع الطبقي، و�ضمر  يخفي تناقض 

الليني�ي الذين يقرنون التمي�� االجتما��   -ليھ رواد التحليل املارك�ىيمتعارضة، وذلك ع�� نحو ما ذهب إ

بتطور قوى اإلنتاج و�تعقد بنية ا�جتمع األساسية. فال يتعلق التمي�� �� نظر هؤالء بتوازنات وال بوظائف  

قعية  مجردة للتكيف، وال �عالقات خارجة عن و�� االفراد أو مستقلة عن رغبا��م، بل �عمليات ملموسة ووا

�شمل ا�جتمع ك�ل (�ش�ل الطبقات، الفئات االجتماعية، فصل وتمي�� امليادين االجتماعية �الفصل ب�ن  

الصر�ح   النقد  و��ذا  كذلك.  االجتماعية  وميادينھ  طبقاتھ  وتتخلل  اإلنتاج...ا�خ)،  وميدان  العلم  ميدان 

املارك�ىي التحليل  رواد  يمثل  -�ستنتج  االجتما��  التمي��  أن  ا�جتمع    الليني�ي   �� يؤدي  إذ  مفارقا،  وضعا 

التناغم   �� قلب ا�جتمعات اإلش��اكية نحو املز�د من  بينما يقود  الفوارق االجتماعية،  إ�� نمو  الرأسما�� 

 . 2واإل��جام لتجاوز الفوارق الطبقية

تحليل   �أداة  االجتما��  التمي��  مفهوم  اعتمدت  ال�ي  املتأخرة  السوسيولوجية  الدراسات  ب�ن  ومن 

التمايز االجتما��: نماذج  ملوضوعة العنف، نورد الدراسة الرائدة لدانييل جيتو ومن معها، واملوسومة ب:  

  modèles et processus sociale:la différenciation  ،presse de l’université de،(��ورات  سو 

Montréal،2003 ( والشغل الشغل،  سوق   �� ا�جن�ىي  �التمي��  متعددة؛  موضوعات  �عا�ج  دراسة  و��   .

ل�حقوق)، ثم موضوع التمي�� ع�� أساس السن    املفتقر(الطبي��  الشامل ل�افة ا�حقوق) وغ��  (الطبي��  

لدى فئة الس�ان النشط�ن، وموضوع الس�ان األصلي�ن والسياسات االجتماعية. وترمي هذه الدراسة إ��  

حاطة بمختلف العوامل االجتماعية املولدة للعنف كتمي�� اجتما�� وآثار ذلك ع�� ا�حياة اليومية لألفراد  اإل 

 وع�� مستقبل ا�جماعات االجتماعية. 

�� إطار ذلك، تتناول دانييل جيتو نماذج التمي�� االجتما�� غ�� الشرعية وغ�� املت�افئة، م��زة أهمية  

شارلز:   جيفري  ألكسندر  االجتما��،الدراسة  والتمايز  العرقية  ا�جموعات  األسا�ىي   core  - تضامن 

solidarity ethnic out groups and social differenciation)(  ال�ي ارتكزت باألساس ع�� ظاهرة احتواء ،

ا�جموعات الهامشية بالواليات املتحدة، حيث اعت��ت أن التباينات ال�ي تجري ب�ن ا�جماعات ع�� مستوى  

ع تتوقف باألساس ع�� عامل�ن؛ خار�� يتجسد �� بنية ا�جتمع ا�حيطة بمجموعة املركز، أي �� تلك  ا�جتم

األنظمة الفرعية، االقتصادية والسياسية، اإلدماجية والدينية. وداخ�� يتمثل �� العالقة ب�ن ا�خصائص  

ومن أبرز خالصات هذه  األساسية �جماعة املركز ا�حسو�ة أصلية وا�خصائص ا�حددة �جماعات الهامش.  

الدراسة استنتاجها أن مستوى اإلدماج واالحتواء يرتفع أك�� با�جتمعات املتمايزة (عامل خار��)، و�ش�ل  

 
1-Claude, Mouchot. Op. cit. p-p. 193-194. 
2- Alexander, Mikhailovich. (1973). the Great Soviet Encyclopedia, 13rd Edition, P-299. Consulté sur Google 
books, le 20/05/2021. 
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(عامل داخ��) ب�ن ا�جماعات املركز�ة وا�جموعات الهامشية. ومع�ى   خاص عندما يقع هناك ت�امل أسا�ىي

إن   إ�� اإلدماج  يؤدي  املنشود قد  الت�امل  أن  تلك  ذلك  �� غياب  إ�� اإلقصاء  يؤدي  توفرت شروطھ، وقد 

باملقابل.  امللون�ن  إلقصاء  تميل  بينما  آخر�ن  بيض  مع  لالندماج  تميل  البيض  األفراد  فجماعة  الشروط، 

و���تب عن ذلك أن الفئة االجتماعية ليست معطى جاهزا بقدر ما �� بناء اجتما��. وأن الفوارق االجتماعية  

 .1� انفجار الوضع، بل قد تؤدي لإلدماج أو اإلقصاءال تؤدي بالضرورة إ�

ز
ّ

أن  �� ولوجية ملفهوم التمي�� االجتما��االنتقادات ال�ي وجه��ا دانييل جيتو لالستعماالت السوسي  ت��ك

توظيفھ �� السوسيولوجيا الكالسيكية يرتقي بھ إ�� مستوى العامل الشارط لوجود ا�جموعات االجتماعية،  

ما يم�� جماعة ما عن غ��ها من ا�جموعات األخرى هو فروق أصلية وجوهر�ة �� حد ذا��ا.  وذلك معناه أن 

ساللة    النتساب إ��ل  وتبعا لذلك يصبح تحصيل فرص أوفر �� النجاح أو �� العمل أو ح�ى �� الذ�اء، قر�نا

أو   ما    االنتماء ما،  �جماعة  لفئةاألص��  متجاو   أو  الطرح  هذا  و�بدو  سواها.  دون  التمي��  معينة  ل�ون  زا 

 �ىيء يب�ى اجتماعيا.   يئا جاهزا أو مكتسبا، بقدر ما هو�� حقيقتھ الواقعية ليس ش االجتما��

الرامية لفهم الفئات العنصر�ة    -)Guillaumin-C(  ان��ت دراسة �وليت كيوم�ن  لسياق نفسھ�� نفس ا

إ�� التأكيد بأن هاتھ األخ��ة ليست موجودة �� ذا��ا، بقدر ما �� بناءات تار�خية وخاصة ُيحشر ف��ا األفراد.  

َصور العرق �أنھ معطى بيولو�� حقيقي يمكن تصنيف األفراد  
ُ
كما أو�حت بان العنصر�ة إيديولوجية ت

ات، العرقية و�أ��ا �� جوهرها و�� حقيق��ا األصلية غ�� مت�افئة،  اجتماعيا ع�� أساسھ، فتتبدى ا�جماع

 2و�توقف �عضها ع�� �عض، مما يجعل قوة البعض ولون جلدتھ مل�ا طبيعيا للبعض اآلخر.

إذا �انت مقار�ة كيوم�ن �ستند إ�� تفس��ات رمز�ة وثقافية للتمي�� االجتما��، فإن دانييل جيتو    ،لكن

أساس   إ��  األمر  للفئات  ترجع  ا�حددة  املعيار�ة  ثم  والسياسية  االقتصادية  األ�عاد   �� يكمن  مادي 

االجتماعية. فالتمي�� االجتما�� �� نظرها لھ عالقة بال��اتبية االجتماعية، لكن من دون اخ��الھ �� حدود  

االقتصادي   لألساس  وا�ع�اسا  الفوقية  البنية  عناصر  من  عنصرا  �عت��ه  ال�ي  املاركسية  للبنية  املقار�ة 

و�طالها   متجا�سة،  ماركسيا  ا�حسو�ة  االجتماعية  الطبقات  يخ��ق  االجتما��  التمي��  إن  التحتية. 

 ، السن أو النوع، التخصص أو نوع الت�و�ن، ِا�خ. أو العرق بتصنيفات ش�ى كتلك القائمة ع�� ا�جنس 

 

 

 

 
1 -Danielle, Juteau. Op. cit, p-p. 10-11.  
2- Ibid., p.12.  
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 اإلطار المیداني للدراسة:  -11

ر دراستنا للعنف والتمي�� ضّد األستاذ( 
ّ
بمنظومة ال��بية التعليم �� املغرب من جهة، و�العالقة    ة)تتأط

 ، ع�� الّنحو اآل�ي:فالوسط املدر�ىي ملدير�ة إقليم مكناسب�ن العنف والتمي�� �� عّينة محّددة ��: 

 :سیاق العالقة بین العنف والتمییز االجتماعي في منظومة التربیة والتعلیم بالمغرب  -11-1
ع��  بظاللها  وألقت  ال�ولونيالية،  با�حقبة  باملغرب  والتعليم  ال��بية  بقطاع  العنف  جذور  ارتبطت 

إ��   1956الوط�ي لسنة    االستقاللمخططات اإلصالح ال�ي توالت ع�� املدرسة الوطنية طيلة حقبة ما �عد  

التمي��  عليمية قائمة ع��  اليوم. فقد عمل املستعمر ع�� إخفاء عنفھ ال�ولونيا�� تجاه املغار�ة �سياسة �

بناء ع�� أسس مجالية ولغو�ة، إثنية و�عليمية. فأرست �عليما فئو�ا، منھ ما هو موجھ ل�جالية    والتفر�ق

فئات   ببا��  خاص  هو  وما  األمازيغية،  باملناطق  خاص  هو  وما  ال��ودية،  للفئة  موجھ  هو  وما  املستوطنة، 

أن  ا�حصلة ب�ن صنوف التعليم ا�ختلفة، بحيث    الشهادات ب�ن  الشعب املغر�ي العر�ي املسلم. كما م��ت  

