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تعليم الريادة بين روح املقاولة وإيديولوجيا الليبرالية الجديدة
أوليفيا شامبار
سعيد بوكرامي *
منذ العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين ،ازداد الوعي بـ «ريادة الأعمال» و�أنظمة التدريب على مهاراتها يف م�ستويات التعليم العايل جميعها .من �أين �أتت هذه
التعليمات املُتزايدة لتثقيف ال�شباب على «روح املقاولة»؟ ما هي القيمة امل�ضافة التي ي�ضيفها هذا املنهج التعليمي �إىل العامل االقت�صادي وللعمل اجلامعي؟ ما هي
الرهانات ال�سيا�سية واالقت�صادية وراء �صناعة مهن الريادة؟ وهل لليربالية اجلديدة مطامح �إيديولوجية وراء تدويل هذا املنهاج التعليمي ودعمه بلوجي�ستيك من
املوارد والوظائف؟

بنا ًء على درا�سة ا�ستق�صائية ا�ستغرقت �سنوات من البحث
جتمع ب�ين امل�ق��اب�لات وامل�لاح�ظ��ات والأر��ش�ي��ف ،يتتبع كتاب
�أول�ي�ف�ي��ا ��ش��ام�ب��ار ن���ش��أة ه ��ذا امل �� �ش��روع التعليمي وفل�سفته
وطرائق ن�شره يف اجلامعات واملدار�س الفرن�سية الكربى -
ال �سيما من خالل تخفي�ض قيمة املعرفة النظرية ل�صالح
«الدراية التقنية» و«املهارات ال�شخ�صية» التي من املفرت�ض
�أن ت�ك��ون �سريعة امل ��ردودي ��ة يف ال �ع��امل االق �ت �� �ص��ادي ،ن�ظ��راً
العتمادها معايري جودة العمل والإنتاجية يف امل�ؤ�س�سات ذات
الطابع املقاوالتي.
وهكذا ين�شر امل�شروع الرتبوي حتت �شعار «ري��ادة الأعمال»
وي�ساهم يف ن�شر الأيديولوجية النيوليربالية .و�إذا كان هذا
النوع من التعليم يوهم ب�أ َّن اجلميع ميكنه القيام به ،ف�إ ِّنه
يهيئ �أو ًال الفئات الأقل موهبة من ال�شباب املتخرجني ل�شغل
منا�صب حمفوفة باملخاطر على هام�ش نظام الأجر (ريادة
الأعمال ال�صغرية ،على �سبيل املثال) بينما ي�سمح لل�شباب
املحظوظ للو�صول �إىل وظ��ائ��ف م�ستحدثة وجم��زي��ة (يف
عامل ال�شركات النا�شئة على وجه اخل�صو�ص).
وهكذا ُيفهم التعليم العايل على �أ َّنه يقوم بدور غري م�سبوق
ك�م�خ�ت�بر ل�ل�أي��دي��ول��وج �ي��ات ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة  -ع�ن��دم��ا ك��ان��ت
اجلامعة ،على الأقل منذ عام  ،1968مكا ًنا للنقد االجتماعي
 ولكن � ًأي�ضا «هدفا» لتحقيق النماذج التعليمية التكوينية
والتثقيفية ال �ت��ي ،م��ن خ�ل�ال اخ�تراق �ه��ا ،ت�خ��رب��ت ج��زئ� ًي��ا
�أه��داف�ه��ا و�أمن ��اط عملها .ت��در���س �أول�ي�ف�ي��ا �شامبار طرائق
ا�ستخدام تعليم ريادة الأعمال يف التعليم العايل الفرن�سي،
الذي بد�أ منهاجه يف نهاية العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين ،وبحيث ُي�ق��دم كربنامج للتن�شئة االجتماعية
للطالب على «روح املقاولة واملناف�سة على ال��ري��ادة» ،التي
ت�أ�س�ست ك ��روح ج��دي��دة للعامل املعا�صر (���ص  .)288يركز
الكتاب على حتليل تقاطع العلوم ال�سيا�سية وعلم االجتماع
ال�ترب��وي وع�ل��م االج�ت�م��اع االق�ت���ص��ادي ،وب�شكل �أك�ث�ر دق��ة
على ن�ش�أة وت�شغيل ثمانية �أنظمة للتوعية والتدريب على
ري��ادة الأع�م��ال يف اجلامعة ،التي تعتمد على نظام (ثالث

6

وح ��دات منتظمة ،وث�ل�اث دب �ل��وم��ات وم��ا��س�تر يف الأع �م��ال
التطبيقية املوجهة ،ك�شكل من �أ�شكال التدري�س الذي يجعل
من املمكن تطبيق املعرفة املكت�سبة �أثناء ال��دورات النظرية
�أو تقدمي مفاهيم جديدة  .يعمل الطالب ب�شكل فردي على
متارين التطبيق �أو االكت�شاف ،بح�ضور املدر�س ،الذي يتدخل
للم�ساعدة يف التمارين وت�صحيحها ،كما تنجز الدرو�س يف
�إط��ار جمموعة �صغرية ،بحيث ميكن للمدر�س �أن ي�ساعد
الطالب ب�شكل �أكرث �سهولة مكيفا تدخالته على ال�صعوبات
التي يواجهونها).
