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 : الملخص 
حول املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سوسيوإقتصادية، و نسعى من خالهلا متحور موضوع دراستنا        

اىل الكشف عن عالقة العوامل اإلجتماعية و اإلقتصادية ببناء املشروع الشخصي املستقبلي للتلميذ، ومدى 
تني أساسيتني تأثريها يف  تبين املشروع للتالميذ يف السنة الثالثة ثانوي، و قد إعتمدنا يف دراستنا هذه على فرضي

، لتلميذ ملشروعه الشخصي املستقبليللمستوى املعيشي لألسر عالقة باختيار ا: ، جاءت الفرضية األوىل حتت
ختياره ملشروعه للنزعة املادية للوسط االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ عالقة باأما الفرضية الثانية مفادها أنه 

الدراسة و فرضياهتا، كنا حناول القيام بدراسة ميدانية على  ، و لإلجابة على تساؤالتالشخصي املستقبلي
جمموعة من تالميذ ثانوية حممد بوديس الزباجبة، وادي الفضة، والية الشلف، باالعتماد على منهج املسح 

 .اإلجتماعي 
Abstract : 

The study is about he relationship between the socio-economic factors and the 

building of the Student’s futuristic personal project. We tried to discover to 

what extent these two factors affect in the choice process where the sample 

touched all the third year secandary school pupils that were 80 ones of all the 

streams, scientific and literary stream, using purposive sample moreover, we 

used the descriptive method which is represented in the social survey 

curriculum in order to answer the questions of the study and to describe the 

phenomenon  exactly through the data collection using the questionnaire tool 

which contains two  which contains  two  principal  concepts that are: the 

family s living level and the material propensity and their effect on the 

Student’s personal project,  where we wanted to resort the statistical package 

SPSS in analysing the result but it was difficult to do so because it coincides 

with covid 19 epidemic. 
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 فهرس احملتويات
 

 املوضوعات
 

 الصفحة
 أ العربية باللغة الدراسة ملخص
 ب باللغة اإلجنليزية  الدراسة ملخص

 ج شكر و تقدير
 د احملتويات فهرس
 ه األشكال فهرس

 10 مقدمة
 النظري اجلانب

 :االطار املنهجي للبحث  :األول الفصل
 

 10 سباب اختيار املوضوعأ -0
 10 البحث إشكالية -2
 10 :فرضيات البحث -3
 10 أهداف البحث -0
 10 امهية البحث -0
 10 حتديد أهم  املفاهيم اإلجرائية -0
 10 املقاربة السوسيولوجية للموضوع -0
 10 :منهج البحث وتقنياته -0
 01 البحث وعينتهجمتمع  -0
 01 جماالت البحث -01
 00 صعوبات البحث -00

 :الفصل لثاين
 الدراسات السابقة والنظريات املفسرة للظاهرة

 

 03 متهيد -02
 03 الدراسات السابقة  -03
 20 النظريات املفسرة  -00
  20 خالصة -00
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 :الفصل الثالث

 :لهسيكولوجية املشروع الشخصي وحمدداته وتصورات تلميذ املرحلة الثانوية 

 

 20 متهيد  -00
 30 تعريف املشروع الشخصي -00
 30 دواعي اإلهتمام باملشروع الشخصي للتلميذ و أهم ضوابطه   -00
 30 أنواع املشاريع الشخصية للتلميذ   -00
 00 مراحل بناء املشروع الشخصي للتلميذ -21
 00 العوامل املؤثرة يف املشروع الشخصي للتلميذ  -20
 03 املشروع الشخصي و الرهانات املختلفة -22
 00 تعريف التلميذ -23
 00 دواعي االهتمام بالتلميذ -20
 01 خصائص التلميذ يف مرحلة الثانوية -20
 03 إحتياجات التلميذ يف املرحلة الثانوية -20
 00 حاجة التلميذ للمشروع الشخصي -20
 00 خالصة -20

  اجلانب امليــــــــــــداين
  إجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الرابع

 01 الدراسة اإلستطالعية  -20
 01 منهج البحث -31
 00 تقنيات البحث -30
 00 جمتمع البحث  -32
 02 عينة البحث -33
 0 جماالت الدراسة امليدانية -30
  اخلامتة  -30
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 :المقدمــــــــة 

أحدثت التطورات العلمية و التكنولوجية، تغريات كبرية على مستوى مؤسسات اجملتمع ، هبدف مواكبة       
هذه التطورات و ح دفع عجلة التقدم و حتقيق ما هو أفضل للفرد، غري أن هذا ما إستدعى اإلهتمام بالرتبية 

