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 الت االجتماعیة للمدرسة العمومیة التمثّ 

 بین خیارات القطاع العام واتجاهات الخصخصة  

 

 

 الملخص: 

ع��   مفتوحا  مجتمعيا  مشروعا  اإلصالحية  نماذجها  اختالف  ع��  التو�سية  العمومية  املدرسة  �عت�� 

مختلف التجارب ال��بو�ة الراهنة. ولكن لم �عد التعليم العمومي خالفا لسنوات مضت محل رهان شع�ي  

باعتبارها  �خاص،  واسع �� غياب رؤ�ة إصالحية وا�حة للمنظومة العمومية، مقابل تمدد منظومة التعليم ا

الفاعل�ن و�عادة صياغة    احقيقيّ   ا منافس  تمثالت  يتعلق   سلو�ا��مقادر ع�� تحو�ل  ما  إزاء �ل  وقناعا��م 

ماهية   إدراك  مستوى   �� تحول  إ��  واالقتصادية  االجتماعية  العالقات  تطور  أدى  حيث  أبنا��م.  بتعليم 

إ�� نموذج للنجاح    زدراءي، من حكم بالفشل واال التعليم ا�خاص �� التصور الذه�ي للفاعل االجتما�� التو���

 واالقتداء.

خ�خصة التعليم   - املدرسة ا�خاصة  –املدرسة العمومية    –التمثالت االجتماعية  ال�لمات املفتاحية:  

  التعليم ا�خاص. –

 

Abstract 

The Tunisian Public School, with its different reform models, is considered a community 

project open to various current educational experiences. Unlike years ago, however, public 

education is no longer placed on a broad public bet, without a clearly reformed vision of the 

public system, versus the expansion of the private education system, as a true competitor 

capable of transforming actors’ representations and reformulating their attitudes and 

convictions about their children’s education. The development of social and economic relations 

has led to a shift in the level of awareness of what private education is in the mental perception 

of Tunisian social actors, from a judgment of failure and contempt to a model of success and 

imitating.  

Key words: Social representations - public school - private school - privatization of 

education - private education.  
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 : مقدمة الدراسة    -1

األف�ار   إنتاج   �� املتدخلة  العوامل  وتتشعب  االجتماعية،  والتمثالت  املواقف  بناء  متغ��ات  تتنوع 

ال�خصية و�لورة االتجاهات النفسية إزاء �ل مستحدث وافد وجديد وارد، إذ ال تتم صياغة هذه القناعات  

امل العل�ي  التفك��  ا�حاالت ع�� طرق  بقدر خضوعها�� �ل  املنضبطة  العلمية  أحيان    ف��ضة، واملنا�ج   ��

كث��ة للتواصل والتفاعل مع م�ونات ا�حيط االجتما�� املادي والفكري، حيث تت�ون السمات االجتماعية  

  �حتوى التمثالت ومسارات �ش�لها من التأث��ات ا�ختلفة للظروف والسياقات ال�ي تنشأ ف��ا، لذلك فإن

الع الدراسةاالتجاه  هذه  ملوضوع     ام 
ّ
املؤث تداخل  حيث   من 

ّ
الث للمجتمع    ،قافيةرات  االتصالية  واملتغ��ات 

الواعية �جمهور األولياء واملدرس�ن، يبدو بالنسبة إلينا من�جما مع الطا�ع    االختياراتالتو���ي وتفاعلها مع  

ثقا��  -البنائي لنظر�ة التمثالت االجتماعية الذي �س�� من خاللھ إ�� بحث مستو�ات تأث�� الواقع السوسيو

يت ما   �� جديدة  قناعات  صياغة  إعادة   �� ودوره  ال��بو��ن،  الفاعل�ن  �ختلف  املتحرك  علق  واالتصا�� 

التدر� واإلقناع  التعليم،  ا�جانية،   ��بخ�خصة  التقليدية  التعليمية  املنظومات  وفاعلية  جدوى  �عدم 

و�نتاج رأي عام متوجس من مخرجات املدرسة العمومية، �عد أن فتحت الدولة ا�جال واسعا أمام مشاريع  

اآلخر لكن برؤى متفاوتة ووجهات  والتطو�ر واالنفتاح ع��    ،صالحخ�خصة التعليم �عناو�ن االستثمار واإل 

 نظر مختلفة.

 إشكالیة الدراسة: -1-1
 التعليم العمومي واملدرسة ا�خاصة �� تو�س؟ واالئتالف ب�ن  ختالفما�� أوجھ اال  -

ثقافية واملمارسات االتصالية املتغ��ة إ�� تحول التمثالت االجتماعية  -وكيف أدت التحوالت السوسيو  -

� جديدة  قناعات  صياغة  داعمة  و�عادة  ذهنية  وصور  مواقف  و�شكيل  التعليم،  بخ�خصة  يتعلق  ما   �

 للمدرسة ا�خاصة ومنّفرة من املدرسة العمومية؟ 

وهل يمكن للمدرسة التو�سية �� إطار هذا االستقطاب ا�حاد ب�ن نموذج�ن متقابل�ن �� التعليم تأط��   -

املعرفية وال��بو�ة ب�ن مختلف فئات  ومقار�ة اإلنصاف وت�افؤ الفرص �� اتجاه تحقيق العدالة    ختالفاال 

 املتعلم�ن؟ 

 راسة: أھداف الدّ  -1-2
التحوّ - إطار   �� ا�خاصة  واملدرسة  العمومي  التعليم  ب�ن  واالئتالف  االختالف  أوجھ  ع��  الت  التعرف 

 ثقافية والعوملة االقتصادية ال�ي عرفها ا�جتمع التو���ي.-السوسيو

تو�س    -  �� التعليم  خ�خصة  أسباب   �� ع��  البحث  قدر��ا  وعدم  العمومية  املدرسة  أزمة  وعوامل 

املنافسة �� مجال جودة التعليم، وذلك �� إطار املسؤوليات ا�حمولة ع�� الدولة �� تأط�� هذا االختالف  

 وتحقيق العدالة ال��بو�ة ب�ن فئات ا�جتمع. 
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   أھمیة الدراسة: -1-3
والسياسّية  ة  تما�� من املراهنة االجتماعيّ تكمن أهمية الدراسة �� محاولة تحليل أدوات االنتقال االج

إ��    الواسعة العمومية  املدرسة  قناعاتع��  ومُ   بناء  ا�خاصة  للمدرسة  داعمة  من   رةنّفِ جديدة    الشدة 

 ا�خرجات ال��بو�ة للتعليم العمومي.

  مفاھیم الدراسة:  -1-4
)،   1987Robert,Leغ��هما"( التمثل �� اللغة هو " التشبيھ بصورة أو بكتابة أو �  التمثالت االجتماعية:  -

و�� مراجع أخرى نجد ملفهوم التمثل معان من قبيل العمليات العقلية لفهم و�دراك املعا�ي ا�جردة، وت�و�ن  

 واألف�ار العامة �� ذهن اإل�سان، والتّ   Les conceptionsاملفاهيم والتصورات
ُّ
�� جملة    الت االجتماعيةمث

الت خالل  من  تب�ى  ال�ي  املعارف  والثقا��  من  االجتما��  ا�حيط   �� املوجودة  املادية  العناصر  ب�ن  فاعل 

والفكري، و��ن الذات ا�جماعية والفردية ال�ي توجد �� عالقة مع غ��ها من الذوات األخرى، بحكم تواصلها  

 ).Larousse :668( وانتما��ا ا�جما�� أو مشارك��ا االجتماعية

نية والرموز الفكر�ة، ال�ي �ستحضرها الفرد عن املوضوعات  إن التمثل االجتما��، هو تلك الصور الذه

-والذوات والعالقات. و�التا�� فهو خالصة معلومات عامة، التقطها الفرد واستوع��ا �� محيطھ السوسيو

 ثقا��، قد تفتقر �� كث�� من األحيان إ�� أسانيد علمية �عط��ا مصداقي��ا وتمنحها شرعي��ا كمعرفة مقبولة.