يقدم هذا الكتاب نتيجة م�سح نوعي طويل الأم��د �أجن��ز ما
بني عامي  2009و .2017وي�ستند �إىل مواد جتريبية كثيفة
(�أر�شيفات ،مقابالت ،مالحظات ،ا�ستبيانات) وعلى جمموعة
من املعارف العلمية البارزة .بحيث يهتم الف�صل الأول بن�ش�أة
التعليم م��ن �أج ��ل ري ��ادة الأع �م��ال وت ��رى امل��ؤل�ف��ة �أن ��ه يعترب
�أو ًال وقبل كل �شيء ق�ضية �سيا�سية حديثة تاريخياً ،لهذا
ي�سمح لنا التاريخ االجتماعي بر�ؤيته على �أنه نتاج «م�شروع
منت�شر على م�ستوى النخب اجل��ام�ع�ي��ة ،لكنه مل يتحقق
تعميمه �إال بقدر ي�سري» (�ص  )71بقيادة حتالف متنوع من
التكنوقراط ورجال الأعمال والأ�ساتذة اجلامعيني .وبذلك
مي��دد تعليم ري��ادة الأع�م��ال امل�شروع التاريخي لربجوازية
الأع�م��ال جلعله �أق ��رب �إىل متطلبات ع��امل الأع�م��ال و�سوق
ال�شغل .ه��ذه امل �ي��والت الإ��ص�لاح�ي��ة امل�ت��ذب��ذب��ة ،ال�ت��ي ميكن
مالحظتها ب��ال�ف�ع��ل يف ال�ن�ظ��ام ال �ق ��دمي�� ،ش�ه��دت انعطافة
جديدة يف ال�سبعينيات .بعد �أن دافعت عن مفهوم «مالئم ما
بني الدرا�سة واملمار�سة» (�ص  )42يف التعليم العايل الذي
يجب �أن يكون لديه ق��درة على تلبية االحتياجات القوى
العاملة لل�شركات ،وبذلك يتحول ن�شاط �أرب��اب العمل �إىل
تعزيز روح امل�ب��ادرة ،وال��ذي يقدم كو�صفة عالجية للركود
االقت�صادي امل ��وروث من ال�صدمات الإقت�صادية املتعاقبة.
لقد اعتمد منذ الثمانينيات هذا «الت�أطري التعليمي» (�ص
 )50تدريج ًيا من قبل املنظمات الدولية (منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية واملفو�ضية الأوروب �ي��ة) واملدر�سني يف

كليات الأع�م��ال الباري�سية ،امل�ستوحاة من ال�صعود الباهر
ل�ل��درا��س��ات ح��ول ري ��ادة الأع �م��ال ال�ق��ادم��ة م��ن وراء املُحيط
ريا العقد الأول من القرن احلادي
الأطل�سي .وقد �شهد �أخ ً
والع�شرين �أخرياً هيمنة الإدارة الفرن�سية على م�شروع تعليم
ريادة الأعمال من خالل وزارتي االقت�صاد واملالية من جهة
والتعليم العايل والبحث العلمي من جهة �أخرى.