نظام التعليم املوجھ للشعب املغر�ي غ�� مع��ف ��ا من قبل نظام التعليم الفر��ىي مثال. ولعل ذلك   شهادات

ما دفع الوطني�ن املغار�ة إ�� التمرد ع�� هذا النظام التمي��ي من قبل ا�حركة الوطنية الناشئة كرد فعل 

ع��    فنتج  ذلك،ع��   ا�حفاظ  للوطني�ن  تخول  �انت  ال�ي  ا�حرة  املدارس  تأسيس  ذلك  هو���م    مبادئ عن 

 .1املغر�ية ممثلة �� اللغة العر�ية ومبادئ الدين اإلسالمي

فرصة تار�خية واستثنائية أمام املغار�ة للقطع مع أساليب    االستقالل ول�ن ش�لت �حظة ا�حصول ع��  

إلرساء أسس مدرسة وطنية متمايزة عن نموذج املدرسة ال�ولونيالية بمبادئ  التمي�� السل�ي �� التعليم، و 

السيا�ىي والسيادة الوطنية ع�� قطاع ال��بية والتعليم. فإن عدم اقتناع جميع    االستقالل خاصة �عكس  

الرس�ي)   التعليم  أنصار  األصيل/  التعليم  أنصار  ا�حر/  التعليم  (أنصار  آنذاك  املغر�ي  ا�جتمع  م�ونات 

دوى مدرسة وطنية مغر�ية موحدة، وعدم توفر الوسائل اللوجيستيكية واإلم�انات البشر�ة الضرور�ة  بج

واملالئمة لالنطالق، أعاق إم�انية التجسيد الفع�� لروح اإلرادة السياسية لتلك املرحلة، وحال دون التنفيذ  

وارد البشر�ة عقبة حقيقية أمام  ا�حكم ملباد��ا املؤسسة(توحيد/مغر�ة/�عر�ب/�عميم). وقد ش�ل تدب�� امل

ال��بية   أطر  لتنويع  واضطرت  البداية،  منذ  واحدة  دفعة  األطر  مغر�ة  الدولة  �ستطع  فلم  اإلصالح،  هذا 

 والت�و�ن، سيما مع تذبذ��ا ب�ن التعر�ب الشامل وا�جزئي لسائر املواد التعليمية.  

من قدر  تحقيق  نحو  ينحو  الدولة  لسياسة  العام  الس��  �ان  التعليم    لقد  لقطاع  اإليجا�ي  التمي�� 

وملوظفيھ من أساتذة وأطر إدار�ة؛ بحيث راهن الوطنيون إبان هذه املرحلة �ش�ل أسا�ىي ع�� مخرجات  

هذا القطاع ا�حيوي لبناء تنمية حقيقية ومستدامة. و�� هذا الصدد نذكر مثال أن من ب�ن أهم أولو�ات  

ظيفة التعليم، حيث �عتقد ال�جنة املشرفة ع�� إعداد مخطط  إعادة االعتبار لو   1958  إصالح التعليم لسنة 

 
مل، عدد مزدوج االستعماري ). التنظير للتعليم 2003(اليزيدي محمد،  - 1

ٔ
مطبعة النجاح الجديدة، الدار   ،29-28بالمغرب، مجلة ا

 2003البيضاء، 
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) مثال ما ي��: "إن الرفع من األجور �� قطاع التعليم ضروري لوقف حركة الن�وح منھ  1964-1960( اإلصالح

العمومية الوظيفة  قطاعات  العوامل    .1األخرى"  إ��  بفعل  سي��ار  ما  سرعان  اإليجا�ي  التعز�ز  هذا  لكن 

روف التبعية ا�حددة للمرحلة، فلم �ستطع الدولة امل�ىي �� ن�جها السيا�ىي الذي اختارتھ  االقتصادية وظ 

لقطاع التعليم، واضطرت التباع سياسة التقو�م الهيك�� املمالة من قبل صندوق النقد الدو�� منذ بداية  

 الثمانينات.  

ة، و�� قطاع التعليم بوجھ  �� التقشف وضرورة التحرر من متطلبات اإلنفاق العمومي عامال يخفى ما  و 

ق  ةي سياس  اتغاي من  خاص  
ّ
ع��  ب  تتعل األجور  وكتلة  البشر�ة  املوارد  ذلك  شمل  بحيث  الهيك��؛  التقو�م 

التقليص من التوظيف العمومي �� مهام ال��بية والتعليم، و��جيع التعليم ا�خصو�ىي للتخفيف من أعباء  

س�ن، وتجميد األجور، وا�حد من ال���� بالشهادات  الدولة، والتقليص من سنوات الت�و�ن األسا�ىي للمدر 

ال��اجعات   امل��ر األسا�ىي لهذه  ال��خيص بمتا�عة الدراسة ا�جامعية...ا�خ. ويعود  الدراسية، ثم املنع من 

ألح�ام التقو�م الهيك�� ذات ا�خلفية االقتصادو�ة، وال�ي بخست هذا القطاع ا�حيوي ووسمتھ �سمات؛  

. لذا، ال غرابة أن �عطى األولو�ة �� هذا القطاع �عدئذ للتدب�� اإلداري واملادي  2دوديةالالإنتاجية وضعف املر 

 واألم�ي.

صفوفها أولو�ة قصوى،   الهدر �� : ش�ل التحكم باملوارد البشر�ة وا�حد من  ع�� مستوى التدب�� اإلداري 

املدرس�ن    تنويع أوضاع �سبة التوظيف مقارنة بأعداد املتقاعدين، تم ا�حرص ع��    ضعفإذ باإلضافة إ��  

ألجل املز�د من التخلص من كتلة املوظف�ن الرسمي�ن والنظامي�ن. وقد تم ذلك بطرق متعددة؛ إما    3ا�جدد

نو�ي (التقاعد  (املغادرة الطوعية) أو �ش�ل قا  بالت�جيع ع�� املغادرة من قطاع ال��بية والتعليم �ش�ل طو��

النس�ي)، أو بإفراز فئات عديدة بأوضاع متمايزة ب�ن رجال و�ساء التعليم، بحيث تظل �ل فئة جديدة متم��ة  

األساتذة   فئة  العرضي�ن،  األساتذة  (فئة  وحوافز  امتيازات  من  لد��ا  ملا  وفاقدة  القديمة  الفئة  عن  سلبا 

ملباشر، األساتذة �حايا النظام�ن، فئة األساتذة الذين  املعين�ن بمباراة و�عد ت�و�ن، فئة أساتذة التعي�ن ا

إ��   التدريس  �انوا معلم�ن، فئة األساتذة املتعاقدين..). ز�ادة ع�� �ل ذلك، تم ا�حرص ع�� تحو�ل هيئة 

لتغي��   بمنحهم فرصا  التدب�� والتسي��، وذلك   �� الدولة  ال�ي تحتاجها  التخصصات  قاعدة خلفية إلفراز 

�� مبار�ات وت�و�نات تخول للراغب�ن نوعا من ال���� االجتما�� والوظيفي كذلك. وقد ش�ل  اإلطار األص�� ع

هذا ا�خرج معطى تنافسيا جديدا ونوعا من التمي�� السل�ي ضد مهنة التدريس ال�ي �عرضت لن�يف طو�ل  

ا الوضع غدت  فقدت ع�� إثره أطرها املؤهلة وجاذبي��ا ا�خاصة مقارنة بالوظائف العمومية األخرى. و��ذ

 مهنة التدريس بمرور الزمن نقطة عبور م�ي ووظيفي ال غ��.
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األم�ي التدب��  ع�� مستوى  املعارضة،    :أما  الوطنية  األحزاب   �� لألساتذة  الوا��  االنخراط  ش�ل  فقد 

لة  وتواجدهم �� طليعة النضال خالل املواجهات الك��ى، ت��يرا لسياسة التمي�� والتفر�ق ال�ي انت�ج��ا الدو 

تجاه األساتذة منذ ستينيات وسبعينات القرن املا�ىي. والسيما من الناحية اإليديولوجية والنقابية. فقد تم  

يومھ  الثا�ي  ا�حسن  الراحل  للملك  رس�ي  خطاب   �� مثقف�ن  1965/ 03/ 29  ا��امهم  أشباه  باعتبارهم   ،

� ا�خصوص بتأط�� الو�� الطال�ي كما تم ا��ام مادة الفلسفة وأساتذ��ا ع�  �ش�لون خطرا كب��ا ع�� األمة.

والتلمذي، و�تفر�خ الفكر الثوري؛ فُحصر تدريسها مجاليا ع�� مستوى �عض ا�جامعات فقط، بينما تم  

حذفها "بجميع تخصصا��ا من ا�جامعات وال�ليات املغر�ية ا�جديدة ال�ي أحدثت منذ بداية الثمانينيات، 

   1."و�عو�ضها �شعبة الدراسات اإلسالمية باملقابل

�انت   ال�ي  والسياسية  النقابية  الوحدة  لتفكيك  والسيا�ىي  النقا�ي  التعدد  �عز�ز  تم  أخرى  ناحية  من 

بما �انت �ع�� عنھ من و�� مواكب لتحوالت املشهد السيا�ىي واالقتصادي واالجتما��   القائملنظام ا تؤّرق

التأ  النضالية  الوط�ي واإلقلي�ي والدو��، و�ما �انت تمثلھ من قدرة خارقة ع��  ط��، وع�� خوض املعارك 

(مثال ذلك،   القو�ة (إضرابات قطاعية أو شاملة) تنديدا ب�ل ما يحاك ضدها وضد مصا�ح عموم الفئات 

. وقد ترتب عن سياسة  2و�ضرابات بداية الثمانينات والتسعينات)  1979وشتاء    1978إضرابات ما ب�ن أبر�ل  

واإليديولو��   والسيا�ىي  النقا�ي،  و�ساؤه،  التفر�ق  والتعليم  رجال  يمثلها  ال�ي  بالوحدة  كب��  تحكم  تلك، 

وا�حقوقية   املهنية،  وطموحا��ا  مطال��ا  و��  والءا��ا   �� متعارضة  فئات  إ��  بتحو�لها  لقو��ا  وتفكيك 

 والسياسية. 