ذا املفهوم و�شعب دالالتھ، يجد ت��يراتھ �� �عدد سياقاتھ، وكذلك تداخلھ مع مفاهيم أخرى  إن �عقد ه

فالتمثل نمط تفس��ي �ستحضره األطفال والشباب بصورة خاصة ع��    ر والتفك��والتصوّ   �النشاط الذه�يّ 

ومواجهة   الواقع  رموز  فك  أجل  من  واالجتما��،  الثقا��  با�حيط  احت�اكهم  واملشا�ل  خلفية  الوضعيات 

تختلف   الواحد  املفهوم  حول  هؤالء  �ش�لها  ال�ي  الذهنية  الصور  هذه  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  العارضة. 

 باختالف ا�خ��ات واملدر�ات ا�حسية واملمارسات الفكر�ة ال�ي �عيشو��ا و�تأثرون ��ا. 

عارف والتجارب االجتماعية  إن التمثل ��ذا املع�ى، �شاط إبدا�� ينطلق فيھ الفرد من مجموعة من امل

إ�� موضوعات ذهنيّ  بنا��ا وتحو�لها  بإعادة  للقول  ة. وهو ما يؤّس ال�ي يقوم  ن تمثالتنا ليست مطابقة  إس 

  �� إ��ا طر�قة عامة  لتأو�التنا ا�خاصة.  ا�ع�اسا موضوعيا لھ، بل �� خاضعة  للواقع، وال يجب أن ت�ون 

من   انطالقا  وذلك  لھ،  وفهمنا  معرفتنا  مصادر  تنظيم  عدة  من  الفرد  يتلقاها  ال�ي  واملعطيات  املعلومات 

�ا�حواس وا�خ��ات والعالقات والتجارب ا�ختلفة، �ل ذلك �� اتجاه بناء وتنظيم �سق عام متماسك، �سمح  

 . )2009عابيدار، ( للفرد بفهم العالم الذي يحيط بھ

ومية ال�ي يحكمها نظام يتبع بصورة  تطلق املدرسة العمومية ع�� املدارس ا�ح�املدرسة العمومية:    -  1

متياز�ا ينش��ا  امباشرة للدولة و�� املؤسسة االجتماعية الثانية �عد األسرة، �عت��ها "إميل دور�ايم" �عب��ا  
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تأهيلهم ل�حياة االجتماعية من خالل   الراشدين ثقافيا وأخالقيا ��دف  ا�جتمع من أجل �شكيل األطفال 

 ). 138 :2022 زعي�ي،(أ�شطة تر�و�ة وعلمية متعددة 

فرديناند بويسون" املدرسة بأ��ا " مؤسسة اجتماعية ضرور�ة ��دف إ�� ضمان  و�� هذا اإلطار �عرف "

العائلة واملؤّس  ب�ن  التواصل   عملية 
ّ
�� إطار  سات امل�ون للدولة من أجل إعداد األجيال ا�جديدة ودمجها  ة 

 .) JamatiIsambert, 1974 :144(  "ا�حياة االجتماعية

و�� مدرسة مستقلة يمتلكها �� الغالب مجموعة من املستثمر�ن �عرف باملدارس  املدرسة ا�خاصة:    -2

حسب   آخر  إ��  مجتمع  من  املؤسسات  ��ذه  ا�خاص  التعليم  استقاللية  درجة  وتختلف  ا�ح�ومية،  غ�� 

،  1992وزارة ال��بية منذ سنة السياسات ال��بو�ة املتبعة. و�خضع هذا النوع من املدارس �� تو�س إ�� رقابة 

تار�خ بداية التعليم ا�خاص الذي فرضھ انخراط الدولة التو�سية �� مسار العوملة وسياسية انفتاح السوق،  

(الرائد الرس�ي ل�جمهور�ة    1992جوان    22، املؤرخ ��  1992لسنة    1187وذلك �عد صدور األمر املنظم عدد  

خيص �� إحداث مؤسسات تر�و�ة خاصة وتنظيمها و�سي��ها،  )، الذي يضبط شروط ال�� 1992التو�سية، 

 وقد �انت �� البداية موجهة إ�� أبناء الطبقة امليسورة ومسؤو�� الدولة. 

رغم االتفاق ا�حاصل ب�ن الكث�� من ا�جتمعات املعاصرة حول مسؤولية الدولة  خ�خصة التعليم:    -3

تم أن  اعتبار  ع��  مواطن��ا  �جميع  التعليم  توف��  عنصرا  ��  �ش�ل  العمومية  التعليمية  املنظومات  و�ل 

أساسيا لتنمي��ا الوطنية فإن الكث�� من ا�ح�ومات ال تقوى ع�� �سديد ت�اليف األ�شطة املدرسية �جميع  

لم �عد خيار النظام ال��بوي الذي تمولھ امل��انية العامة للدولة واقعيا ومجديا، وهو ما يتعارض  إذ  مواطن��ا،  

املتحدة �� هذا الشأن القائلة: " إن التعليم حق ضروري للتنمية البشر�ة، �ساهم �� ز�ادة    مع رؤ�ة األمم

من   حة وا�حّد الفرص وا�حر�ات و�عز�ز السالم والديمقراطية والنمو االقتصادي باإلضافة إ�� تحس�ن الّ� 

 . الفقر"

ال�ي من دو��ا ال يمكن    ة ل�خ�خصةو�� هذا الصدد اعت�� االتفاق ا�ح�ومي من ب�ن األسباب الرئيسيّ 

 . )3: 2016:رز��، خفض العبء الضر��ي الذي يثقل �اهل املواطن�ن ( 

  االبتدائي و�تجھ التعليم �� تو�س تصاعديا نحو ا�خ�خصة شملت أغلب املستو�ات ابتداء بالتعليم  

عن   ا�خ�خصة  فكرة  و�ع��  ا�جامعية،  املرحلة  إ��  وصوال  والثانوي  اإلعدادي  بالتعليم  توجهات  مرورا 

ع�� تجارب أخرى �جتمعات متطورة ع�� غرار فر�سا وأس��اليا وأملانيا وغ��ها من   لالنفتاحالسلطة ودعمها 

البلدان ال�ي تمتلك من املؤهالت ما يمك��ا من اختبار نظم �عليمية عديدة دون تجر���ا واعتمادها ميدانيا،  

فاشال �ان  الديكتاتور�ة  ف��ة  إبان  تو�س   �� حدث  ما  املؤهالت  ولكن  وتوف��  املناسبة  الظروف  ��يئة   ��  

البشر�ة واللوجستية الداعمة ملشروع حقيقي �خ�خصة التعليم، مما أفرز واقعا �عليميا هشا وم��ال�ا لم  

يقدر ع�� تخر�ج أجيال نافعة عمليا وسلوكيا وذلك من خالل انطالق تجر�ة ترك�� املدارس الدولية ( األو��  

 .)2017) (مبار�ي،  2007والثانية مدرسة قرطاج الدولية سنة  ،1999� مدرسة تو�س الدولية �

هو التعليم الذي يتم �� مؤسسات خاصة مرخص لها من الدولة، من خالل تنظيم التعليم ا�خاص:  -4

مالية مضبوطة حسب متطلبات �ل مرحلة، وهذه املؤسسات ال�ي أصبح يرتادها    بمعاليمأ�شطة �عليمية  
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جتماعية الوسطى، �س��ها أ�خاص طبيعيون تخضع إدار��م إلشراف ورقابة وزارة ال��بية.  أبناء الطبقة اال 

األسعار  واجتماعية قائمة ع�� االنفتاح واملنافسة وتحر�ر    اقتصاديةو�� إطار تب�ي الدولة التو�سية �خيارات  

تجاه نحو نظام نيولي��ا�� �عنيھ ذلك من ا��حاب الدولة وتخل��ا تدر�جيا عن نموذج الدولة الراعية، واال  وما

ليسمح للمستثمر�ن ا�خواص    1992ملنطق السوق، صدر قانون جوان   التعليم و�خضاعھساهم �� سلعنة  

عبد  (   بإ�شاء مؤسسات تر�و�ة و�عليمية خاصة، تنشط �� �ل مراحل التعليم من ا�حضانة إ�� املاجست��

 يم العمومي الذي تقوده الدولة.  ويع�� بصورة أخرى عن تردي منظومة التعل ،)2016املو��، 

 حدود الدراسة: -1-5
اقتصرت الدراسة ع�� تحليل مظاهر التحول �� املنظومة التعليمية التو�سية وتأرجح املدرسة العمومية  

لذلك  ا�خ�خصة،  ومآالت  العمومية  الرهانات  ب�ن  التو���ي  االجتما��  للفاعل  االجتماعية  التمثالت   ��

 لتالية: اعتمدنا املداخل التحليلية ا 

 املدرسة العمومية و�عدد السياسات ال��بو�ة اإلصالحات التعليمية.  -

 املدرسة ا�خاصة �� تو�س خيار اجتما�� مشروع أم توجھ تنموي متأكد.  -

 و ألجل ذلك البد من مراعاة هذه ا�حدود الكيفية واملن�جية �� التعامل مع مخرجات وتوصيات العمل.