يبحث الف�صل الثاين يف تعليم ريادة الأعمال من منظور علم
االجتماع ال�سيا�سات العمومية ،وتتعلق درا�سته �أكرث حتديدًا
مبخطط طالب رواد الأعمال ،الذي عرف انطالقته يف عام
 2009وتعزز يف عام  2012من قبل الأغلبية اجلديدة ،وكان
املقيا�س الرئي�سي لها هو �إن�شاء �أقطاب رواد الأعمال .وقد
كان ملف تعليم ريادة الأعمال حتى ذلك احلني من م�س�ؤولية
الدوائر ال��وزاري��ة امل�س�ؤولة عن البحث وال�صناعة ،لكنه يف
النهاية �أ�صبح من م�س�ؤولية التعليم العايل ،كجزء من مهمة
�إذم ��اج ال�ط�لاب الطاحمني للريادة يف الأع�م��ال وامل�ق��اوالت
وب ��ذل ��ك ت�ت�م�ك��ن م��ؤ��س���س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م م ��ن «�إع� � ��ادة ال�ت��أه�ي��ل
الرتبوي ل�سيا�سة ت�شجيع روح املبادرة» (�ص ُ )75يعد تعليم
ريادة الأعمال � ً
أي�ضا �أحد الأمثلة على «ال�سيا�سات ال�صغرية»
(�ص  ،)94التي ُتعاين من �ضعف التمويل والإ�شراف من قبل
املكاتب ال��وزاري��ة .وق��د يوفر التجديد الإداري ا�ستقاللية
معينة للأطر الو�سيطة امل�س�ؤولة عن امللف ،وكذلك اجلهات
الفاعلة خارج الدولة التي يعتمد عليها (مديرو امل�ؤ�س�سات،
ومعلمو الإدارة ،وممثلو �أرب ��اب العمل� ،إل ��خ .)..تقوم هذه
ال�سيا�سة على �أ�سا�س احلافز ولي�س الإك ��راه ،عرب املُناف�سة
بني امل�ؤ�س�سات من خالل عرو�ض امل�شاريع .وبهذه الطريقة،
فهي تدين بجزء من جناحها �إىل النق�ص املزمن يف متويل
اجل��ام�ع��ات ،مم��ا يجربها على ُمار�سة لعبة املناف�سة على
الرغم من انخفا�ض م�ستوى املُ�ساعدة.
�إن البيداغوجيا اخلا�صة لريادة الأعمال هي مو�ضوع الف�صل
الثالث الذي يدر�س على وجه اخل�صو�ص «التوتر بني الهدم
للنموذج املدر�سي والتكيف معه» (�ص  )16ك ُممار�سة تعليمية،
جت�ع��ل م��ن ري ��ادة الأع �م ��ال ع�ل��ى م�سافة ب� ّي�ن��ة م��ن التعليم
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الأكادميي .يعتمد االعتماد املمنوح للأطر التعليمية� ،سواء
من جانبهم �أو من قبل طالبهم� ،إىل حد كبري على «�شرعية
تنظيم امل�شاريع املقاوالتية» (�ص � ،)135أي على خربتهم يف
�إن�شاء �شركة �أو مقاولة .ير�سخ املعلمون � ً
أي�ضا لدى طالبهم
الرتتيبات املعادية للمناهج الأكادميية من خ�لال حتديد
�أه��داف تدريبهم (مما يعطي مكانة كبرية ملهارات التعامل
مع الآخرين)� ،أو تن�سيق الأعمال املطلوبة (يف جمموعات ويف
حاالت الطوارئ) �أو منطق التقييم (غلبة اخلطاب ال�شفوي
على املكتوب ،والتحري�ض على «احليل» ،ومعايري الت�سجيل
ال�ضمنية ،وغري ذلك) .وبا�ستخدام كلمات ماك�س ويرب ،ترى
�أوليفيا �شامبار �إع��ادة تكييف التقرير البيداغوجي للعودة
�إىل �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال ال�شرعية امل ��ؤث ��رة واجل ��ذاب ��ة ،وذل��ك
على ح�ساب ال�شرعية القانونية العقالنية التي يقوم عليها
النموذج املدر�سي .ومع ذلك ،ف��إ َّن دخول ري��ادة الأعمال �إىل
اجلامعة ال ُيكن �أن يت�أتى �إال على ح�ساب «تعليم �أكادميي»
�أو «تعليم مدر�سي» معني (�ص  .)194لقد بني التدبري كفرع
تخ�ص�صا فرع ًيا م�ستق ً
ال
من فروع الإدارة تدريجياً باعتباره
ً
من خالل تكوين هيئة من املعلمني والباحثني املتخ�ص�صني
م��ن ج�ه��ة ،وم��ن جهة �أخ ��رى حت��دي��د امل�ع��رف��ة املتوقعة من
الطالب وكذلك طرق نقلها .لذلك ،ف�إن و�ضعها املتناق�ض
كنظام معا ٍد للتوجه الأكادميي هو الذي مينح تعليم ريادة
الأعمال �إمكاناته املهدمة.