�� غضون هذا التوجھ العام إذن جرى إذ�اء الفروقات األفقية �� صفوف هيئة التدريس والعمودية ب�ن  

التدريس. وقد تمخض عن  مهن   الب��وقراطي ع�� حساب هيئة  ال��بية والت�و�ن، كما تم ت�خيم ا�جهاز 

ذلك ا�ساع الهوة ب�ن املهام ا�خاصة بالتدريس وتلك ا�خاصة بالتسي��، واشتداد التباين �� شروط املمارسة  

 ب�ن التعليم العمومي والتعليم ا�خصو�ىي، و��ن ا�جال القروي وا�حضري...ا�خ. 

العنف الممارس ضد األستاذ(ة) في الوسط المدرسي لمدیریة إقلیم مكناس باعتباره نوعا    -11-2
 : من التمییز االجتماعي

األستاذ(ةاالهتمامينصّب    ع��  ط 
ّ
املسل العنف  وجوه  عن  الكشف  أجل  من  ع��،   ،(    :�� صور،  أر�ع 

"التدريس" ب�ن ال��بية والتعليم،  التمي�� �� مهنة  2سياسة التمي�� ب�ن التعليم�ن العمومي وا�خصو�ىي، و

 والتمي�� ع�� أساس ا�جنس، ومدى و�� األستاذة بوضعهم وأساليب مقاومتھ. 

 
ولى، بيروت، ص1993(محسن مصطفى،  - 1

ٔ
 . 50-42ص  -). المعرفة والمؤسسة، منشورات دار الطليعة، طبعة ا

 . 108-المكي المروني، مرجع سابق، ص - 2
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العنف   -11-2-1 إذكاء  في  ودورھا  والخصوصي،  العمومي  التعلیمین  بین  التمییز  سیاسة 
 :السیمیائي ضد األستاذ(ة) 

لظاهرة العنف بالوسط املدر�ىي إ�� استطالع البعد السيميولو��   قد قادتنا املقار�ة الفينومينولوجية ل

ب�ن تفاعالت  من  ع��ا  ينتج  وما  املوضوعية  م��ا  -للبنيات  العمومية  التعليمية  املؤسسات  داخل  فردية 

وا�خصوصية. مف��ض�ن بإزاء ذلك، أن الفعل ال��بوي الناجح من شأنھ أن يبدد العوامل املولدة للعنف ضد  

وسط املدر�ىي، وذلك بما يقتضيھ األمر من شروط موضوعية وتفاعلية لضمان حياة العالمات  األستاذ بال

ينشأ   فكيف  األفراد.  ب�ن  املتبادل  السلو�ي  والتفاعل  اللفظي  التداول  مستوى  ع��  عليھ  الدالة  ال��بو�ة 

� مستوى  العنف السيميائي ضد األستاذ(ة) بالوسط املدر�ىي؟ وكيف يؤدي موت الدالالت والعالمات ع�

 البنيات املؤسسية والتقاليد ال��بو�ة إ�� تزايد العنف ضد األستاذ(ة)؟  

وقد أدى بنا البحث امليدا�ي من خالل تقنية املالحظة املباشرة لشروط العمل ال��بوي ممثلة �� البنيات  

لتعليم ا�خصو�ىي املؤسسية و�� املعدات املادية والتفاعالت العالئقية، إ�� اكتشاف املفارقة الكب��ة ب�ن ا

ال��بو�ة   ممارسا��ا  ومضمون  ال��بو�ة  املؤسسات  ادعاءات  محمول  ب�ن  الفارق  ومعاينة  والعمومي، 

 والتفاعلية، ب�ن ما تحملھ من شعارات تر�و�ة رنانة، وما �عمل ع�� إنتاجھ بالفعل...ا�خ. 

ؤسسات التعليم العمومي  ع�� مستوى البنيات املادية املتاحة، يمكن القول بإجمال أن أهم سمة تم�� م 

و���تب عن   وا�حدودية.  الضيق  يم��ها  ال�ي  ا�خصو�ىي  التعليم  �� مقابل مؤسسات  والتنوع،  السعة   ��

األو�� (مؤسسات عمومية) توف�� إم�انيات ش�ى لتبليغ مضمون الفعل ال��بوي ليسعن طر�ق التدريس ��  

بتدخال ال��بو��ن  الفاعل�ن  حركة  و�واسطة  بل  فقط،  الفردية  ا�حجرات  األ�شطة  وع��  ا�ختلفة،  ��م 

والكتابات   الرسومات  توفرها  ال�ي  الفنية  والتعب��ات  املدرسية،  ا�حياة  أ�شطة  ��ا  �سمح  ال�ي  وا�جماعية 

(مؤسسات خصوصية)، فالضيق ومحدودية املرافق �شعر باالختناق    ا�جدار�ة...ا�خ. أما بخصوص الثانية

ر ��النف�ىي ومن  
ّ
القات ب�ن الفاعل�ن ا�ختلف�ن. فتلزم التالميذ بالتلقي والتعلم كنشاط  الع  ثّم ينشأ التوت

خالل   من  ذلك  لنا  تأكد  وقد  كفاء��م.  عن  للتعب��  وحيدة  �إم�انية  والتلق�ن  بالتعليم  واألساتذة  نمطي، 

ملناخ  مالحظتنا لنظام التفاعالت ب�ن املوظف�ن اإلدار��ن، و��ن األساتذة والتالميذ، حيث يوفر ضيق امل�ان ا

املالئم للتحكم ولفرض سلطة أحادية من قبل املدير (ة) ع�� ا�جميع، فهناك دوما جلبة و�التا�� هناك دوما  

 ضرورة م�حة للتدخل العاجل لفض املشكالت.  

وع�� مستوى التفاعالت داخل البنيات املؤسسية، يالحظ توزيع وا�ح للمهام �� التعليم العام، بينما 

ن املوظف�ن �� القطاع ا�خاص. فمؤسسات التعليم العمومي تظل وفية للتمي�� ب�ن ب�  االختصاصاتتتداخل  

املوظف�ن ب�ن  للتخصص  التدريس، ومراعية  اإلدارة وهيئة  حراس عامون/ معيدون/    هيئة  ناظر/  (مدير/ 

املوظف   يكتفي  ال  إذ  التخصصات،  فو�ىى  نحو  ا�خاص  التعليم  مؤسسات  تن�ع  بينما  أعوان/أساتذة.)، 

بدو  مختلفة  هناك  مواد  تدريس  مهمة  األستاذ  يؤدي  �أن  واحدة،  دفعة  وظائف  �عدة  يقوم  بل  واحد،  ر 

(ر�اضيات و�شاط عل�ي مثال)، أو أن يزاوج ب�ن التدريس واإلدارة (مدرس وحارس عام معا)، ا�خ. ومن جهة  

باء وأولياء  أخرى، يخضع اآلباء ع�� مستوى التعليم العام لوضع تنظي�ي يجعلهم شر�اء �� إطار جمعية آ
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التالميذ ال�ي ينظم تدخال��ا واختصاصا��ا القانون؛ بينما ال توجد جمعية ��ذا املع�ى التنظي�ي �� عرف  

املؤسسات التعليمية ا�خاصة. وهو ما يمكن أن �ستنتج معھ بأنھ �� غياب أي قانون منظم لعالقة املؤسسة  

من قبل اآلباء، فيتدخلون �� �ل �ىيء باعتبارهم    باآلباء، يتعرض األساتذة للتضييق ع�� مهامهم �ش�ل سافر

 أ�حاب حق أك�� من غ��هم. 

أفراد   انتحال صفة األستاذية من قبل   �� يتج��  بروز عنف سيميائي،  إذن،  الوضع  من مخلفات هذا 

دون   املهنة  لهذه  ممارس��م   �� كذلك  و�كمن  ملمارس��ا،  تؤهلهم  وموضوعية  ذاتية  مقومات  بدون  دخالء 

ا "األستاذ"  امتالكهم  الختفاء  عمليا  يؤدي  ما  ذلك  ولعل  األستاذ.  ل�خصية  الواق��  التمثيل  ع��  لقدرة 

الدخالء  قبل  من  رمز���ا  ع��  التطاول  ييسر  كما  واالجتما��،  املدر�ىي  الثقا��  التداول   �� رمز�ة  كعالمة 

وي سليم، ي�ون فيھ  واملتطفل�ن كذلك. فال يمكن لهاتھ العالمة أن تحيا دالليا إال ضمن وسط تداو�� تر� 

مدلولها ذا مع�ى ثابت ورا�خ �� الو�� و�� املمارسة ا�جماعي�ن. بيد أن افتقار املؤسسات التعليمية ملوارد  

والتعامل،   ا�حوار   �� الضرور�ة  والبيداغوجية  ال��بو�ة  لآلليات  وافتقادها  ال��بو�ة،  ملهامها  مؤهلة  �شر�ة 

ة، وعن توف�� األ�شطة املالئمة الستباق مشكالت العنف وعدم  يجعلها عاجزة، عن قراءة ا�حاجيات ال��بو�

إلنجاز  ...ا�خ. والنتيجة �� أن املشكالت ت��اكم والتوترات ت��ايد، األمر الذي يوفر مناخا غ�� مالئم االندماج

 دال، وغ�� قادر ع�� اجتثاث منا�ع العنف من السلو�ات كما من التمثالت.    تر�وي 

"التدر  -11-2-2 مھنة  في  السلطة التمییز  إضعاف  في  ودوره  والتعلیم،  التربیة  بین  یس" 
 : األستاذ(ة)"“ ـلالرمزیة 

لطاملا شغل األستاذ(ة) �� منظومتنا ال��بو�ة دورا مزدوجا ي��اوح ب�ن ال��بية والتعليم، باعتباره نموذجا  