ة التحديات، و هو ما طرح ضرورة العمل بإعتبارها املسؤولة عن إنتاج الرأس مال البشري، القادر على جماهب
باملشروع الشخصي للتلميذ، الذي أصبح ضرورة تربوية ملحة، خاصة يف املرحلة الثانوية اليت تعترب مرحلة 
حساسة جدا، لتزامنها مع مرحلة املراهقة و ما يصاحب التلميذ من قلق املستقبل، سواء ما تعلق باملشاريع 

ة، من خالل البحث عن متوقعه يف اجملتمع، و إثبات ذاته، خوفا من اإلقصاء الدراسية أو املشاريع املهني
اإلجتماعي نتيجة الفقر و البطالة و إخنفاض املستوى املعيشي، يف ظل التطور الذي يشهده اجملتمع، حيث  

خالل مراحل كان لزاما عليه مواكبة هذا ااألخري، وعليه سعى القائمني على الشأن الرتبوي اىل مرافقة التالميذ 
متدرسهم بإعتبار هذه املرحلة بداية تشكل معامل شخصية التلميذ و أخذ قراراته، سواء ما تعلق بإختياراته 
الدراسية او إقتحام عامل الشغل و العمل على تبين املشاريع الشخصية املستقبلية، و ربط املسارات الدراسية 

م مالمح مستقبله و التخطيط له و أخذ التدابري الالزمة بالعامل اإلقتصادي و املهين ، حيث صار بإمكانه رس
 .لتحقيقه و ذلك عن وعي منه مبستقبله و إستشراق أفاقه و فهم حتدياته، كأساس لتحقيق ما يصبوا إليه

 :فصول  ثالثةو عليه مت تقسيم البحث جبانيه النظري و امليداين اىل 
الذي قسم بدوره اىل مبحثني، إحتوى املبحث األول على و تضمن اإلطار املنهجي للدراسة و :الفصل األول 

منهجية البحث و اليت مست عرض أسباب إختيار املوضوع، إشكالية البحث و فرضياته، أهداف البحث، 
أما املبحث الثاين تضمن اإلجراءات املنهجية، متثلت يف منهج البحث، . أمهية البحث، و حتديد مفاهيمه 

 .،أدوات مجع البيانات، جماالت البحثجمتمع البحث، عينة البحث
فقد إحتوى الدراسات السابقة و اإلجتاهات النظرية املفسرة للظاهرة و الذي تفرع عنه : أما الفصل الثاين 

 .مبحثني إستعرض االول منه الدراسات السابقة،أما الثاين اإلجتاهات النظرية املفسرة للظاهرة 
ملشروع الشخصي و حمدداته و تصورات تلميذ املرحلة الثانوية،و سيكولوجية ا:و حاز الفصل الثالث على 

تضمن مبحثني خصص االول منه لسيكولوجية املشروع الشخصي و حمدداته حيث مت التطرق اىل تعريف 
املشروع الشخصي، دواعي اإلهتمام باملشروع الشخصي و أهم ضوابطه، أنواع املشاريع الشخصية، مراحل 
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أما املبحث الثاين منه فخصص لتصورات تلميذ .، العوامل املؤثرة يف املشروع الشخصي بناء املشاريع الشخصية
مرحلة الثانوية للمشروع الشخصي حيث مت التطرق فيه اىل، تعريف التلميذ، دواعي اإلهتمام بالتلميذ، 

 .خصائص و إحتياجات تلميذ مرحلة الثانوية، حاجة التلميذ للمشروع الشخصي
، خصص الفصل الرابع منه إلجراءات الدراسة امليدانية، و تضمنت مباحثين فتضمن ثالثة أما اجلانب امليدا

 الدراسة اإلستطالعية، املنهج املتبع، تقنيات الدراسة، جماالت الدراسة امليدانية 
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  :الفصل االول
 : بحثاالطار المنهجي لل 

 
 

 
 منهجية البحث: المبحث االول 

 
 

 االجراءات المنهجيــــة : المبحـث الثاني
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  :ولالفصل األ
 : بحثاالطار المنهجي لل 

  :منهجية البحث: المبحث االول 
 : سباب اختيار الموضوع أ: المطلب االول 

 : ان اختيارنا هلذا املوضوع تكمن وراءه اسباب موضوعية و اخرى ذاتية  نوجزها فيما يلي   
 : االسباب الذاتية : أوال
رافقة التالميذ خالل مساراهتم الدراسية سواء على مستوى مرحلة التعليم املتوسط او مب شغفنا الكبري -