�أم��ا الف�صل الرابع في�ستك�شف تعدد ا�ستخدامات وامتالك
تعليم ريادة الأعمال من طرف الأفراد الذين ينظمون انت�شار
منوذجه البيداغوجي .و ُت�ؤكد امل�ؤلفة على الغمو�ض ال�سيا�سي
لهذا الربنامج التعليمي ،كما ت�ستنتج �أ َّن قدراته على املرونة
ل�ي���س��ت ك��ام �ل��ة .ت���ش�ترك ب�ع����ض ا��س�ت�خ��دام��ات��ه يف ال�ت�ق��ارب
ال��وا��ض��ح م��ع الليربالية اجل��دي��دة� .إن �أن���ص��ار «اال�ستخدام
االق�ت���ص��ادي» ،على �سبيل امل�ث��ال ،يقومون ب�إ�ضفاء الطابع
االجتماعي على الطالب �أو ما يطلق عليه «االجتاه امل�شرتك
لليربالية اجلديدة» (�ص � ،)211أي تدريبهم على جمموعة
من القيم واملعتقدات التي ت�سمح بالتقارب االختياري مع
الر�أ�سمالية املعا�صرة .ي�شري «اال�ستخدام ال��داخ�ل��ي» (�ص
� )231إىل حماولة بع�ض اجلهات الفاعلة يف ا�ستخدام ريادة
الأعمال يف خدمة الإ�صالح الرتبوي وامل�ؤ�س�سي للجامعة.
خا�صا من معار�ضي
وقد �أك�سبهم هذا االلتزام �أحيا ًنا دع ًما ً
«االجت ��اه ال�ترب��وي التقليدي» باجلامعة (���ص  ،)234مما
�ساهم يف زيادة غمو�ض هذا املنهاج البيداغوجي .وعلى نف�س
ال�ق��در م��ن التناق�ض ،ف� ��إ َّن اخل�ط��اب امل��رت�ب��ط باال�ستخدام
«الرتبوي االجتماعي» (�ص  )222ي�شتمل على عنا�صر معينة
من «النقد التقني» للر�أ�سمالية ،ال��ذي حدد معامله كل من
لوك بولتان�سكي و�إيف �شيابيلو ،اللذان �أبرزا عدم ا�ستقاللية
ال�ع�م��ل امل� ��أج ��ور .مي�ك��ن ب�ع��د ذل ��ك ت �ق��دمي ري � ��ادة الأع �م ��ال
كطريقة لتحرير الذات من العمل امل�أجور عن طريق اتخاذ
ق��رار ب�ش�أن ن�شاطها ال�ف��ردي واكت�ساب م��ؤه�لات النجاح يف

لتجربة التعليم اجلامعي يف ريادة الأعمال .من خالل ن�سج
حوار مع العديد من املُفكرين يف ال�ش�أن التعليمي ،من ماك�س
ويرب و�إميل دوركهامي �إىل بيري بورديو ولوك بولتان�سكي،
وك ��ان ه��دف �أول�ي�ف�ي��ا �شامبار م��ن ذل��ك لي�س �إب ��راز هيمنة
الأجهزة التعليمية اجلديدة التي ت�سعى �إىل بناء بيداغوجيا
الريادية ون�شر روح جديدة للر�أ�سمالية ،ولكن � ً
أي�ضا يف طرائق
هدم النظام التعليم املعريف عامة .يف الواقع يفتح هذا الكتاب
اجلاد وجهات نظر بحثية مثرية لالهتمام من خالل درا�سة
�إح�صائية للم�سارات االجتماعية املهنية للمعلمني والطالب
يف ريادة الأعمال ،على �سبيل املثال ،ميكن �أن متتد مالحظات
�أوليفيا �شامبار على منطق االختيار امل�سبق والتوجيه املهني
الالحق �إىل ما تنتجه فل�سفة التعليم املعا�صر من توجهات
ت�ق�ن�ي��ة و��ص�ن��اع�ي��ة وم �ق��اوالت �ي��ة ت� ��روم �إىل خ�ل��ق متعلمني
يتوافقون مع �سوق ال�شغل وخمططات الليربالية اجلديدة.