الفقيھ" قبل ا�حماية الفر�سية،   -للتطابق املعياري مع القيم السائدة واملرغو�ة �� ا�جتمع. لذا �ان "املعلم

الثقافة  -و' األستاذ بھ    الوط�ي" �� غضو��ا، سباقا للذود عن  باعتبارها شيئا مقدسا. فالتصقت  الوطنية 

جراء ذلك صورة رمز�ة يحملها معھ حيثما حل وارتحل. فع�� الرغم من سياسة املستعمر الفر��ىي الرامية  

لتمي�� التعليم الفر��ىي الالئ�ي املوجھ لغ�� املسلم�ن عن التعليم التقليدي األصيل الذي تجسده جامعة  

فشل   من  و�الرغم  بروافدها  القرو��ن،  الوطنية،  الهو�ة  مضمون  تجسيد   �� اإلستقالل  فجر  الوطني�ن 

الدينية والثقافية املتعددة، ع�� مستوى اإلصالح ال��بوي للمنظومة التعليمية، إال أن ا�حاجة االجتماعية  

� ذلك، املعلم" بمضمو��ا ا�جامع للوطنية ولل��بية والتعليم، ظل حاضرا. وع�� سبيل املثال �-ملهنة "األستاذ

قول اآلباء للمعلم: "اذبح، وأنا سأس�خ"، أو املقطع الشعري، األك�� تداوال ب�ن الناس، للشاعر املصري أحمد  

 �اد املعلم أن ي�ون رسوال".   =شو��: "قم للمعلم ووفھ التبجيل

�خصية    إ�� صون حقوق اإل�سان الداعية  وع�� الرغم من تطور الثقافة الوطنية وانفتاحها ع�� قيم  

لطفل وكرامتھ من العقاب وسوء املعاملة، وتمكينھ من حقوقھ األساسية ال�ي تخول لھ التعب�� ا�حر عن  ا

ي قيمة  و أف�اره وعن وجوده ا�خاص دون وصاية أو نيابة من أحد، إال أن ا�حاجة ا�جتمعية ألستاذ(ة) ذ

قدر بحو و رمز�ة وذ
ُ
من املبحوث�ن ع��    %97� ا�ي سلطة تر�و�ة فعلية، ظلت مطلبا قائما. فقد أكدت �سبة ت

امتالك األستاذ رسالة تر�و�ة عليھ أن يؤد��ا باملوازاة مع دوره التعلي�ي، وهو ما فسره أحد املستجو��ن، وهو  
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سنة، بقولھ: " علمتنا التجر�ة أن اكتساب الرقم واحد أو  59، يبلغ من العمر  االبتدائيأستاذ �سلك التعليم  

واح��اما للدور"، وهو قول فصل �� تقاطع التعليم وال��بية ضمن وضعية  حرف (أ) �ستد�� تناو�ا و�نصاتا  

 إم�انية للتعلم �� غياب النظام واالنتظام تحت سلطة املعلم الذي هو مر�ي بامتياز.  واحدة، حيث ال

من ناحية أخرى، تتفق أجو�ة املستجو��ن ع�� أن الواجب املنتظر من "األستاذ(ة)" هو ال��بية والتعليم، 

من املبحوث�ن بأن األمر يتعلق ع��    % 66�م يختلفون حول مضمون ا�جانب ال��بوي هذا، بحيث �عتقد لك�

يتجاوز   القيم، و�رى ما  بال��بية ع��  يرى    %7نحو فضفاض  بينما  السلوك،  الن�ح وتقو�م   �� يتج��  أنھ 

و�عكس    صيات اآلخر�ن.بأنھ ال��بية ع�� ا�حر�ة، وال��ام من االستاذ �عدم التدخل �� خصو   %13،3حوا��  

هذه اإلجابات الثالث اتجاه�ن مختلف�ن يخ��قان مجتمع البحث، و���اوحان ب�ن االعتقاد �� ال��بية كتدخل 

غ�� مشروط لبناء ال�خص من ا�خارج (األغلبية)، و��ن االعتقاد با��ا تدخل خار�� مشروط باح��ام حر�ة  

 �ش�ل ال�خص من الداخل(أقلية).  

ى مساهمة األستاذ(ة) �� تراجع رمز�تھ وسلطتھ ال��بو�ة، �ساءلنا بخصوص الدروس وح�ى نبحث عن مد

من    %  51ا�خصوصية، واستفسرنا عن مدى تأث��ها ع�� الصورة الرمز�ة لألستاذ(ة) �� ا�جتمع. حيث يرى  

و�ة،  إعطاء الدروس ا�خصوصية �ىيء مقبول وال ضرر فيھ ع�� سلطة األستاذ ال��ب  األساتذة املستجو��ن أن

ألن لذلك ما ي��ره أوال من جهة الظروف االقتصادية املتقلبة، حيث �غطي العائد من هاتھ الساعات ضعف  

عن   الدولة  تخ��  تبعات  تحمل  عليھ  يتع�ن  حيت  االجتماعية  الظروف  جهة  من  وثانيا  الشرائية،  قدرتھ 

الثقاف  الناحية  من  ثالثا  ثم  والتعليم،  التشغيل  و��  ال�حة   �� الساعات  مسؤوليا��ا  تمنحھ  حيث  ية 

ا�خصوصية فرصة للتعو�ض املادي عن ا��ياره الرمزي بما بات �س��لكھ و�قبل عليھ من مار�ات تجار�ة ومن  

   أشياء مادية
ّ
 دة.  مقل

ينب�� ا�حد منھ ا  مزاولةمن املبحوث�ن، أن  %  49�� مقابل ذلك �عت�� لساعات ا�خصوصية وضع شاذ 

ة لألستاذ �� ا�جتمع. و�� هذا الصدد يدافع أحد املستجو��ن، (وهو مدير  نظرا لبليغ أثره ع�� الصورة الرمز� 

سنة وحاصل ع�� اإلجازة �� األدب العر�ي تخصص لسانيات)، عن رمز�ة  55ثانو�ة تأهيلية، يبلغ من العمر 

سلع  األستاذ(ة) خارج إطار ما هو مادي وسل�� قائال: " ...ليس األستاذ(ة) فقط من �عيش ظروف القهر ح�ى �ُ 

القهر، لك��م يواجهون وضعهم ذاك و�تحملونھ بطرق خاصة   الناس �عيشون تحت عوملة  مهنتھ، بل �ل 

�حية   األستاذ  وقوع  عدا  ا�خصوصية،  للساعات  م��را  أرى  ال  لذا  سلطة    االس��الكجدا.  أمام  وا��ياره 

الشهوات. فَتَحول بمرور الوقت إما إ�� خادم يصرف جهدا مضاعفا لفائدة املؤسسات ا�خصوصية، أو إ�� 

 مق��ض �عمل لصا�ح املؤسسات البنكية." 

ال��بية   ب�ن  التمي�� املقصود  تأث��  الرمز�ة لألستاذ(ة) سواء تحت  ��ذا املع�ى إذن غدا تفكيك السلطة 

أو العمدي نحو الساعات ا�خصوصية، أحد مولدات العنف ضد    االضطراري   االتجاهبفعل  والتعليم، أو  

��و�ن من   والتعليم، هو  ال��بية  ب�ن  �� دور األستاذ  فالتمي��  املستجو��ن.  بتعب�� فئة عر�ضة من  األستاذ 

هنية واملعيار�ة  متاعب األستاذ وتفق�� ملهمتھ النبيلة ال�ي أ�حت وضيعة وقابلة لالنتحال خارج الشروط امل

 ملمارس��ا. 
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 : الجنسي كمظھر من مظاھر العنف ضد األستاذ(ة) التمییز -11-2-3
 �� العنف  ملمارسة  ا�جماعية منطلقا  الذاكرة   �� الثقافية  املمارسة  ا�جن�ىي كما ر�ختھ  التمي��  �عت�� 

النمطية للصور  أن  ذلك  ا�ختلفة.  واملؤسساتية  االجتماعية  بأوساطھ  املعاصر  املغر�ي  حول    مجتمعنا 

مستوى   ع��  كب��  تأث��  مسبق،  نحو  ع��  م��ما  ب�ل  ا�خاصة  وللمواقع  لألدوار  الثقا��  وللتوزيع  ا�جنس�ن 

ة العنف الذي يطالهما �� املؤسسات االجتماعية عامة، و�املؤسسات التعليمية م��ا بوجھ خاص.  نوعية وِحدَّ

�عد املدارس التعليمية مسرحا خصبا لهاتھ املمارسة التمي��ية البائدة، حيث    :ع�� الصعيد املؤسسا�ي

يبدو أ��ا تكتسب شرعي��ا ع�� الصعيد العم�� تحت م��رات اقتصادو�ة وتدب��ية، كذرائع ا�جودة واإلتقان  

ا�جن �التمي��  تجليا��ا  من  �عض  ع��  الدراسة  لهذه  امليدا�ي  البحث  دلنا  وقد  �� واملردودية...ا�خ.  �ىي 

التشغيل، و�� املهام واألجور، كما ع�� مستوى إسناد مواقع املسؤولية اإلدار�ة وال��بو�ة...ا�خ. وال سيما ع��  

 مستوى املؤسسات التعليمية ا�خاصة ال�ي يبدو ف��ا األمر أك�� سفورا، رغم �ل تجليات ا�حداثة الظاهرة. 