 منھجیة الدراسة: -1-6
اإلجابة ع�� اإلش�اليات السابقة اعتمدنا �� هذه الدراسة ع�� املن�ج الوصفي واملقار�ة الكيفية  من أجل  

 
ّ

ع��    الشدة الدالة   راتالتحليلية ال�ي مكنتنا من وصف نظر�ة التمثالت االجتماعية وعالق��ا بتناولنا للمؤش

التو���ي. وذلك من خالل تحليل جملة  م�انة املدرسة العمومية �� التصورات االجتماعية املتغ��ة �� ا�جتمع  

من املفاهيم املرتبطة بخوصصة التعليم التو���ي ب�ن الضرورة االقتصادية املف��ضة والعدالة التعليمية  

تحقيق    �� مسؤولي��ا  ومدى  املعاصرة  ال��بو�ة  اإلصالحات   �� الك��ى  االتجاهات  تتبع  جانب  إ��  املنتظرة، 

 لتو�سي�ن. ت�افؤ الفرص التعليمية ب�ن جميع ا

 خلفیة النظریة للدراسة: ال  -2

تو�س ال يمكن أن    �� الفاعل�ن االجتماعي�ن من املدرسة العمومية  �� مواقف  التفاعالت ا�حاصلة  إن 

ال��بو�ة   املنظومة  من  جعلت  ال�ي  واالتصالية  االجتماعية  املتغ��ات  تأث��  خارج  مشهدا ت�ون    التو�سية 

ور النمطية قد تحولت إ��  فاملالحظ أن الص  .2011احتماالت كث��ة، ال سيما �� ف��ة ما �عد    � مفتوحا ع�

تنامي االنتظارات ا�جتمعية، وغياب مشاركة حقيقية �جتمع   �� ظل  محدد رئي��ي لطر�قة تفك�� األفراد 

 األولياء والتالميذ من أجل تقديم صورة موضوعية لواقع املنظومة و�كراهات الواقع االتصا�� ا�جديد.

ال ھ 
ّ
أن األحد  ذلك   �� التفك��  فعل  يتحقق  أن  لبعض  يمكن  توظيف  دون  الناس  وقضايا  اليومية  اث 

تصورات ا�جماه�� بمختلف فئا��ا    لبناء   �أساساملسلمات واألف�ار املسبقة، أو القوالب الفكر�ة املستعارة  

ال تبتعد    معينة أ��اوطبقا��ا. فإذا نظرنا إ�� تمثالتنا االجتماعية ال�ي ننتجها يوميا تجاه ظاهرة ما أو واقعة  
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ش�ل   عن  معلومات  كث��ا  من  واالتصال  اإلعالم  أجهزة  �سّوقھ  ما  وأنماطومحتوى  (نبيل    سلوك  وصور 

 .)2009محمد، 

إن التمثل ��ذا املع�ى هو �شاط إبدا�� ينطلق فيھ الفرد من مجموعة من املعارف والتجارب االجتماعية  

ارتباط   بنا��ا وتحو�لها إل عمليات ذهنية. و�� هذا داللة ع��  بإعادة  الواقع االجتما�� ال�ي يقوم  م�ونات 

معطيات موضوعية متصلة بامل�ونات ال�خصية والنفسية ملنتس�ي هذا الواقع، الذين ال يصنعون  بوصفها  

العاطفية   دالال��ا  لها  فضاءات   �� بالتوازي  �عيشون  هم  و�نما  فحسب،  املادية  لبنيتھ  و�نتمون  مفرداتھ 

" أنظمة تقارب لغوي وعاطفي وزم�ي مندمجة، األمر    واالجتماعية والتار�خية، مما يجعلهم يتعاملون وفق

 . ) 1995PierreLevy ,ظامھ القي�ي وأ�ساق �ش�لھ ا�خاصة (نالذي يفيد أن ل�ل فضاء اجتما�� 

التّ  االجتماعيّ إن  ا�خاصة  مثالت  املعرفة  أش�ال  من  شكال  بصف��ا  املش��كة، مثل  ة  األحاسيس  معرفة 

تطو�ر�ة وظيفية يمكن مالحظ��ا اجتماعيا. إ��ا �ع�ي بصورة أدق مظهرا من  تمثل �� محتواها الوا�ح عملية  

 .) 1998SergeMoscovici ,مظاهر التفك�� االجتما�� ( 

للفاعل   الذه�ي  التصور   �� ا�خاص  التعليم  ماهية  إدراك  مستوى   �� ا�حاصلة  التغي��ات  �ش�لت  لقد 

العمومي   ال��بوي  النظام  ا��يار  �عد  التو���ي  املدرسة  االجتما��  ��  وتآ�ل  حيث  من  فعل  العمومية  ردة 

منتظرة ملا تتعرض لھ العائلة التو�سية �� محيطها االجتما�� املشبك من مث��ات اجتماعية تتعلق بأزمات  

�� السنوات األخ��ة ع�� ا�حافظة ع�� دورها لوحدة ا�جتمع    اعنوان�عّد   املدرسة العمومية وعدم قدر��ا 

   التو���ي.

ارتباط  إن من أهم خص واالتجاهات  التمثالت  تتأسس ع��  ال�ي  النفسية االجتماعية  الدراسات  ائص 

ماد��ا األولية بوجهات النظر واملواقف واألح�ام املتحولة الصادرة عن الرأي العام، حيث تتدخل متغ��ات  

املوضعة أليت�ن:  وفق  التمثالت  هذه  لبناء  االجتما��  "  cragean´Lوالتثبيت"  ´objectivationL  ا�حيط 

)Doise, 1992( . 

: و�� عملية الن�ج املادي لألف�ار، و اآللية ال�ي تتحول بواسط��ا املفاهيم ا�جردة لألشياء من  املوضعة-

 هو مجرد إ�� موضوع ملموس.   حولنا إ�� صور أو نواتات تصو�ر�ة، أي تحو�ل ما

التفك�� املوجود سابقا لدى  : و�� عمليات إدماج محتوى التمثالت وموضوعها داخل نظام من التثبيت-

 الفاعل االجتما�� و�كسابھ فاعلية وقدرة ع�� إنتاج الصور ال�ي مصدرها ا�جتمع.

فالتمثل االجتما�� يت�ون إذن �� مواجهة دافع ثقا�� أو سوسيولو�� �� إطار انتسابھ إ�� مجموعة �شر�ة  

ا بواسطة الرموز والعالمات واملواقف  معينة، باعتبار أن التمثالت �� تلك القدرة ع�� جعل ال��يء محسوس

 " �عب��  للعالم ع�� حد  الوظيفية  الرؤ�ة  ا�جماعة. ف�ي  الفرد داخل  يبد��ا  ال�ي  Jean claude Abricال�ي   "

 ,Abricتمكن من تطو�ر �سق العالقات واالنخراط �� هي�لة متغ��ة ومستمرة ألساليب التواصل والتفاعل (

1997(. 
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للنجاح واالقتداء موضوعا مستحدثا للتمثالت االجتماعية   م ا�خاص كنموذج�عت�� التحول إ�� التعلي

ب�ن  والتداخل  واملالحظة  للتفك��  كمجال  التمثلية  األ�شطة  من  الكث��  حولھ  تتش�ل  التو�سية،  لألسرة 

 املشهد التصو�ري الظاهر للموضوع و��ن معانيھ ودالالتھ ا�خفية.