  .التعليم الثانوي
تبين  اليتفئة اخرى  والعكس عندتبين مشروع مهين و العزوف عن تبين مشروع دراسي معرفة أسباب  -

  .مشروع دراسي
االفضل للتالميذ من خالل مساعدهتم على تلبية اختياراهتم و بناء مشاريعهم الشخصية الرغبة يف تقدمي   -

 .بوضع برامج خدماتية هلم 
 .مساعدة التالميذ على التكيف مع احمليط االجتماعي  و اثبات وجوده -
حالل النزعة حماولة التعرف على مدى تاثر التلميذ بالتغريات االجتماعية و االقتصادية و اليت تدفع اىل ا -

 .الفردية و البحث عن التحرر من القيود و حتقيق املنفعة الذاتية و اشباع رغباته 
 : االسباب الموضوعية :ثانيا
 .تبين املشروع الشخصيمسارهم الدراسي فهو يساهم بدرجة كبرية يف -
 كما هتدف الدراسة اىل الكشف عن مدى توافق اهداف املنظومة الرتبوية مع متطلبات سوق العمل -
يالء االمهية البالغة يف زيادة االستثمار يف الرأس املال البشري و حتقيق التنمية املستدامة، باعتبار املشروع ا-

ي و احلاضر و املستقبل و الوسائل الشخصي للتلميذ نشاط واعي يتطلب حتقيقه االخذ بعني االعتبار املاض
 .املمكنة لضمان حتقيقه بنجاح 

   :  البحث  إشكالية: المطلب الثاني 
لقد أولت وزارة الرتبية الوطنية اهتماما بالغا بالتلميذ  سواء من حيث جودة العملية التعليمية التعلمية او من    

حيث ما توفره من خدمات كجهاز التوجيه و اإلرشاد املدرسي و املهين الذي يعمل على حتقيق التكيف 
و املسارات املدرسية املختلفة متاشيا مع املدرسي للتلميذ من خالل التكيف و مرافقة التالميذ و توجيههم حن

رغباهتم و ميوالهتم و قدراهتم الدراسية و حتقيق النجاح إذ يعمل على توفري املادة اإلعالمية للتلميذ حول 
خمتلف األفاق اجلامعية ملختلف الشعب و األفاق املهنية، كما يتكفل بالتالميذ لتخطي العثرات بإجراء 
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ية و تزداد فاعلية هذه اخلدمات كلما سامهت يف جعل التلميذ أكثر تبصرا مبشروعه مقابالت إرشادية و توجيه
 .الشخصي املستقبلي 

و  هذا األخري و إن كان غاية بيداغوجية للفعل الرتبوي فان فكرة املشروع تتشكل يف البداية انطالقا من أحالم
عية و و ذلك حسب ما متليه البيئة االجتما ، لتتطور و تتبلور فكرة املشروع من مرحلة عمرية إىل أخرىمتثالت

ومع خمتلف  ، سواء بأسرته أو أقرانه أو مدرستهو يف عالقته هبا تأثري و تأثرهبا، فهالثقافية اليت ينتمي اليها
مع توجهاته اذ يتجلى تأثريها بوصوله لفكرة ية عامة فتدخله يف صراعات دائمة االجتماعالتغريات االقتصادية و 

ئيسي من مطالبه يسعى لتحقيقها فيصبح تنفيذ املشروع مرهون مبجموعة الظروف االجتماعية تكون مطلب ر 
 . و االقتصادية و بني نزعته املادية 

 : ا أدى بنا اىل طرح السؤال اآليتو هذا م
 هل للعوامل السوسيو اقتصادية تأثري على املشروع الشخصي للتلميذ ؟

 : التالية التساؤالت صياغة ميكن ذكره سبق ما على وبناءا
 هل للمستوى املعيشي لألسر عالقة باختيار التلميذ ملشروعه الشخصي املستقبلي ؟ -0
  ؟هل للنزعة املادية للوسط االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ عالقة باختياره ملشروعه الشخصي املستقبلي-2

 : فرضيات البحث: المطلب الثالث 
 : لإلجابة على هذه التساؤالت تبنينا الفرضيات التالية 

 .للمستوى املعيشي لألسر عالقة باختيار التلميذ ملشروعه الشخصي املستقبلي :  الفرضية االولى
للنزعة املادية للوسط االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ عالقة باختياره ملشروعه الشخصي :  الفرضية الثانية
 .املستقبلي 