نالحظ   البحث،  عينة   �� ا�جنس  متغ��  حضور  حيث  أسفلھ  كما–ومن  ا�جول   �� مب�ن  ارتفاعا    -هو 

ل�جنس�ن اآلخر�ن (ذ�ور) و(جنس آخر) ع��   %2و  28%، مقابل%69  م�حوظا �� عدد اإلناث املدرسات ب

مقارنة    %80  التوا��. ينضاف إ�� ذلك أن تمثيلية العنصر النسوي بقطاع التعليم ا�خاص تصل إ�� �سبة

 .%47ــ ببقطاع التعليم العام حيث تق��ب فقط من النصف 

 يب�ن توزيع األساتذة حسب متغ�� ا�جنس: )7جدول رقم (-

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  69.7 69.7 69.7 136 إناث 

 71.8 2.1 2.1 4 جنس آخر 

 100.0 28.2 28.2 55 ذ�ور  

 Total 195 100.0 100.0  

 

الهرم  قد تبدو هذه    �� إ�� مؤشرات محددة �ارتفاع �سبة اإلناث  إذا ما احتكمنا  املعطيات موضوعية 

)، أو نمو مستوى  2014(  الس�ا�ي للمجتمع املغر�ي مقارنة بالذ�ور حسب اإلحصاء األخ�� للس�ان والسك�ى

فئات املغر�ي وتقبل  ا�جتمع  باعتبار تطور  أو  الشغل،  اقتحام سوق  الفتاة وتمك��ا من  ا�ختلفة  تمدرس  ھ 

خروج املرأة للعمل بمختلف ا�جاالت ع�� نحو متساٍو مع الرجل �� ا�حقوق والواجبات...ا�خ. غ�� أن بواطن  

 األمور قد ال ت�ون كذلك؛ إذ يظل وقع الت��يرات االقتصادية بخلفي��ا الثقافية التقليدية حاضرا رغم ذلك.  

: إذا �ان ولوج الوظيفة العمومية يتم وفق مبار�ات مفتوحة للتنافس ب�ن �افة  مستوى التوظيفع��  

من   للعديد  يخضع  ا�خصوصية  باملؤسسات  التشغيل  فإن  تمي��،  دون  االجتماعية    االعتبارات الشرائح 



ساتذةالعنف  
ٔ
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ثالثا،   ي�جأ،  كما  الشغل،  لسوق  تبعا  والطلب  العرض  بمنطق  ثانيا  و�أخذ  الر�ح،  أوال  يرا��  إنھ  ا�خاصة: 

عاي�� انتقائية ��م كث��ا �خص املر�ح من حيث خصائصھ الذاتية وا�جنسية والثقافية وا�جهو�ة. و��  مل

هذا اإلطار أدهشنا كث��ا التواجد الكثيف لعنصر اإلناث والذ�ور من مناطق جنو�ية بمؤسسات التعليم  

ا بالتعليم  أستاذ  (وهو  املستجو��ن  أحد  من  كيفيا  توضيحا  لذلك  فالتمسنا  ��   مجاز �خاص،  ا�خاص، 

سنة، مقيم �ش�ل مؤقت بمكناس، و�نحدر من مدينة أرفود �� ا�جنوب  32�ياء، أعزب، يبلغ من العمر�الف

الشر�� للمغرب) حيث قال: " إن السر وراء �شغيل النساء أك�� من الرجال، �عود لتحملهن كث��ا األعباء  

ولهن بما يتلقينھ من أجور دون مجادلة".  املضنية للشغل، ولعدم اع��اضهن ع�� توج��ات املشغل، ثم لقب

أما بخصوص السبب وراء اإلقبال ع�� �شغيل الذ�ور ذوي ال�حنة السمراء (�حراوة) أك�� من غ��هم؟  

ة،   ف��جع األمر بنظره إ��:" التمثل املسبق لدى املستثمر�ن ا�خواص بأخالق (�حراوة) الذين �عملون بِنيَّ

ضدهم ح�ى �� وجود خالف معهم، إضافة إ�� وفا��م بالوعد ح�ى ولو لم  فال يؤذون مشغل��م، وال يتآمرون  

�عد هناك م��رات نفسية لالستمرار". وأما عن املش��ك ب�ن (�حراوة) والعنصر النسوي، والذي يجعلهم  

و��  باملسؤولية  الو��   �� اش��اكهم   " إ��:  بنظره  ف��تد  ا�خواص،  املشغل�ن  لدن  من  غ��هم  ع��  مفضل�ن 

 ها".  تحملهم ل

: ع�� الرغم من أن املهمة ال�ي �شغلها املوظف(ة) �� عملھ قد  مستوى إسناد املهام وتوزيع األدوارع��  

ال�ي �ستدمجها الفرد �ش�ل    باالستعدادات �ع�� عن اختيار �خ�ىي، إال أن ذلك االختيار يق��ن مع ذلك  

للعب ذلك (الهابيتوس)  تنشئتھ االجتماعية  أو ال واع ع�� س��ورة  باإلسناد    واع  أيضا  يق��ن  الدور، مثلما 

وا�خصوصية   العمومية  املؤسسات   �� عل��ا  حكرا  أصبحت  ملهام  األن�ى  اختيار  فإن  لذا  املؤسسا�ي. 

...)،  االبتدائيك(التنظيف وا�حضانة/ مرافقة األطفال ع�� وسائل النقل/ التعليم األو��/ و�سبيا التعليم  

(اإلدارة واإلشر  الذ�ور ب  مهام  املداخل واق��ان  بمراقبة  السياقة/  بمهام  العليا/  املستو�ات  بتدريس  اف/ 

��ييئ ثقا��   البتة عن اختيار �خ�ىي �ع�� عنھ األفراد، بل هو عبارة عن  الهو�ات...) ليس �عب��ا  وتدقيق 

 وتمي�� اجتما��.  

حاجتھ   وتطور  املغر�ي  ا�جتمع  �عقد  أدى  فقد  لذلك،  تواكب    االجتماعيةتبعا  جديدة  لتخصصات 

، إ�� إفراز نوع�ن االستقاللاحتياجاتھ املتعددة و�عكس تطلعات فئاتھ و�شكيالتھ ا�ختلفة ملرحلة ما �عد  

من التعليم (خصو�ىي وعمومي)، و��� انبثاق تطور عقال�ي ملموس �� أش�ال التسي�� والتدب�� كذلك. لكنھ  

السائدة �وعاء رمزي لبناء الهي�ل    تطور وظيفي غ�� مكتمل، بما أنھ يحافظ ع�� استمرار�ة م�حوظة للثقافة 

التعليم   قطاع   �� بكثافة  املرأة  فتوظيف  خصوصية.  أو  �انت  عمومية  التعليمية،  للمؤسسات  الداخ�� 

التعليم أ�سب مهنة للمرأة كما يؤكد ذلك العل�ي   باملغرب، يرجع إ�� جذور ذ�ور�ة تتمثل �� االعتقاد بأن 

 �� سوسيولوجيا تأنيث التعليم باملغرب). ا�خمار �� أطروحتھ عن (ا�جال وا�حجاب، 

، وا�جشع والر�ح السريع �� قطاع التعليم، يحرف التطور  االستغاللإن التوجھ االقتصادي القائم ع��  

الطبي�� لتقسيم العمل االجتما��، إذ �عمل ع�� إعادة إنتاج األدوار وفق الصور النمطية ا�جاهزة، ويعمد  

تبعا لالستعماالت الثقافية السائدة، كما ُيبخس املهام املرتبطة بالتعليم، إذ    إ�� ت��ير التمي�� ب�ن ا�جنس�ن
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تدب��   يقود  كما  املعيار�ة،  شروطها  بدون  لالنتحال  وقابلة  �سيطة،  متدنية،  مهنة  إ��  التدريس  يحول 

ر  املؤسسات التعليمية نحو مز�د من التقشف �� اإلنفاق ع�� شروط العمل الرئيسية، وع�� مستوى األجو 

واملستحقات كذلك. ولعل ذلك ما يخلف بوجھ عام أوضاعا مزر�ة لدى العامل�ن بقطاع التعليم، و�كرس  

 دوني��م مقارنة ببا�� الوظائف األخرى للدولة.  

العام، تمثل إكراهات العيش (فقر، بطالة، ��ميش..) وضيق سبل    االقتصادوي �� تواز مع هذا التوجھ  

ض ع�� الفرد استعدادا خاصا للتنازل عن اختياراتھ ال�خصية والقبول  التحرر م��ا، عوامل إضافية تفر 

العمومي   التعليم  وظيفة   �� العمل  أن  ذلك  ومن  وأدوار.  مواقع  من  عليھ  �عرضھ  و�ما  املؤسسة  �شروط 

للوظائف، وال��يؤ للعمل باألر�اف و�� ظروف من القهر    االجتما�� �ستد�� القبول مسبقا بدوني��ا �� السلم  

�حال، مثلما أن العمل بمؤسسات التعليم ا�خصو�ىي �ستد�� القبول بأفضلية النساء، و�توزيع  وعسر ا

ا�حضانة   واإلبتدائي،  األو��  �التعليم�ن  منتقاة  مهاما  حصري  بنحو  للنساء  �سند  حيث  للعمل،  جن�ىي 

ما تو�ل للذ�ور  ومرافقة األطفال ع�� م�ن وسائل النقل املدر�ىي، إضافة إ�� مهام التنظيف والسكرتار�ة، بين

 �ش�ل خاص مهام اإلدارة واإلشراف والسياقة واملراقبة...ا�خ. 