االج الفاعل�ن  �� مواقف مختلف  البحث  أهم  إن  إ��  التعرض  يقت��ي  العمومية  املدرسة  تماعي�ن من 

السوسيو �انت ح�ى زمن قر�ب  -املتغ��ات  ال�ي  �غي�� تصرفا��م وسلو�ا��م  املسؤولة عن  ا�جديدة  ثقافية 

متعلقة بنموذج التعليم العام ورافضة لت�جيل أبنا��م �� مدارس خاصة بمقابل. فمواقفهم املتغ��ة �ستند  

عصب ذهنية  حالة  ع��  إ��  ديناميكيا  تأث��ا  تمارس  ال�ي  االجتماعية  التجر�ة  ع��  مقامة  ف��يولوجية  ية 

بكيفية خاصة تجاه أشياء وحاالت معينة، فهو بذلك يتخذ س��ة خاصة تجاه    ليستجيب  ف��يئھ ال�خص  

املوضوع  إدراك  إنھ مب�ي ع��  ليس فطر�ا  ا�خاصة، فاملوقف  السلو�ات  ت��جمها  مسائل و حوادث معينة 

 ,Mendras(  ينھ كما تت�ون املواقف من تأث��ات ا�حيط الذي �عط��ا أش�اال و يكيفها حسب الظروف�ع

1976(. 

 يقوم ع�� معطي�ن أساس�ن:  ،إن تطور املواقف االجتماعية من املدرسة سواء �انت عمومية أم خاصة

موض  - التعليمية  باملسألة  الو��  و مدى  ا�خاصة  باملعلومات  يتعلق  معر��  أو  معطى  الرأي  وعا إلبداء 

 املوقف.

معطى عاطفي يتعلق بمدى امليل أو النفور من الش�ل التعلي�ي املتبع �� ا�جتمع قبل �غي�� املوقف ��   -

 شأنھ من جديد.

و�رى"    و يتمثل عامل التأث�� أو الضغط االجتما�� العامل األسا��ي و ا�جوهري �� بناء املواقف و �غي��ها،

 وقف يتم ع�� ثالث مراحل م��ابطة: �لمان" أن �غي�� امل

  :مرحلة االنقياد 

و �� مرحلة يجد ف��ا الفرد نفسھ مضطرا إ�� مسايرة اآلخر�ن نظرا للضغط االجتما�� املمارس عليھ من  

قبل ا�جتمع ومؤسساتھ، و يمكن أن ي�ون األمر حالة مؤقتة يمكن أن تزول بزوال الضغط، و نتحدث هنا  

 أما إذا بقي أثر التغي�� رغم زوال الضغط فهذا �ع�ي �غ��ا �� املواقف و وجهات النظر. عن �غ�� سلو�ي فقط،  

  :مرحلة التقمص 

غالبا ما ت�وم الرابطة العاطفية السبب املباشر لتقمص ال�خص أدوار من �عرفهم من ا�حيط�ن بھ،  

ك، لهذا فإن قوة التأث��  للتشبھ ��م �� موقف أو سلوك مع�ن دون أساس منطقي أو اقتناع عق�� ��ذا السلو 

و�تحول املوقف املعلن إ�� تأث�� سلو�ي مؤقت    ترتبط و تتأثر بمدى قوة الرابطة العاطفية، وتقل فاعليتھ،

أبناءهم   ي�حقون  من  حالة  تتن�ل  وهنا  لھ.  قدوة  يجعلهم  من  و  الفرد  ب�ن  العاطفية  الرابطة  تفقد  عندما 

اال  عن  البحث  ضغط  تحت  ا�خاصة  واألمثلة    ،االجتما��  متيازباملدارس  النماذج  ببعض  واالقتداء 

 االجتماعية السائدة. 
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  :اقف  مرحلة تب�ي املو

الفرد ومعتقداتھ   ا�جديد بوصفھ موقفا، جزءا من قناعات  االتجاه  أن يصبح  بالتب�ي هنا  املقصود  و 

يتب�ى الفرد املوقف وذلك بناء ع�� تحليل منطقي وعملية موازنة ب�ن األف�ار ا�جديدة و القديمة، و بالتا��  

املدرسة   عودة  إم�انية  من  الكث��ين  يأس  ذلك  ع��  واملثال  العقلية.  الناحية  من  تصديقھ  �عد  ا�جديد 

العمومية إ�� مستوى الر�ادة �� الت�و�ن واالستقطاب االجتما�� والعالقة �سوق الشغل وتحقيق التنمية  

 ا�جتمعية املنشودة.

نموذج التعليم املنظور �� ا�جتمع هو ش�ل من أش�ال التأث�� املتبادل  و ا�خالصة أن �غي�� املواقف إزاء  

ب�ن الفرد وا�جماعة، والذي يكشف عن أهمية العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية ذات العالقة  

  بما يحياه الفرد داخل جماعتھ، إذ يمثل تأثر الفرد بأ�ساق التفاعالت ا�ختلفة ومدى تأث��ها فيھ، األساس

 . )2003ا�جوهري وا�حدد األسا��ي لبناء املواقف ووجهات النظر( الدرويش، 

لقد �عددت إصالحات املنظومة التعليمية �� تو�س، وتكيفت بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة مع شروط  

اإلنفاق العمومي  و�مالءات الهيئات املالية الدولية واالتفاقيات العامة لتجارة ا�خدمات ال�ي ترمي إ�� تقليص  

ع�� القطاعات ا�خدماتية، �ال�حة والتعليم والسكن والضمان االجتما�� ع�� تحر�رها وتفكيك القوان�ن  

 ال�ي تنظمها، وذلك بدعوى �عارضها مع االستثمارات االقتصادية العابرة ل�حدود. 

عليم إ�� قناعات ثابتة  وهو ما تحول �� أذهان الفاعل�ن االجتماعي�ن �� عالقة با�خوصصة التدر�جية للت

ومواقف ثقافية معوملة ومتغ��ة، انطالقا من أن الثقافة �� جملة األحوال االجتماعية واملنجزات الفكر�ة  

يتداولھ الناس �� حيا��م االجتماعية من مزايا    والعلمية والتقنية وأنماط التفك�� والقيم السائدة، أي �ل ما

 .)310: 1986 تأثر(املوسوعة الفلسفية العر�ية،ومكتسبات تحصل بالتناقل والتأث�� وال

إن تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصال ا�حديثة ووالدة العوملة االتصالية قد مكن من إيجاد أدوات  

ومقاييس ثقافية اجتماعية جديدة لتشكيل و�� اال�سان املعاصر، ع�� قاعدة سرعة التفاعل والقدرة ع��  

� �� إطار خطابات حركية مفتوحة ال يمكن وصفها بالنمطية والتحنيط، استيعاب املستحدث التكنولو�

ألن السمة االجتماعية للتمثالت تتأ�ى بالضرورة من الشروط االجتماعية ومن السياق الثقا�� الذي تنشأ  

 . )Jodelet, 1991 :364( فيھ

ن �ل الفئات حول ت�و�ن  إن تمثل فكرة التعليم ا�خاص �� تو�س وتحولها إ�� مجال للرهان ا�جتم�� ب�

األجيال القادمة، يتجاوز مجرد القول بأن التعليم هو حق للمواطن�ن وواجب ع�� الدولة، إ�� التسابق من  

أجل ا�حصول ع�� شهادات علمية وتقنية مؤهلة للفوز باملراكز املهنية �� ا�جتمع املعولم. وهو ما ين�جم  

"�� إطار البنائية الوظيفية وترك�� االتجاه العقال�ي    weberMax"مع طرح نظر�ة الفعل االجتما�� وأف�ار  