لهذا ينبه الكتاب �إىل �أن اجلامعة �أ�ضحت تدريجيا «خمتربا
جديدا للأيديولوجية الليربالية اجل��دي��دة» ال��ذي يتمتع
ب��ال��دع��م وامل�ت��اب�ع��ة ،لإن �ت��اج ع�م��ال��ة تقنية تنح�صر ثقافتها
ووع�ي�ه��ا يف �إط� ��ار تخ�ص�صها وال ت �ت �ج��اوزه ،ومب ��ا �أن ه��ذه
الفل�سفة املقاوالتية تروم �إىل امتالك ال�صدارة يف التعليم،
ف ��إن تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية والفنون اجلمالة تبدو
مناهجها التعليمية وك ��أ َّن ال��زم��ن ق��د عفا عليها .وبذلك،
تظهر هذه الفل�سفة التعليمية ب�صورة راديكالية ،و�إق�صائية،
لأن �ه��ا تنف�صل ع��ن ج ��ذوره ��ا وه��وي�ت�ه��ا ب��ل ي�ج��ب �أن تطور
�س�ؤاال دائ ًما ح��ول �أ�س�س و�أ�سباب و�أغ��را���ض ظاهرة التعليم
عامة التي تهدف �إىل تكوين الطالب-املتعلم ،بحيث يكون
ق��اد ًرا على اكت�ساب مرجعية منفتحة على خمتلف املعارف
ثم متكينه من الو�سائل املعرفية واملهارية حلل امل�شكالت
املتعلقة مبهنته من خالل تفعيل معرفته يف الإنتاج التقني
وال�ف�ك��ري وال �ي��دوي ،ال �أن ن��وج��ه املتعلمني يف اجت ��اه واح��د
كقطيع خلدمة الر�أ�سمالية اجلديدة وبراجمها التوجيهية
ل�صناعة العمالة التقنية التي تزيد من الإنتاج واال�ستثمار
ومنو الأعمال التجارية يف االقت�صاد العاملي وحتقيق الأرباح
املتزايدة.

ريا ،قد تظهر اال�ستخدامات «املحبطة» (�ص
�سوق العمل� .أخ ً
 ،)239مثل العديد من الفاعلني الذين ي�ستجيبون لدعوات
ال��وزارة للم�شاريع دون ربطها بقيم �أخالقية حم��ددة .ومع
ذلك ،وبخالف هذه التخ�صي�صات املتعددة لريادة الأعمال،
ت�صر �أوليفيا �شامبارد على �آليات «ا�ستعادة القوة» (�ص )256
التي ميار�سها هذا امل�شروع التعليمي على الوكالء ،الذين ال
ميكنهم ا�ستخدام ا�ستقالليتهم (�أو توكيالتهم) �إال �ضمن
حدود معينة ُو�ضعت �سلفاً بوا�سطة امل�صطلحات والدالالت
املرتبطة به.
ويف اخل�ت��م ي��و��ض��ح الف�صل اخل��ام����س والأخ �ي��ر ،املخ�ص�ص
ملكانة التدريبات على ري��ادة الأعمال يف امل�سارات التعليمية
للطالب ،كما تخل�ص امل�ؤلفة �إىل �أن «ري��ادة الأعمال جمرد
كلمة» (�ص  ،)281مربزة من خالل مقارنة امل�سارات املهنية
للطالب ال�سابقني امل�ت��درب�ين على ري ��ادة الأع �م��ال �أن هذا
التدري�س ي�ساهم يف نهاية املطاف يف تعزيز الت�سل�سل الهرمي
االجتماعي للر�أ�سمالية؛ نظ ًرا للعدد القليل من امللتحقني
بهذه الدورات التدريبية ،ونخبويته اجلامعية .كما �أن �إن�شاء
�شركة غالباً ما يقدم على �أنه طريقة لتجنب العمل امل�أجور----------------------------------------------- .
اعتمادًا على ما �إذا كان الأمر يتعلق برغبة حقيقية �أم جمرد •الكتاب :األعمال النموذجية  :الجامعة،
هروب؛ ف�إن فر�ص جناح ال�شركة غري متكافئة ،لأنها تعتمد مختبر جديد إليديولوجيا ريادة األعمال.
�أي��ً��ض��ا على م��ا يتمتع ب��ه الأف� ��راد م��ن ر�أ� ��س م��ال اقت�صادي •المؤلف :أوليفيا شامبار
وثقايف واجتماعي .بالن�سبة للطالب الآخرين ،ف�إ َّن �أغلبهم
•الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
ينظر �إىل التدريب على ريادة الأعمال على �أنه و�سيلة متيز
اجتماعي ُيكن لأ�صحاب العمل تقديرها ،وبالتايل ي�صبح •سنة النشر2020 :
التعليم وامل�ه��ارات والطموح ينح�صر يف الو�صول �إىل عمل •عدد الصفحات 360 :ص
ً
م��أج��ور ب�شروط جم��زي��ة ،ولي�س ه��دف�ا لتحقيق طموحات •اللغة :الفرنسية.
�صناعية واقت�صادية.
يقدم هذا الكتاب الفريد يف منهجه ومو�ضوعه ر�ؤية نقدية
* كاتب ومترجم مغربي
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