 : أهداف البحث : مطلب الرابع ال
 : انطوت اهداف الدراسة حتت مايلي

الكشف عن الظروف  االجتماعية و االقتصادية املؤثرة يف بناء و تنفيد املشروع الشخصي للتلميذ من منظور -
 .سوسيولوجي 

الذي يسلكه الكشف عن الصراع الذي يعيشه التلميذ يف ظل التغريات االجتماعية و االقتصادية و السبيل -
 .إلثبات وجوده داخل اجملتمع 

 : البحث اهمية : المطلب الخامس 
 : األهمية العلمية :أول
يكتسي املشروع الشخصي للتلميذ أمهية بالغة يف املنظومة الرتبوية احلديثة اليت تسعى إىل تطوير كفاءات -
إملامهم مبختلف تشاف قدراهتم و واهتماماهتم واك معرفة ميوالهتمالميذ من خالل استبصارهم بذاهتم و الت
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املسارات الدراسية و التكوينات املهنية ومن مث جتعله قادرا على خوض غمار احلياة سواء الدراسية أو املهنية و 
 .االجتماعية و االقتصادية جمسدا يف املشروع الشخصي املستقبلي

و كغاية اذ يعترب املشروع حتمية متليها جمموعة اعتبارات منه حق التلميذ يف رسم معامل مستقبله من جهة -
الرتبوية مع متطلبات  التنموي الذي تتبناه مؤسسات الرتبية لتكييف خمرجات العمليةبيداغوجية للفعل الرتبوي و 

 . قيمة إنتاجية توازي رأس املال املادي  باعتبار القوى البشرية املتعلمة رأس مال بشري ذاسوق العمل و 
 .حماولة الوصول إىل اجيا بات عن  تساؤالت االشكالية السابقة -

 : األهمية العملية :ثانيا
شروعه ملاليت تواجه التلميذ يف اختياره  الوقوف على العوامل االجتماعية و االقتصادية و خمتلف املشكالت-

 .الشخصي و العمل على حتقيقه
يف مرافقة التالميذ و مساعدهتم على  داخل املؤسسة الرتبوية ابراز دور جهاز اإلرشاد و التوجيه املدرسي  -

 .بلورة املشروع الشخصي
من القانون التوجيهي للرتبية الوطنية واليت  تنص على اعتبار ان االرشاد املدرسي و االعالم  00تفعيل املادة -

اجلامعية و املهنية فعال تربويا يهدف اىل مساعدة كل تلميذ طوال متدرسه على اخلاص باملنافذ املدرسية و 
حتضري توجيهه وفقا الستعداداته و قدراته و رغباته و تطلعاته و مقتضيات احمليط االجتماعي و االقتصادي 

 .،لتمكينه تدرجييا من بناء مشروعه الشخصي و القيام باختياراته املدرسية و املهنية عن دراية 
 .استفادة القائمني على العملية الرتبوية من فهم تطلعات شباب اليوم -

 : اإلجرائيةالمفاهيم  أهم  تحديد: المطلب السادس 
املشروع الشخصي هو جمموع التمثالت املستقبلية اليت تصاحب التلميذ خالل : المشروع الشخصي :أوال

تأخذ مفهوم املشروع الذي يكون اما دراسيا حبيث ،  مساره الدراسي ، لتتطور اىل اهداف يسعون اىل حتقيقها
او مشروعا مهنيا و ان حتقيقهما مرهون بالظروف الشخصية و املدرسية و االجتماعية و االقتصادية اليت 

 . يعيشها التلميذ 
ذلك الفرد الذي يزاول دراسته و يتابع دروسه بصفة نظامية داخل املؤسسة  قصد بالتلميذي :التلميذ :ثانيا

و يعد حمور العملية الرتبوية  يف مستوى السنة الثالثة ثانوي سواءا  يف االقسام العلمية او االقسام االدبية الرتبوية 
خمتلف الوضعيات و  مالئمة  يستطيع توظيفها بتبصر، حلل كونه املستهدف املباشر منها اذ يتزود بكفاءات

 .حل مشاكله و بالتايل املسامهة الفعلية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية و التكيف مع املتغريات 
، كاملأكل و يف تلك احلاجات الضرورية اليوميةيتمثل املستوى املعيشي : للمستوى المعيشى لالسرة    :ثالثا