للرأسمالية الغر�ية ع�� الطا�ع الب��وقراطي ملؤسسات ال��بية والتعليم وز�ادة اختصاصا��ا العلمية واملهار�ة  

العاملية السوق  حاجيات  الرحمان،    وفق  عبد  من    .)327  :1998(محمد  نوعا  التعليم  اعتبار  تم  حيث 

 االستثمار االقتصادي وعنصرا هاما من عناصر االنتاج وت�و�ن رأس املال �� ا�جتمع.
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 عرض وتفسیر النتائج:  -3

 المدرسة العمومیة التونسیة وتعدد السیاسات التربویة: -3-1
عرفت املدرسة العمومية التو�سية إصالحات هي�لية متواترة ��دف تحس�ن جودة التعليم واإلعداد امل�ي 

ع�� استمرار�ة    1958ا��ة ظاهرة التسرب املدر��ي املبكر. وألجل ذلك �عمل الدولة منذ سنة  للمتعلم�ن ومج

واملقدرة    ،2015باملائة من م��انية الدولة التو�سية لسنة    18التعليم العمومي الذي تجاوزت نفقاتھ أك�� من  

م��ا    28بــــــ   يخصص  تو���ي،  دينار  للتعليم    13مليار  ووا  االبتدائيباملائة  والثانوي  باملائة    05إلعدادي 

 .)2013(األبيض،  مخصصة للتعليم ا�جام�� والبحث العل�ي

وملز�د التعرف ع�� طبيعة التعليم العمومي �� تو�س البد من ضبط السياق التار��� والتغي��ات الزمنية  

ع مسؤولة  ستظل  التعليمية  املؤسسة  أن  باعتبار  التو�سية،  العمومية  املدرسة   �� �سويغ  املؤثرة  ن 

 إيديولوجية الطبقة ا�حاكمة �� ا�جتمع وال��و�ج الختيارا��ا. 

سنة   ومركز�ة    1956فمنذ  الز�تو�ي  التعليم  مع  يقطع  موحد  جديد  �علي�ي  لنظام  بورقيبة  أسس 

الكتاتيب، و�فتح ع�� التواصل الثقا�� واملعر�� مع املدرسة الفرنكفونية ال�ي ��يمن ع�� هذا النظام إ�� حد  

للمدرسة،  اليوم والت�و�نية  ال��بو�ة  الوظائف  ب�ن  التالزم  ع��  املسعدي  محمود  إصالحات  انبنت  حيث   .

الت�و�نية   املدارس  و�عداد  ال��بوي،  الشأن  بتطو�ر  الدولة  �عهدت  فمثلما  والوطنية.  األخالقية  ووظائفها 

والتعر�ف والفر�سية،  العر�ية  اللغات  �عليم   �� والبيداغوجية  العلمية  الثقافية    وا�خ��ات  بالسمات 

�� ذات الوقت ع��   التعليمية  التو�سية ا�جامعة، فقد عملت السياسات  للهو�ة  ال�ي تؤسس  وا�حضار�ة 

�ل   ب�ن  املش��ك  والطموح  ال��نامج  ي�ون  أن  أجل  من  كث��ة  مستو�ات   �� مجانيتھ  و�قرار  التعليم  �عميم 

جميع األطفال دون تمي�� بي��م العتبارات  التو�سي�ن، ع�� قاعدة حق ت�افؤ الفرص وتنمية املواهب عند  

جنسية أو دينية أو اجتماعية. وذلك ح�ى يتس�ى �خرجات املدرسة العمومية بمختلف مراحلها أن تواكب  

 .)6201( بوحوش،  حاجيات البالد الشغلية والتقنية واالقتصادية

النوفم��  الف��ة  التأسيسة األو�� ظهرت �عد ذلك  التغي��ات  و�ان��اء هذه املرحلة  بتواتر  ال�ي ا�سمت  ية 

وال�ي لم تكن سوى تتو�ج ل��امج إصالحية    ،1991ال��بو�ة املبطنة ال�ي جسمها قانون اإلصالح ال��بوي لسنة  

وا�سمت بتدخل واسع للمؤسسات املالية العاملية، وما ترتب عن ذلك   1986هي�لية انطلقت �� بداية سنة 

وأهمها مجانيتھ. هذا و�خضع التعليم العمومي �� تو�س إ�� ترسانة  من إجراءات لضرب مكتسبات التعليم  

ال��بو�ة   ووظائفها  املدرسة  ملهام  الضابطة  التنظيمية  واللوائح  الداخلية  والتشريعات  القوان�ن  من 

الذي ينص ع�� أن ال��بية أولو�ة وطنية    2002لسنة    80واالجتماعية، لعل أهمها القانون التوجي�ي عدد  

تعليم إجباري من سن السادسة إ�� سن السادسة عشر، واملدرسة م�لفة ب��سيخ قيم املواطنة  مطلقة، وال 

ا�حر�ة   القائم ع��  املتضامن  ا�جتمع  واملسؤولية وتدعيم  ا�حر�ة  بتالزم  العام  الو��  الشباب و�ذ�اء  لدى 

 .)2200(الرائد الرس�ي،  والعدالة واإلنصاف ب�ن جميع املواطن�ن �� ا�حقوق والواجبات
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ال��تيبية املنظمة لقطاع ال��بية والتعليم، فإن   ورغم اإلصالحات الكث��ة و�عدد السياسات والنصوص 

الرأي العام والنخب السياسية وال��بو�ة ذات الصلة، باإلضافة إ�� تقييمات دولية مختلفة متفقة �لها ع��  

تراجع أهمي��ا �� التمثالت االجتماعية  فشل وفساد املدرسة التو�سية الراهنة، وا��يار رمز���ا التار�خية و 

وا�خزون   والفق��ة،  املتوسطة  الطبقات  ألبناء  الوحيد  االجتما��  املصعد  بصف��ا  التو�سي�ن  �جموع 

 .)2016 حوش،و (ب  التقليدي الذي يمد ا�جتمع بالكفاءات الفنية واإلدار�ة الالزمة

التمي��   أدوات  أبرز  أحد  التعليم  أصبح  �عدما  ذلك  ا�جتمع، و�حصل  أفراد  ب�ن  االجتماعية  والتفرقة 

خاصة مع تنامي ظاهرة الدروس ا�خصوصية وانحدار القيمة االعتبار�ة للمدرس �عد أن دخل �� معامالت  

مالية مع تلميذه، وما يمثلھ ذلك من ضرب ألبرز املبادئ األساسية ال�ي قامت عل��ا املنظومة ال��بو�ة و�� 

ألبناء الشرائح  إ�� اة  �سف مبدأ ت�افؤ الفرص وا�حق �� �عليم جيد بالنسب  العدالة التعليمية �عد أن تم

النفقات   وتحمل  العمومي  التعليم  دعم  ا��يار  �سق  مسايرة  بإم�ا��ا  �عد  لم  ال�ي  الضعيفة،  االجتماعية 

 ا�جديدة لتعليم أبنا��ا. 