اقع واألدوار واملستحقاتع��  : ��منا �� هذا الصدد أن نتطرق لفئة التدريس دون  مستوى تراتبية املو

ة، ثم  سواها، ألن الالتجا�س الذي باتت عليھ هاتھ الهيأة �عد سياسات التحكم والتفر�ق ال�ي ن�ج��ا الدول

القطاع ا�خاص فيما �عد، خلق أوضاعا �جينة ومث��ة لالنتباه، ال سيما ع�� مستوى القطاع ا�خاص حيث  

 مستدام و�الغ اإلح�ام.    يء"ييلتف "تخضع هذه الفئة ل��اتبية مزاجية صارمة، و

�انت ا 
ّ
سيا�ىي    مل وضع  جراء  التعلي�ي  نظامنا   �� بالصدفة  وليدة  ا�خصو�ىي  التعليم  مؤسسات 

لقت  واقتص
ُ

ادي خاص أملتھ بحدة سياسة التقو�م الهيك�� منذ بداية ثمانينيات القرن املا�ىي، ول�و��ا خ

باالستثمار. فإ��ا    ةغر�م جاذبية    تجتماعية ذا ا  اأدوار ھ الدولة املتخلفة  ل  جعلت ياُمْضن اعنوة لتحمل قطاع

العديد من   لتستفيد من دعمها ع��  للدولة،  الدعم ع��  تن��ز وضعها االعتباري كمنقذ  املستو�ات. ومنھ 

القيام �ساعات خصوصية داخل    �� العام ا�حق  البشر�ة بوجھ خاص. فألساتذة القطاع  مستوى املوارد 

هذه املؤسسات، كما للمؤسسة ا�خصوصية ا�حق �� �غذية حاج��ا لألطر ال��بو�ة من القطاع العام بما  

 صوصية مواردها البشر�ة؟يناسب وضعها ا�خاص �� املقابل. فكيف تدير املؤسسة ا�خ

لقد خلق دعم الدولة ملؤسسات التعليم ا�خصو�ىي ع�� مستوى املوارد البشر�ة وضعا جنيسا. و�تعلق  

األمر بتنوع كب�� يجري إخضاعھ لتفيييء هرمي (أنظر الرسم التخطيطي) وترات�ي مغلق. حيث �عتليھ فئة  

ة بمؤسسات التعليم ا�خصو�ىي، �� مقابل فئة  أساتذة التعليم العمومي املرخص لها بز�ادة ساعات إضافي

 األساتذة التا�ع�ن لقطاع التعليم ا�خصو�ىي املنغلقة ع�� نفسها وامل��اتبة فيما بي��ا. 

هناك فئة (أساتذة التعليم العام)، وتحظى بم�انة أرفع و�مستحقات أفضل مقارنة �غ��ها، بالنظر   :أوال

، مما يجعلها العماد األسا�ىي الذي �ستلهم منھ املؤسسة ا�خصوصية �جودة ت�و���ا و�خ��ا��ا املشهود لها ��ا

املواد   تدريس   �� وجود��ا  سمع��ا،  بناء   �� خاص  �ش�ل  عل��ا  فتعول  جاذبي��ا،  ع��ه  وتحقق  نموذجي��ا 

 واألساسية.    اإلشهادية
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ب  :ثانيا و�نعتون  القار�ن)،  (األساتذة  فئة  تتعدى  ــ  هناك  أقدمية  لد��م  ممن  املؤسسة"    6أو    5"أبناء 

سنوات، حيث �عول عل��م إدارة املؤسسة �� السراء والضراء وتقر��م م��ا أك�� من با�� الفئات األخرى. كما  

�التعو�ض عن العطل وعن    أ��ا �ع��ف ��م قانونيا وتمنحهم بالتا�� وضعا نظاميا �شملهم بحقوق معينة

 حوادث الشغل واملرض، غ�� أن عددهم قليل جدا.  

هناك فئة األساتذة ذوي األقدمية املتوسطة (ما ب�ن ثالث وست سنوات)، أجورهم أقرب إ�� املعدل    :ثالثا

املتوسط لألجور(السميك) بقليل، غ�� مصرح ��م قانونيا، ولك��م يراهنون ع�� سنوات األقدمية الكتساب  

 وضع نظامي باملؤسسة املشغلة، وكذا لضمان ال���� نحو فئة األساتذة "أبناء املؤسسة".  

، فتخص األساتذة املتدر��ن الذين لم يحصلوا �عد ع�� أقدمية تذكر باملؤسسة، فهم  أما الفئة الرا�عة

األغل الفئة  هذه  أفراد  �ش�ل  السنت�ن.  باملؤسسة  وجودها  يتعدى  ال  قارة،  وغ��  متحركة  داخل  فئة  بية 

املؤسسة، فيجري اختبارهم ع�� توظيفهم لسد ا�خصاص �� مهام متعددة و�أجور جد متدنية. يراهن أفراد  

هذه الفئة ع�� مجهودهم ا�خاص ح�ى ينالوا ر�ىى املشغل ع��م، و�ضمنوا التحول نحو الفئة املوالية ذات  

 "األقدمية املتوسطة".  

 عامل�ن باملؤسسات ا�خصوصية:رسم توضي�� �حركية ول��اتبية األساتذة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: يو�ح الهرم انفصال القمة عن القاع، بحكم تباين أصول الفئت�ن من األساتذة. فال يمكن  م�حوظة

املؤسسة   أساتذة  �عو�ض  يمكن  بينما  ا�خاصة،  املؤسسات  داخل  العمومي  التعليم  أساتذة  �عو�ض 

سعهم اكتساب �عض األقدمية وا�خ��ة ليتحولوا إ��  ا�خصوصية ع�� حركية األساتذة املتدر��ن الذين بو 

الفئة املوالية (ذات األقدمية املتوسطة)، ثم فيما �عد نحو الفئة ال�ي تل��ا واملعروفة ب(أبناء املؤسسة). و��  

كب��ا،   دورا  ا�جنوب  من  واألساتذة  امل��وجات  األستاذات  تلعب  األقدمية  ع��  املبنية  ا�حركية  هذه  إطار 

أساتذة 
القطاع 

العام

أساتذة
متدربون

االساتذة أبناء 
المؤسسة 

بأقدمیة (
)أكبر

أساتذة 
بأقدمیة 
متوسطة
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ل و�ؤمنون  فبتحملهم  مستدامة  حركية  يضمنون  املؤسسات،  ��ذه  العمل  ولشروط  ا�خاصة  ألوضاع 

�عو�ضات   من  بھ  موعودون  هم  ما  انتظار   �� ذلك  و�ل  باملؤسسة،  ا�خاصة  البشر�ة  املوارد   �� استقرارا 

 وترقيات. 

 : وعي األساتذة بأوضاعھم، وأسالیبھم اإلستراتیجیة في تجاوزھا -11-2-4
ال��بو�ة   منظومتنا  مستوى  ع��  املتعاقبة  التعليمية  السياسات  أرس��ا  ال�ي  التمي��  أش�ال  خضم   ��

التعليم...ا�خ)، و��    باملغرب أو نوع  الت�و�ن  أو التخصص، نوع  أو ا�جال، ا�حتوى  اللغة  (سواء بمقت�ىى 

وقانونية مؤسساتية  و�يداغوجية،  تر�و�ة  إصالحات  من  ذلك  �ل  عن  تمخض  ما  األستاذ(ة)  إطار  �عت��   ،

) ال�ي sales boulots-العنصر األك�� معاناة مما سواه، وذلك �عدما غدت مهنتھ من طينة (األعمال القذرة

جرى التخ�� ع��ا، �عدما تم تبخيسها وتجر�دها من جاذبي��ا ومن سائر ما يم��ها عن با�� الوظائف واملهن  

 األخرى. 

موضوعا لعنف رهيب، �عددت تجلياتھ ومستو�اتھ ب�ن ما هو  لقد غدت مهنة التدريس، بمحض ذلك،  

سيميائي وما هو مؤسسا�ي، ما هو اقتصادي وما هو اجتما��، ما هو مادي وما هو رمزي...ا�خ. كما باتت  

صفة " أستاذ(ة)" عبارة عن وصم لصيق ب�ل من يم����ا، من بداية مشواره إ�� ��ايتھ، وسواء اختار ممارس��ا  

 طرارا تحت تأث�� ظروفھ االجتماعية من حاجة و�طالة وفقر ...ا�خ.طواعية أو اض

أنواعها،   التعليم املدر�ىي ع�� اختالف  التدريس بمؤسسات  العام ملمارسة مهنة  بالوضع  قد  إن الو�� 

 من قبل األساتذة املمارس�ن لها، لكنھ و�� متفاوت، وم�حوب بمشاعر متباينة. و�� هذا  
ً
أصبح شيئا ُمدَر�ا

 يمكن توزيع فئات األساتذة حسب درجة وع��م ونوعية مشاعرهم ومواقفهم مما يجري إ�� ثالث فئات:اإلطار  

سنة فما فوق من األقدمية �� التعليم، تقدر �سب��م �� عينة    30: وتخص األساتذة الذين قضوا  فئة أو��

الستينيات إ�� اليوم. هؤالء  ، واكبوا السياسات املتعاقبة ع�� تدب�� املنظومة ال��بو�ة منذ  %13ـــ  البحث ب

ا�حسرة   سما��ا  خاصة  مشاعر  تنتا��م  لذا  بال��اجعية،  تنفيذها  تم  ال�ي  التعليمية  اإلصالحات  يصفون 

بالنظر ملا آلت إليھ أوضاع التعليم باملغرب من فشل وتخلف ال �عكس البتة ما    واالنكسار وا�حيف واملرارة  

رب الذي �انوا يطمحون إليھ. تمثل هذه الفئة من األساتذة  قدموه من مجهودات جسيمة �� سبيل بناء املغ 

 إ�� اليوم.   االستقاللذاكرة التعليم املغر�ي وشاهد عيان �� ع�� وقائعھ وتمفصالتھ الك��ى منذ فجر 

مستواهم الدرا�ىي عال،    %.4عاما، �سب��ا �� عينة البحث حوا��    30و  20ت��اوح أقدمي��ا ب�ن    فئة ثانية:

��م ع�� النقد. يصفون أوضاع التعليم و سياساتھ اإلصالحية بالسطحية والنخبو�ة وال��انية.  يتم��ون بقدر 

أغلب هؤالء �� مواقع املسؤولية اإلدار�ة باملؤسسات العمومية، م��فعون عن �ل ما ��ىيء ملهنة "األستاذ"،  

ت ا�خصوصية و القروض  إذ �ع��ضون ع�� حياة "الت��جز "ال�ي زجت برجال و�ساء التعليم �� آتون الساعا 

  االجتماعية البنكية. و�تمس�ون بالعمل النقا�ي �واجهة حقيقية للصراع من أجل ا�حفاظ ع�� املكتسبات  

 للمغار�ة.  
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يتواجد  .  25 %سنة. وتصل �سب��ا �� عينة البحث إ��20و  10ت��اوح أقدمي��ا �� التعليم ب�ن    :فئة ثالثة

عليم العام. ع�� املستوى النظامي، �عت�� آخر فئة ناجية من جحيم  قطاع التب  % 90هاتھ الفئة بحوا��  أفراد

 �� ا�جار�ة  التحوالت  تجاه  اس��اتيجي��م  عن  أما  والتقاعد.  والتوظيف  ال��سيم   �� ال��اجعية  اإلصالحات 

باالنتماءات   أنفسهم  هؤالء  أغلب  يحصن  باالن��از�ة،  وصفها  فيمكن  والتعليم  ال��بية  النقابية  منظومة 

مثال الساعات اإلضافية �ش�ل مستمر، وخارج ا�حدود القانونية املسموح ��ا، ال  ة، حيث يتعاطون  املتعدد

�عت��   ال��بو�ة.  أطرها  الصلبة، ويعتلون هرم  ال�ي �ش�لون قاعد��ا  ا�خصو�ىي  التعليم  سيما بمؤسسات 

تيجية للتحصن والدفاع،  أفراد هاتھ الفئة العمل النقا�ي وا�حز�ي، ومتا�عة التعليم ا�جام��، أساليب اس��ا

 ولل���� وتحس�ن األوضاع املادية كذلك.  