الصحية الالزمة و اخلدمات االجتماعية املطلوبة و هذا من اجل مسايرة توابعه و املسكن املالئم و الرعاية 
، مة لتشكل حياهتا و مستوى معيشتهاحبيث ان االسرة تسهم يف رسم اخلطوط العا ،االنسان لتطورات احلياة

 . فكل اسرة تضع خططها و اهدافها و ميزانيتها حسب مقدار دخلها 
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ىل اعطاء كل فرد لنفسه حق اخلروج  على تقاليد اجملتمع  و حتقيق للنفس إتشري النزعة : لنزعة الماديةا: رابعا
فالشخص ذو النزعة  معهم اكثر مما ينبغي من املتعة الفردية حىت و ان تعارضت مع اهواء االفراد و تصارعت 

 ملأل حماولة منه املادية يكرس حياته  جلين املال و زيادة ممتلكاته و حتسني صورته و حتقيق املكانة االجتماعية يف
النزعة املادية نتيجة شعوره بعدم  التلميذو غالبا ما يكتسب ، الفراغ بداخله او التغلب على شعوره بالقلق

االمان او التهديد كرفض االخرين له او خوفا من االزمات االقتصادية من جهة او مقارنة الوالدين البناءهم 
عهم كون اجملتمع يتجه اىل تقدير من هم اكثر ثراء ناهيك عن دور ممن هم اغىن و اكرب مكانة يف حماولة لتشجي

 .وسائل االعالم و دورها 
 :المقاربة السوسيولوجية للموضوع: المطلب السابع

، مما تفتح أمام نوع  حسب تعدد الظاهر ة املواضيعجماالت البحث يف العلوم االجتماعية و تت تعدد   
الباحث صعوبات تكمن يف استحالة االملام جبميع نواحي املوضوع املتناول، لذلك يلجأ الباحث اىل االستعانة 
بإحدى النظريات اليت تتوافق مع موضوع البحث من أجل معرفة اخلطوط العريضة و مداخيله أو تكوين االطار 

 .الظاهرة املدروسةتفسري يف إطاره  الذي يستعمل يفالتصوري العام  

 .وحبسب طبيعة املوضوع أرتأينا أن تكون النظرية املادية هي املقاربة األنسب له

يف إجراء أي دراسة ، االنطالق من نظرية أو  ككل دراسة سوسيولوجية حباجة اىل مقاربة حيث يتعني  
حتديد الزاوية الفكرية أو االجتاه " و  املقاربة السوسيولوجية بأهاجمموعة من النظريات، و قد عرف عمار حب

 (1)" النظري الذي نتناول فيه دراستنا 

و يقصد هبذا أنه لدراسة أي موضوع من املوضوعات ينبغي االعتماد على نظرية من النظريات االجتماعية، و  
املادية ، حبكم أها  بالنسبة لدراستنا املتعلقة باملشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سوسيوإقتصادية ، تبنينا النظرية

املالئمة لتحليل و تفسري موضوع البحث، حيث تعترب النظرية املادية يف األصل من أبرز النظريات 
و تأثريها على اجملتمع، على ( االقتصادية ) السوسيولوجية اليت إهتمت بدراسة موضوع أثر العوامل املادية 

االسباب الفاعلة يف إحداث التغريات االجتماعية ضمن  إعتبار أن املادة هي اليت حترك الشعوب ن و من أهم
فئات اجملتمع ، لذلك جند العديد من السوسيولوجيني و املفكرين و الفالسفة إهتموا مبوضوع املادة كعامل 
حمرك للشعوب و لعل أبرزهم و أول من أخرجها من الطابع الفلسفي التأملي، اىل الطابع السوسيولوجي، كارل 

ل حديثه عن فكرة املادية اجلدلية اليت كانت ضمن أهم مفاهيمه، و أهم ركيزة من ركائز بناء ماركس، من خال
النظرية الصراعية حيث أشار فيها بكل وضوح اىل أن السبب احملرك للشعوب عرب التاريخ ، يعود للعوامل 

 .املادية 

                                                           
 . 020، ص  0001ط ، .، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، د الرسائل اجلامعيةدليل الباحث يف املنهجية و كتابة ، عمار حبو  - 1
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مرحلة من مراحل التعليم خاصة املرحلة و تتناسب النظرية املادية مع موضوع دراستنا كون أن كل تلميذ يف أي 
الثانوية بإعتبارها أهم مرحلة ، حياول فيها إثبات ذاته و إبراز رجولته و مكانته، ألها تقابل ما يسمى مرحلة 
املراهقة، إذ يسعى التلميذ خالل هذه املرحلة اىل بلورة العديد من االفكار خاصة حول مستقبله، لذلك 