حض ورؤى  فلسفات  إ��  ار��ا��ا  تو�س   �� التعليمية  السياسات  نتائج  أهم  من  الوازع  إن  ضعيفة  ار�ة 

ة. وهو ما ترتب عنھ إنتاج  ة الوطنيّ ة واالجتماعيّ الوط�ي أل��ا تجاهلت �� ممارسا��ا ا�خصوصيات الثقافيّ 

العمومية ع�� اختالف   باملدرسة  التقييمية املتعلقة  �� املؤشرات  التفاوت والتناقض  مستو�ات كث��ة من 

ال��ب وزارة  معطيات  �ش��  حيث  التعليمية.  ��  مراحلها  البالد  جهات  ب�ن  كب��  تباين  إ�� وجود  التو�سية  ية 

التمتع بال��بية قبل املدرسية، إذ �جلت أغلب ا�جهات الداخلية ذات الطا�ع الر�في �سبا أقل من املعدل  

أطفالها   تمتيع   �� األوفر  النصيب  لها  �ان  ال�ي  الك��ى،  تو�س  وواليات  الساحلية  با�جهات  مقارنة  الوط�ي 

 �ية.بالسنة التحض�

بالنسبة   مقارنة  التحض��ية  ال��بية  �سق  تجا�س  وعدم  ا�جهات،  ب�ن  الوا�ح  التباين  ع��  يدل  ومما 

باملائة) بقا�س إ�� أك��    65,5باملائة ) باملنست�� وأع�� �سبة (    23,9الوطنية، وصول الفارق ب�ن أد�ى �سبة (

 . )2015ظ، (بن حفي باملائة 45،4وذلك مقابل �سبة وطنية بلغت  ،نقطة 40من

نفالت التنظي�ي ال��بوي امل�جلة �� تو�س منذ سنة  مما زاد �� ضعف جاهز�ة التعليم العمومي حالة اال و 

الدولة    2011 هيا�ل  رقابة  وغياب  وا�حسو�ية،  الفساد  ينخرها  ال�ي  ال��بو�ة  املنظومة  أزمة  عمقت  ال�ي 

القطاع ال��بوي وتدفقاتھ املالية املتأتية من  وتدقيقا��ا �عد أن أثبتت �جزها عن مقاومة التدخل األجن�ي ��  

الصناديق املقرضة، ومنح الدول الك��ى املهيمنة املشفوعة بمصا�ح خفية وأخرى معلنة و�مالءات سياسية  

 تر�و�ة مجحفة ال يمك��ا أن تحقق األمن ال��بوي التو���ي املنشود. 

لتو�سية الراهنة �� أر�ع معضالت ك��ى  و�� هذا اإلطار �خص الكتاب األبيض أزمة املدرسة العمومية ا

تفرض جملة من التحديات والرهانات أمام اإلصالحات ال��بو�ة القادمة ع�� أساس الرؤ�ة املستقلة للتعليم  

 �أولو�ة وطنية تتكفل ��ا الدولة. 

غياب اإلنصاف وت�افؤ الفرص ب�ن فئات املتعلم�ن، وذلك نتيجة التفاوت ب�ن ا�جهات واملؤسسات  أوال:  

التعليمية من جهة، و��ن الفاعل�ن ال��بو��ن من جهة ثانية. وهو تفاوت �غذيھ جملة من اإلخالالت مثل تد�ي  
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لذي أدى إ�� �سرب و�قصاء  ظروف العمل بأغلب املدارس العمومية وتراجع مردود التعليم العمومي، األمر ا

 أعداد كب��ة من املتعلم�ن �ل سنة. 

�ش�� الكث�� من ا�خرجات التعليمية للمدرسة العمومية إ�� تراجع املستوى التعلي�ي، وتد�ي جودة ثانيا:  

��ذه   التدريس  وطرائق  ل��امج  املستمرة  واملراجعة  املتالحقة،  ال��بو�ة  اإلصالحات  رغم  وذلك  الت�و�ن 

   املؤسسات.

غياب اندماج املدرسة العمومية �� االقتصاد وا�جتمع، وال أدّل ع�� ذلك من تزايد العاطل�ن عن    ثالثا:

 
ّ

يؤك ما  وهو  واالختصاصات.  املستو�ات  �ل   �� عليا  شهادات  ع��  ا�حاصل�ن  ب�ن  من  التعليم  العمل  أن  د 

 اب املهارات والكفايات. العمومي اليزال مركزا ع�� التلق�ن التقليدي للمعارف واملعلومات ع�� حس 

أبرز    را�عا: لعل من  التو���ي  ال��بوي  النظام  حوكمة  �� نقص  إ�� مواطن كث��ة  األبيض  الكتاب  �ش�� 

مظاهرها االرتفاع امل��ايد �� �لفة التعليم العمومي مقابل تراجع مستمر �� مردود النظام ال��بوي ومركز�تھ  

لبالد �� ممارسة التصرف التشار�ي وتطبيق قاعدة النفاذ إ��  امل��ايدة، و��ميش مشاركة ا�جهات الداخلية ل

 .) 2016 بوحوش،(  املعلومات

 المدرسة الخاصة في تونس خیار اجتماعي مشروع أم توجھ تنموي متأكد:  -3-2
أنھ   تو�س   �� للتعليم  العامة  السياسة  لنتب�ن من خالل  �انت  العموميةقد  باستمرار وظيفة    لمدرسة 

املسؤولة عن رسم و�ناء ا�خيارات    . تلك السياساتلها الدولة سياسا��ا ا�ختلفةر من خالإيديولوجية تمرّ 

حيث لم �عد خافيا ان��ار ا�خطاب الرس�ي باملشروع   ة.هو منتظر من هذه املدرس  االجتماعية املقررة تجاه ما

ا  لالستثمارالتعلي�ي ا�خاص، و��جيعھ   �� عدد الرخص  ال��فيع املستمر  �� �� هذا القطاع ع��  ملمنوحة 

إطار ما �س�ى بر�ط املدرسة العمومية بالدورة االقتصادية، واإلقرار الرس�ي بأزمة التعليم العمومي الذي  

لم �عد مجاال للرهان السيا��ي مقارنة بف��ات سابقة، سواء �� ا�جانب املتعلق بالب�ى التحتية امل��الكة أو �� 

 حات لم تتحقق �عد. املستو�ات املعرفية وال��بو�ة ال�ي تنتظر إصال 

األف�ار   ونظام  الثقافة  إنتاج  إعادة  ع��  القائمة  التو�سية  للمدرسة  اإليديولوجية  الوظيفة  وهذه 

مقولة   مع  تن�جم  مشروعا  عمال  النخبو�ة  وجعل  النيولي��الية  تقسيمات  وخدمة  السائدة،  والقناعات 

ن خالل املدرسة مثلما ورد �� كتابات  العنف الرمزي وال��و�ض االجتما�� الذي يمارسھ النظام ال��بوي م

 . )80: بيار بورديو" (فؤاد جاللالسوسيولو�� الفر���ي "

ومما يدعم هذا القول أن السياسة املالية ا�ح�ومية �� تو�س لم تفّعل االستثمار العمومي �� املدرسة  

التعليمية العمومي  بلغتھ املنظومة  ة. حيث ارتفعت نفقات  من أجل تدارك اال��يار املادي واملعنوي الذي 

  4،24�� ح�ن لم تتجاوز نفقات التنمية �سبة    ،2018باملائة �� م��انية وزارة ال��بية لسنة    95،74التصرف إ��  

 . )2018نبيل، ( باملائة فقط

بالغة   املتعاقبة  ال��بو�ة  اإلصالحات  بدت مختلف  ا�حاكمة،  للسلطة  الثقافية  ا�خلفية  هذه  إطار  و�� 

والطو�ا للعوملة  الهشاشة  املطلق  خضوعها  خالل  من  وذلك  بالتنمية،  التعليم  عالقة   �� خصوصا  و�ة 
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املنا�ع   تجفيف  مقابل   �� والتقنية،  العلمية  الصبغة  ذات  التعليمية  املقررات  ع��  وال��ك��  االقتصادية 

ا مخرجات  موقعة  إ��  أدى  ما  وهو  واال�سانية.  األدبية  املواد  و��ميش  والدينية  الوطنية  ملدرسة  الثقافية 

" الذي تجر�ھ منظمة التعاون  PISA"التو�سية �� مؤخرة ال��تيب �� التقييمات العاملية ع�� غرار تقييم "ب��ا"  

والذي يؤكد أن ا�جامعات التو�سية    ،2000�ل ثالث سنوات بداية من سنة    OCDEوالتنمية االقتصادية  

م��يكس"   واب   " تصنيف  العالم وفق   �� األو��  جامعة  آالف  ا�خمسة  خارج  تتقدمها    Web Metrixمرتبة 

 .)2: 2013األبيض، ( جامعات إفر�قية عديدة كروندا وأثيو�يا والصومال 

ت ال��بو�ة املتع��ة، و�روز ا�خ�خصة التعليمية كمآالت حتمية  وضمن هذا املشهد الغائم من اإلصالحا

ملواكبة العوملة االقتصادية وتطو�ر القدرة التنافسية لدى املتعلم�ن �� �افة املراحل التعليمية، نتساءل هل  