سنوات من األقدمية. حاصلون ع��   10ال يتعدى أفرادها    %.58تبلغ �سب��ا �� عينة البحث  :  فئة را�عة

ال�ي  الهشاشة  جيدا  �عون  ا�خاص.  التعليم  مؤسسات  مع  متعاقدة  �أطر  أغل��م  ويشتغل  وأك��،  اإلجازة 

مهنة   و�تخذون  راضون  غ��  فإ��م  لذا  عرضي�ن،  أو  �انوا  نظامي�ن  متعاقدين  كمدرس�ن  وضعهم  تحف 

العث أفق   �� مؤقتة  خطوة  ع��  التدريس  يطلقون  يرض��م،  ما  ع��  عثورهم  و�ح�ن  أفضل.  هو  ما  ع��  ور 

"عدي   الديباناج"،  "وضع  التعاقد"،  عل��م  رض 
ُ
ف الذين  "األساتذة  مثل:  خاصة،  توصيفات  ذاك  وضعهم 

ْك ح�ى تلقى ما  
َّ
"، ويعكس ذلك منطق ممارس��م ملهن��م، أحسن بالطباش�� ح�ى يجيب هللا التيس��"، "ْسل

سطحية والالمباالة بالواقع، وع�� ال��قب وان��از الفرص ل�خروج من هذا الواقع �� نفس  حيث يقوم ع�� ال

الرغبة،   جهة  من  عنھ  مفصول�ن  يجعلهم  مما  يمارسونھ،  ملا  تمثلهم  ضعف  ذلك  عن  و���تب  الوقت. 

 ومتمسك�ن بھ بحكم ا�حاجة فقط. 

سنوات األقدمیة ونسبتھا

 ): �عرض لفئات توزيع األساتذة املبحوث�ن حسب األقدمية �� العمل 1مبيان رقم(
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يمكن �عر�فھ خارج الشروط االجتماعية والثقافية    نخلص إ�� أن العنف ال  ،من خالل ما تقدم عرضھ

إلنتاجھ، كما ال يمكن دراستھ وفق أطر نظر�ة جاهزة أو برانية عن الواقع الذي يصدر عنھ ع�� اإلطالق.  

البنيات  إ��  كذلك  العنف  يرتد  ا�جتمع،   �� لألفراد  العالئقي  التفاعل  بأش�ال  صلتھ  إ��  فباإلضافة 

ي  االجتماعية  وملا  تقسيم  الك��ى  من  ع��ا  يتمخض  وما  التنظيمات  و���  تمي��ية،  سياسات  من  ع��ا  صدر 

 . تنفيذية صالحياتوتراتبية، كما ترجع إ�� سلطة الوكالء وما يمارسونھ من  

إذن، عن تطور غ�� طبي��    ،املعاصرتبعا لذلك، �ع�� العنف ضد األستاذ(ة) �� السياق االجتما�� ملغر�نا  

ملنظومتنا ال��بو�ة. فعوض أن ي�ون املنت�ى هو تقدير األستاذ(ة) وتكر�مھ، يبدو أن ما يتعرض لھ اليوم من  

  �عنيف، دليل إثبات ع�� وقوع انحراف شديد باملنظومة جراء ما عرفتھ من تقسيم ممن�ج ألر�ا��ا األساسية 

..) بفعل السياسات التعليمية املتعاقبة منذ عهد االستعمار  .صيص�عميم/ تخ  مجانية/ أداء، تر�ية/�عليم، (

إ�� اليوم، ولعلها السياسة القطاعية ال�ي ال توجد مفصولة أبدا عما يجري ع�� صعيد التدب�� السيا�ىي  

 للمجتمع ك�ل من تقسيمات: جنسية، إثنية، ثقافية، ومجالية، ِا�خ. 

قد يحظى بھ معلم الدين �� األوساط    نالتقدير الذيل و التبجيمن هذا املنطلق، ال يمكن أن �ستغرب  

أستاذ العقالنية والتنو�ر. وال أن نت�جب من أفضلية وضع األستاذ �� التعليم العام عن  ب   مقارنةاألصولية  

ِا�خ.  النائية،  باملناطق  مقارنة  ا�حضر�ة  باملناطق  العمل  بحظوة  الشعور  من  أو  ا�خاص،  بالتعليم  نظ��ه 

ا ثقافية، اجتماعية وسياسية، و�ان باألحرى أن تنتفي ع�� مستوى املنظومة ال��بو�ة عوض  فالتقسيمات هن

 أن تلقي بتأث��ا��ا ع�� م�انة املدرسة واألساتذة.  

املدر�ىي   الوسط   �� األستاذ(ة)  ضد  املمارس  العنف  أبرز مظاهر  املع�ى من  ��ذا  االجتما��  التمي��  إن 

ب األمر  يتعلق  ال  حيث  إذن.  إصالحات  املغر�ي  ش�ل   �� يأ�ي  مقصود،  اجتما��  بتمي��  بل  طبي��،  تمي�� 

سياسية، تتمظهر كقرارات فوقية، وكتغي��ات جزافية، �ستد�� تن�يلها تمز�ق اإل�سان ح�ى يتالءم حتميا  

مع التقطيع الهند�ىي للواقع. وقد جرى بمقت�ىى ذلك، خ�خلة جسم التدريس بالصراعات اإليديولوجية  

أ قبل  اجتماعية  والنقابية،  عزلة   �� ووضعھ  بالتعاقد،  ا�حقيقية  وضعيتھ  عن  األستاذ  فصل  يتم  ن 

التعليم بنوع  أو  (قروي/حضري)  وظروفھ  االشتغال  مجال  �سبب  إن  خصو�ىي)  وسي�ولوجية   (عمومي/ 

 وتباين شروطھ املادية واللوجيستيكية...ا�خ. 

مرا طبيعيا، فإن التمي�� الذي اخ��ق  فإذا �ان التفريع الذي ينجم عن تطور ال�جرة أو أي �ائن �� آخر أ

املنظومة ال��بو�ة �عد شيئا �عسفيا. إنھ ليس استجابة فعلية أو مواكبة حقيقية لتطور حاجات ا�جتمع،  

ا�جتمع واألفراد.    الدولة تجاهبقدر ما هو خطة ممن�جة للتنصل من املسؤوليات االجتماعية ال�ي �� ذمة  

ال ال��بية والتعليم بالتنويع والتفر�ق أحد ا�خيارات اإلس��اتيجية للتحكم  و�� هذا اإلطار يمثل اس��داف رج

 بقو��م النقابية، وكذا للتملص من أعبا��م املادية والتنظيمية.
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لقد ترتب عن ذلك ال��اجع ف�ح ا�جال لنظام�ن �عليمي�ن متضار��ن(خصو�ىي/عمومي)، ينمو أحدهما  

الدولة- من  املتخ�  -بدعم  اآلخر  حساب  ال��بو�ة  ع��  للمنظومة  املسطرة  األهداف  بلت 
َ
ن مهما  إذ  عنھ.   �

املغر�ية، إال أن نيلها يبقى متعذرا جدا �سبب هذه اإلزدواجية التعليمية ال�ي ال تحد من الفوارق الطبقية  

ذك��ا. بل إنھ و�� خضم هذه  
ُ
واالجتماعية ب�ن شرائح ا�جتمع، بقدر ما أ��ا �ستجيب لها فتوسعها أك�� وت

دواجية التعسفية (�عليم خاص/عام) غدا �ل �ىيء أسا�ىي �� العمل ال��بوي اعتباطيا، ح�ى العالمات  اإلز 

 ال��بو�ة املألوفة؛ كسلطة األستاذ ورمز�تھ املقدسة، حصانة املر�ي أو حرمة املدرسة.

ذ الذي يمتلك  لقد تب�ن �عدئذ أن املدرسة القادرة ع�� محا�اة املقاولة �� ال�ي �ستطيع البقاء، وأن األستا

َحصلة  
ُ
ا� بالنتائج  املردودية  ارتبطت  حيث  الصمود.  ع��  األقدر  هو  لكفاءاتھ  و�سو�قية  ر�حية  تطلعات 

والقابلة للتقييم العددي، ال بالسلو�ات املؤدبة أو باالقتناع الفكري، كما غدا اح��ام األستاذ(ة) مشروطا  

 ر التنو�ر ونصوص التقوى. بحيازتھ كفاءة وتخصصا ذا جدوى، ال بما يملكھ من أف�ا

التبضي�� التوجھ  هذا  ظل   �� الطبي��،  من  �ان  إذا  سهم   -  لكن،  ينتعش  أن  للمعرفة،  االقتصادوي 

التعليم ا�خاص ع�� حساب التعليم العام، فإنھ من غ�� الطبي�� بتاتا تحو�ل املؤسسات ا�خصوصية إ��  

ا غ��  والثقا��، كما من  االجتما��  منغلقة عن محيطها  (املدرسة  جزر  ال��بوي  امل�خ  ��ذا  القبول  ملعقول 

��    -ال��بو�ة االستثمار  ومرتز��  السماسرة  قبل  من  واألساتذة  املتعلم�ن  حقوق  فيھ  تن��ك  الذي  املقاولة) 

 ال��بية.