انت�ى عصر املدرسة العمومية �� تو�س؟ وما مدى مساهمة هذه ا�خيارات الرسمية املباشرة وغ�� املباشرة  

الفاشل�ن  � للتالميذ  �� املدرسة ا�خاصة حاضنة  إنتاج تمثالت وقناعات اجتماعية جديدة، لم �عد ترى   �

 ة العمومية؟ سة التعليميّ الذين لفض��م املؤّس 

لقد �ش�ل �� العشر�ت�ن األخ��ت�ن رأي عام لدى الفئات االجتماعية املتوسطة يقر بأن مصار�ف املدارس  

خيارا   أصبحت  أبنا��ا  ا�خاصة  وت�و�ن  �عليم   �� ا�جديد  االستثمار  من  متأكدا  ونوعا  ضرور�ا،  اجتماعيا 

لال والعل�ي  املهاري  تفوقهم  التنافسية، ودعم  آفاق  والرفع من قدر��م  ذات  ت�و�نية  باختصاصات  لتحاق 

الثانية   املرتبة  تحتل  ال�ي  ا�خصوصية  الدروس  أهمية  ازدياد  القول  هذا  يدعم  ومما  واعدة.  ��  �شغيلية 

املدرسية،   النفقات ا�خصصة لألدوات  �عد  التعليم  التو�سية ع��  أّن نفقات األسرة  باملائة من    20  ذلك 

من   أك��  تنفق  الواحد  100العائالت  التلميذ  ع��  شهر�ا  وآخرون،    دينار  حفيظ  توجھ    .)2015(بن  وهو 

بية، وتخصيصها أزمنة أطول  اجتما�� ينجذب إ�� املدرسة ا�خاصة بدافع ترك��ها ع�� �عليم اللغات األجن

لأل�شطة الفنية وال��ف��ية مقارنة باملدرسة العمومية، باإلضافة إ�� مالءمة ا�حياة املدرسية ��ذه املؤسسة  

لظروف عيش العائلة التو�سية �� الوسط ا�حضري، مما يدفع إ�� البحث عن ت�و�ن جيد لألبناء والتمدرس  

نة وحضور فاعل آلليات املتا�عة واملرافقة، وأهمية مالءمة الزمن  املبكر وما يوفره التعليم ا�خاص من مرو 

 املدر��ي باملؤسسات التعليمية ا�خاصة للزمن االجتما�� و�يقاع ا�حياة املتسارع وآفاق العيش املتحولة. 

 مناقشة النتائج:  -4

املؤّس  من  لكث��  التحتية  البنية  ��الك  أدى  التعليميّ لقد  الصيانة،  سات  وغياب  العمومية  و�ع��  ة 

يكتفي  �عد  لم  الذي  ا�خاص،  القطاع  إ��  املدرس�ن  من  كب��  عدد  �جرة  إ��  املتتالية  ال��بو�ة  اإلصالحات 

خدمة وسلعة �ستفيد  التعليم من حيث هو  بل �عدى ذلك إ�� بيع    ،بملكية الشر�ات والعقارات والبنوك

 م��ا من يدفع أك��. 

ا  ملا توفره من    القتصاديات الرأسمالية املشبكةورغم تحول ا�خوصصة إ�� ضرورة اقتصادية �� إطار 

تنافسية وقدرة ع�� اإلنتاج السريع، وتوف�� ال��وة للمجتمعات املعاصرة، فإ��ا تؤسس النقسام التعليم �� 

تو�س إ�� نظام�ن متقابل�ن: نظام عمومي م��الك ومتواضع ا�خدمات يتوجھ إ�� املتعلم�ن الفقراء، ونظام  
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خدمات متطورة لفائدة أقليات اجتماعية محظوظة، يتحول ف��ا التعليم إ�� سلعة خاص بمؤهالت عالية، و 

 واملتعلمون إ�� ز�ائن. 

 خصخصة التعلیم: سؤال العدالة في بناء العقل التونسي: -4-1
للمؤسسة   والقيمية  والعلمية  االجتماعية  األدوار  بمراجعة  املتعلقة  النوعية  الرهانات  غابت  لقد 

فأصب  تو�س،   �� واملعطل�ن  التعليمية  واملنقطع�ن  الفاشل�ن  من  متنوعة  ألصناف  منتجة  املدرسة  حت 

السند القي�ي العاجز�ن عن االندماج االجتما��، وذلك �سبب فشلها    من فاقدياليائس�ن، وطواب�� طو�لة 

ت�افؤ   لعدم  الذي يؤسس  ا�جغرا��  ا�جهوي والتمي��  للتفاوت  ا�جتمعية، وتكريسها  التحوالت  �� مواكبة 

املدرسة    الفرص يصل  الذي  التعلي�ي  بالنموذج  يتعلق  ما   �� أما  واملناطق.  والفئات  الشرائح  جميع  ب�ن 

حدودية متطلبات سوق الشغل الذي  ع�� م  قياسا  العمومية بالدورة االقتصادية للمجتمع فيبدو غ�� واق��

ملصادر التنمية، لذلك    ال ينتج ال��وة �سبب بناه الفالحية والصناعية الهشة، واالنكماش الك�ي والكيفي

�� مشروعھ ال��بوي والتعلي�ي �عد أن أصبحت املؤسسات    مهّمة عرف ا�جتمع التو���ي تحوالت تار�خية  

التعليمية ا�خاصة تحظى بجاذبية اجتماعية واسعة لدى الطبقات امليسورة واملتوسطة من التو�سي�ن رغم  

املالية   امل  الباهظةت�لف��ا  اإلحصائيات  آخر  �ش��  املدارس إذ  عدد  أن  إ��  ال��بية  وزارة  قبل  من  نشورة 

، موزعة ع�� �امل مناطق البالد بما �� ذلك  2019مدرسة إ�� حدود سنة    534  يقّدر بـاالبتدائية ا�خاصة  

املدن الداخلية ع�� غرار سليانة وجندو�ة وتطاو�ن وقب��، وهو ما أنتج انقساما وا�حا �� املشهد التعلي�ي  

م عمومي  نظام  ا�خدمات  ب�ن  رفيع  خاص  ونظام  الفقراء،  املتعلم�ن  من  حشود  لفائدة  ا�خدمات  تواضع 

املتا�عة واملرافقة، و�ضمن   آليات  يوفر  وتمدرس مبكر  بت�و�ن جيد ألبنا��ا  أقلية محظوظة حاملة  لفائدة 

 مالءمة الزمن املدر��ي ��ذه املؤسسات للزمن االجتما�� املتحول و�سارع إيقاع ا�حياة. 

عقل التو���ي املعاصر بكث�� من املراحل املتصلة بمقار�ات سياسية مختلفة �ش��ك �لها �� لقد مر ال

حضور الدولة واستثمارها �� التعليم العمومي الذي يتطلب خوض معارك بناء العقل التو���ي، ورفع األمية  

مؤسسا التعليمية وتحديث  النظم  وتوحيد  الفنية،  الدولة  إطارات  وت�و�ن  التعليم  ال��بية من  وتو�سة  ت 

املنظور   وفق  التو�سية"  "األمة  حول  متمركزة  شاملة  سياسية  مقار�ة  ضمن  الدي�ي  التعليم  إلغاء  خالل 

 ا�خاص للرئيس األسبق  

رتقاء ا�جتم�� واالندماج  ) حيث �انت املدرسة بوابة تحقيق اال 2020" ا�حبيب بورقيبة " (البا�� ع�از، 

التعليم هو مفتاح التموقع والنجاح االجتما��. ولكن مناخ ا�حر�ة    وهو ما ولد وعيا عاما بأن  ،االقتصادي 

سنة   �عد  واقع    2011ا�جديد  ع��  الضوء  وسلط  التعليم،   �� التو�سية  الدولة  استثمار  حقيقة  كشف 

انة املدرسة العمومية �عد عقود من املغالطات وعن الشعارات واملعتقدات السياسية
ّ
، فكشف الستار  الرن

الختالل  لتكريس  نتج عنھ  سياسة مت�املة للدولة  عن غياب  فساد التسي�� واإلدارة، و   عن حجم كب�� من

ف   .ا�جهوي  ما  ��  وهو  العمومي  االستثمار  نتائج  للعيان  وظهرت  واملنجز،  املعلن  ب�ن  الشاسع  البون  �ح 

مؤسسات التعليم، و�همال ل�حة التالميذ، وغياب آلليات    �عّم التعليم بب�ى تحتية م��الكة وعنف وفو��ى  
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حة للمحيط  التأط�� واملرافقة ال��بو�ة إزاء سلو�ات اجتماعية مستحدثة وممارسات إلك��ونية نافذة ومكت�

 االجتما�� للمدرسة.