ا�جرد   والوجود  جهة،  من  التليد  بمعناها  املر�ي  قدسية  ب�ن  التمي��  يقود  أن  املفروض  من  �ان  لقد 

ة أخرى، إ�� ميالد قدسية تر�و�ة جديدة أساسها ا�حق والواجب. غ�� أن هذا لم  ل�خص األستاذ من جه 

ال��بية ونزع أي م��ر �شرعن السلطة الرمز�ة لألستاذ. ومن    هو وأد يتحقق ألن الهدف من هذا التمي�� �ان  

ال��بية، و  القتل الرمزي لألستاذ(ة)، و�شأة العنف ضده. ولو تم ا�حفاظ ع�� قدسية  �شديد  نتائج ذلك: 

العقاب ع�� من ين��كها، ما تجرأ أحد ع�� �خص األستاذ(ة)، وما اق��ب من مكتسباتھ املادية والرمز�ة، إن  

 بالنكتة أو باالنتحال العشوائي ملهنة ال��بية والتعليم كممارسة، ِا�خ.  

التعليم تنويع  الدولة  يكف  والثقافية   فلم  اإليديولوجية  ل�حاجات  �ستجيب  �ي    (عمومي/خصو�ىي) 

لشرائح ا�جتمع، بل عملت ع�� تقسيم أطر ال��بية والت�و�ن إ�� فئات غ�� متجا�سة تمهيدا لعملية التخلص  

املادية كذلك.   التعو�ضات  تنويع منظومة األجور وأش�ال  إ��  العمومية، كما عمدت  الوظيفة  ال��ائي من 

�� ف��ة دولة الرعاية، وفرزا لوضع  بحيث أنھ ما من تفييئ جديد إال و�حمل تراجعا عن املكتسبات املتحصلة  

أد�ى وأك�� قذارة من الوضع الذي ا�شطر عنھ �� املقابل. وهكذا إ�� أن غدا العمل بالفصل الدرا�ىي من  

 ال�ي ال ير�ىى ��ا أحد. sales boulotsاألعمال القذرة 

 
ُ
�ت مهنة "األستاذ" �ش�ل مضاعف، أوال �� عالق��ا باملهن و�الوظائف العمومية ا�خارجية األخرى،  �ِ لقد ق

ال��بو�ة نفسها �التسي�� والتدب�� واملراقبة والتأط��.   باملنظومة  الداخلية املرتبطة  باملهام  �� عالق��ا  وثانيا 

ع. فالقتل الرمزي للمر�ي يمس مباشرة  وهو تمي�� سل�ي ال يخلو من ا�ع�اسات خط��ة ع�� األفراد وا�جتم 
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با�حق �� ال��بية الذي ال ينشطر عن ا�حق �� التعليم بحد ذاتھ. سيما وأن ال��بية �� السند البيداغو��  

 ا�حدد ملهنة "األستاذ(ة)" منذ األزل.  لتعليم أي طفل، وا�جوهر

 : علی سبیل الخاتمة  -13

الهم�� ع�� الضرورة القصوى لدور األستاذ(ة) �� مغر�نا املعاصر، و�الرغم من هذا    عتداءبالرغم من اال 

ن ا�حضارة املادية ال�ي نتشدق ��ا ال تقوم ع��  فإالتنكر �خصوصيتھ الوظيفية،    ���وع االجتما�� املفرط  الن

م ا�حضارة ال�ي �� القطيعة ال�املة مع أهميتھ الرمز�ة والثقافية أبدا. فاألستاذ(ة) هو قبل �ل �ىيء معل

 اقتالع للشر من جوهر اإل�سان. 

فهل يمكن القبول بمجتمع بال ثقافة؟ كيف سي�ون حالنا إذن؟ سن�ون بال شك عبارة عن �شوهات  

قية ألشياء مادية ال خالق لها وال إنية، ومجتمعا ملؤه االصطدامات غ�� املتوقعة واالضطرابات  
ُ
ل

ُ
ِخلقية وخ

ل تأملنا  فعند  القيم  الال��ائية.  أزمة  وقع  من  نندهش  املغر�ي،  مجتمعنا   �� املستشر�ة  العنف  ظواهر 

والسلو�ات املدنية ال�ي اع��ت �ل �ىيء بما �� ذلك حرمة األسرة واملدرسة، وروابط األخوة والبنوة والتلمذة.  

التعليم املعلب والسريع  تباعا ��وسنا االس��ال�ي لنماذج  ال�ي فقدناها  الثمينة  الهضم كما    ولعلها األشياء 

 البضاعة. 

إن نزوعنا املادي وولعنا الغر�ب بالنجاحات االقتصادية قادنا اليوم نحو نمط عيش جديد ملؤه الرغبات  

واملضطر�ة. الهوجاء  القرارات  من  غامر  سيل  ونحو  واملتصادمة،  الالإنتاجية    املتناقضة  وصم  فإلصاق 

 طية وت��ير�ة لسياسات تدب��ية واقتصادو�ة.باملدرسة العمومية و�األستاذ(ة)، ليس سوى محاولة اعتبا

كما   أك��  نفهم  طر�قھ  إذ عن  الفكر�ة والعملية،  ا�حداثة  والتمي�� من مرتكزات  التقسيم  أن  فال شك 

أوصانا   كما  ونتحكم  �سود  و�مقتضاه  تايلور،  ذلك  إ��  أرشدنا  كما  أك��  ننتج  و�واسطتھ  دي�ارت،  علمنا 

املغر�ية لهذا املبدأ لم ينحصر �� حدود الرغبة �� التحديث، أو التجو�د، . غ�� أن توظيف الدولة  1ميكيافي��

أوالفهم، بل �عدى ذلك إ�� مستوى ت��ير أساليب التحكم �� مختلف أش�ال اإلنفاق العمومي بإقرار العديد  

الفع التجسيد  والتعاقد...باعتبارها  والتقشف  واملناولة  �ا�خوصصة  البديلة  التدب��ية  املمارسات  ��  من 

 2للروح ا�جديدة لرأسمالية العصر.

قطاع ال��بية والت�و�ن إ�� قطاع للر�ح واالستثمار �عدما جرى إخضاعھ لقوان�ن السوق،    تحو�ل تّم لقد   

التدريس لش�ى أنواع االستالب    هيئةحيث باتت املؤسسة املدرسية مسرحا لبل��ة العمل األستاذي بتعر�ض 

 
1- Marcel, Bolle de Bal. (2003). Reliancce, déliance, liance : émergence de trois notions sociologiques. Dans 
Société, revue des sciences humaines et sociales, (N°80), p-p.99-131. Article consulté sur : www.cairn.info. 
Le27/6/2021.  
2- Luc, Boltanski. Eve Chiapello. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, édition Gallimard (2011) , paris. 
p.45 
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. و�تحو�ل عالقات العمل ال��بوي ا�خالق إ�� عالقات �عاقدية  1املتعدد  من تفييئ وتفر�د وقابلية للتوظيف

مجردة من أحاسيس الضم�� األخال�� وامل�ي. ما أدى إ�� قتل الدوافع التلقائية القائمة ع�� ا�حب واإلخالص  

 �� العمل، و��� انبثاق بواعث ال أخالقية قوامها االن��از�ة واالستغالل وا�جشع.  

األوهام املتعلقة بنموذجية املدرسة املغر�ية، ف�ي جحيم ال يطاق،   البحث امليدا�ي �ّل هذا    كشفلقد  

وركح للعنف ضد األستاذ(ة)، إذ �ستبيح انتحال األستاذية وتن��ك خصوصيا��ا �� التعليم والتقييم، كما �� 

. كما كشف هذا البحث عن  ال��اتبية اإلدار�ة" أو ذريعة "التشغيل"“  ـكال��بية والتقو�م، تحت ذرائع متعددة  

(توحيد/ مغر�ة/ �عميم/�عر�ب)، ما يجعلها �� منأى عن   تحول املدرسة املغر�ية عن مباد��ا الوطنية النبيلة

 الواقع االجتما�� الذي تتموقع فيھ. 

إنھ ال سبيل ل�خروج من األزمة ال��بو�ة والقيمية القائمة ال�ي من مظاهرها العنف  إزاء ذلك، يمكن القول  

العمومي   ضد التعليم  أنواع  ب�ن  الفاصلة  الهوة  هدم  ع��  املغر�ية  املدرسة  بتوحيد  سوى  األستاذ(ة)، 

دون   ذلك  لبلوغ  سبيل  وال  املؤسسات.  داخل  ال��بو�ة  ممارس��ا  وشروط  األستاذية  و�مع��ة  وا�خصو�ىي، 

املدرسة العمومية  ت�ون    االجتماعيةاندراج السياسة التعليمية ضمن سياسة مجتمعية أك�� �حو الفوارق  

املوحدة قاطرتھ. وعوض أن ي�ون مبتغانا هو مالءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل فقط، علينا أيضا  

مدنية كذلك. مما يقت�ىي العمل ع�� �عز�ز  يب �حاجات ا�جتمع املتعددة من قيم ومن سلو�ات  جعلھ �ستج

األستاذ(ة)   ال–سلطة  ع��ه  تمر  الذي  ا�جسر  باعتباره  نظام  املر�ي  سيعمل  فكيف  و�ال  املهارات.  كما  قيم 

 ا�جتمع �� ظل التباعد ال�حيق ب�ن املعرفة التقنية املقدمة باملدارس، وا�حاجة لألخالق؟ 
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