ورغم تطور مؤشرات أزمة املدرسة العمومية فإن السياسات ا�ح�ومية املتعاقبة لم تتجھ بصورة ناجعة  

  2018إ�� تدارك اال��يار املادي واملعنوي الذي بلغھ التعليم العمومي حيث كشفت م��انية وزارة ال��بية لسنة  

باملائة من امل��انية، �� ح�ن ال تتجاوز نفقات    95.74�ي �ستحوذ ع��  عن اختالل كب�� ب�ن نفقات التصرف ال

 .)2018(نبيل،  باملائة  4.26التنمية 

للقطاع   ا�جال  وترك  و�دار�ا،  اقتصاديا  الدولة  حجم  تقليص  ع��  باألساس  تقوم  ا�خ�خصة  وألن 

غلب ع�� اقتصاده القطاع  ا�خاص للمشاركة �� التنمية ا�جتمعية للدول، انخرط ا�جتمع التو���ي الذي �

من أش�ال املساعدات املقدمة    واالستفادة التخفيف من أعباء املديونية،    املدرسة مقابلالعام �� خوصصة  

 .)9: 2011(محمد حبش،  من املؤسسات الدولية

ال�ي   الكث��ة  املعلنة، والشعارات  برغم رهانا��ا  تو�س   �� الرسمية  التعليمية  السياسات  أن  لذلك نجد 

التعليمية  ترا مراحلھ   �� للت�و�ن  القطاعية  االس��اتيجيات  خالل  من  ت��هن  العمومي  التعليم  ع��  هن 

ع��   ينعكس  ما  وهو  املعرفة.  مجتمع  بناء  ومقتضيات  االقتصادية  العاملية  التحوالت  تمثل  ع��  ا�ختلفة 

حي  والثقافية.  واملعرفية  االجتماعية  أدوارها  من  وا�حد  العمومية،  املدرسة  وزارة  ��ميش  تقار�ر  تؤكد  ث 

األدوار االجتماعية والعلمية والقيمية    2015ال��بية منذ سنة   بمراجعة  املتعلقة  النوعية  الرهانات  غياب 

  االكتظاظللمدرسة العمومية، وارتباط اإلصالحات برهانات كمية بالدرجة األو�� تتعلق أساسا با�حد من  

من التعليم العمومي إطارا لتقليص األمية وال��فيع    لما يجع�� الفصول، والتقليص من �سب الرسوب، وهو  

التحوالت   �سق  مواكبة  من  واليائس�ن  واملعطل�ن  املنقطع�ن  من  أوسع  عدد  وتخر�ج  التمدرس  �سب   ��

 االجتماعية املتسارعة. 

أصناف   لدى  النقدي  الفكر  وتراجع  املعرفية  األهداف  عن  فشيئا  شيئا  العمومية  املدرسة  تخ��  إن 

فائدة الكفاءات واملهارات العملية واملهنية لسوق الشغل، يمكن أن يحولها إ�� أداة لضرب مبدأ  املتعلم�ن ل

السياسات   حسب  العمومية  املدرسة  أن وظيفة  ذلك  الطبقية.  الفوارق  و�عميق  الفرص  وت�افؤ  املساواة 

ت�و�ن قد أدت إ�� ت�خم اإلصالحية االرتجالية، �� إنتاج األطر الصغ��ة واملتوسطة، قليلة ا�خ��ة ومتدنية ال

نوعية معينة من اليد العاملة ضعيفة اإلنتاجية �� قطاع ا�خدمات واإلدارة العمومية، ع�� حساب قطاعات  

 أخرى أك�� إنتاجية وفاعلية �� التنمية ا�جتمعية �الفالحة والصناعة. 

لعمومية التو�سية،  إن فقدان التوازن ب�ن الطلب االقتصادي والطلب االجتما�� �� مخرجات املدرسة ا

االجتماعية، حيث يمكن    ال��وة والوظائف من شأنھ أن ��دد مقار�ة اإلنصاف والعدالة ا�جتمعية �� توزيع  

نفقات   تحمل  ع��  القادرة  فقط  امليسورة  االجتماعية  ا�جهات  ع��  التعليمية  النخب  إعداد  يقتصر  أن 

 الدراسة �� ظل األزمة الراهنة ملدرسة الشعب. 
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 الخاتمة:  -5

يمكن أن ي�ون تدخل القطاع ا�خاص ومشاركة ا�جتمع املد�ي �� تنظيم و�سي�� ا�حياة املدرسية، أمرا  

ضرور�ا ملواكبة التطورات ا�حاصلة �� اقتصاديات التعليم وعوملة ممارساتھ، لكن ال يمكن أن ي�ون ذلك  

ة، ح�ى يبقى التعليم الوسيلة  بديال عن ا�خيارات ا�جتمعية العادلة، واملشاريع ال�ي تقع ع�� عاتق السلط

أفراد ا�جتمع لتحس�ن قدرا��م التنافسية ورفع طاقا��م اإلنتاجية من أجل ا�حصول إ��  األساسية بالنسبة  

إ��  الفقراء  انتماء  أمام  ا�حواجز  وضع  استمرار  أن  ذلك  الكر�مة.  ل�حياة  الضرور�ة  الدخل  مصادر  ع�� 

متياز �� ا�حيط األسري للمتعلم�ن سيعمق  س البحث عن اال ختصاصات التعليمية الواعدة، �� ظل هاج اال 

 ي��:  لذلك نؤكد ع�� ما .البؤس الثقا��، و�ضرب مبدأ ت�افؤ الفرص والعدالة املعرفية

�� تمك�ن املواطن�ن من    - ال��بو�ة وا�جهات السياسية ا�ختصة مسؤوليا��ا  البد من تحمل املؤسسات 

ع والعمل  العادلة،  التعليمية  التعليمية  الفرص  ال��امج  وضع   �� التدخل  من  املال  رأس  سطوة  تحييد   ��

 واملنا�ج البيداغوجية.

وتأهيلهم    - املتمدرس�ن  رفع قدرة  أجل  وثقافيا هادفا، من  اجتماعيا  توظيفا  التعليم  توظيف  البد من 

ية ا�حلية  للتكيف مع املتغ��ات املتسارعة �� مواصفات الوظائف واملهن، وا�حد من �جرة النخب التعليم

 لضمان مشارك��ا �� بناء التنمية داخل الوطن. 

العمومّي   - االستثمار  دعم  القتصاديات    املستقّل   ضرورة  ا�حديثة  النظر�ات  من  واإلفادة  التعليم،   ��

ال��بية ال�ي ترتكز ع�� االستثمار �� اال�سان، من خالل تنمية و�شغيل كفاءاتھ التعليمية باعتباره االستثمار  

 
ّ
إال لبناء ا�جتمعات، الذي ال ي�ون  التّ   األفضل  ة  عليم وعدالتھ وشموليتھ، بتخفيف حّد من خالل جودة 

املدرسة  الفوار  مخرجات   �� ا�جديدة  األجيال  ثقة  استعادة  ��دف  وذلك  وجهاتھ،  ا�جتمع  فئات  ب�ن  ق 

مرجعيّ  عن  البحث  وعدم  وت�و�ن،  و�عليم  تر�ية  من  التو�سية  التأط��  العمومية   �� آمنة  غ��  أخرى  ات 

 . ثقيف ا�جتم��ّ والتّ 
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