 تكوين فكرة حول مشروعه الشخصي رغبة منه يف حماولة رسم صورة لذاته، ضمن يسعى يف بداية االمر اىل
سلم اجملتمع، أي مكانة إجتماعية ضمن اجملتمع، يكون أساس هذه املكانة وفقا لتصوراته، هو احلصول على 
 مهنة أو وضيفة تساعده على حتقيق االستقرار النفسي، االسري و االجتماعي، لكي يكون عنصرا منتجا و

فاملادة ( مادي ) خيرج من دائرة أنه فرد مستهلك فقط، و لعل بلورة هذه الفكرة تتجسد يف نطاق إقتصادي 
بالنسبة لتلميذ  السنة الثالثة ثانوي و وفقا لتصوراته الذهنية ، ماهي إال عبارة عن كسب مال، مبعىن املادة 

هو ما يساهم بكل وضوح و ( املال) األخري  بالنسبة للتلميذ تساوي املال، و بالتايل فإن احلصول على هذا
جالء يف تكوين صورة املشروع الشخصي للتلميذ، و هنا يظهر ما يسمى بالعامل االقتصادي ن فالضروف 
االقتصادية للتلميذ ، كنقص الدخل، و عدم توفري مجيع االحتياجات الضرورية و إنعدام االستقرار االسري و 

ية، كلها عوامل ال ميكن حتقيقها بالنسبة للتلميذ، إال من خالل وجود عوائد عدم توفر كل املتطلبات االساس
مادية، و بالتايل فإن احلصول على هذا العائد حسب هذه النظرية يكمن يف قيام التلميذ بتبين مشروعه 
الشخصي الذي يؤهله يف الغالب لتحسني ضروفه االقتصادية و املادية، كما ال ميكن أن نغفل يف هذا 

سياق أن للعوامل االجتماعية هي االخرى، دورا بارزا يف تشكيل فكرة املشروع الشخصي أو املهين لدى ال
التلميذ ، فحسب هذه النظرية اليت ترمي بفكرة أن كل احلروب اليت حدثت عرب التاريخ كان سببها ماديا، 

و العائلية، اليت تدخل ضمن  فإن كل تلميذ ينتمي ألسرة معينة جند أن لديه العديد من الصراعات النفسية
و حماولة ختطيها ( االجتماعية ) النطاق االجتماعي و اليت بدورها تدفعه اىل حماولة إجياد حل هلذه الضروف 

، ضمن نطاقه االسري، لذلك جيد احلل لتخطي هذا الضرف، هو تبين مشروع شخصي معني يعمل على 
توى مل يعهده من قبل، و هنا يربز ما يسمى بالعامل حتسني ضروفه االجتماعية و أن يصل بأسرته اىل مس

إقتصادي بكل ما يتضمنه من عوامل سواء متعلقة بالتلميذ يف االسرة أو البيئة االجتماعية أو  -السوسيو
مجاعة الرفاق أو البيئة املدرسية، فنجد أها عوامل كلها تشرتك لتشكل عوامل سوسيو إقتصادية مسامهة يف 

 .وع املهين أو الشخصي للتلميذ تشكيل صورة املشر 

 : االجراءات المنهجيـــــــــــــــة: الثانيالمبحـث 
 : وتقنياته منهج البحث: المطلب األول

كل باحث حيتاج يف حبثه إىل طرق ووسائل معينة مرتبطة بأهداف حبثه تساعده على  :منهج البحث: أوال
اعتمدنا فيها منهجا وصفيا واملتمثل يف منهج  ميدانية وصفيةاختبار فرضياته، ومادامت دراستنا هذه دراسة 

املسح االجتماعي الذي يعترب أحد املناهج الرئيسية اليت تستخدم يف البحوث االجتماعية اليت هتتم بأوضاع 
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لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها "عامة وعاملية 
ها وإخضاعها للدراسة الدقيقة، وعادة ما يستخدم هذا املنهج بقصد دراسة ظاهرة مرضية داخل وحتليل
 .(1)"اجملتمع

إن االعتماد على منهج املسح االجتماعي يرمي أساسا إىل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وذلك عن طريق     
ع كما وكيفا، للتعرف على تركيبها وصف الظاهرة وصفا دقيقا متكامال، وبالصورة اليت هي عليها يف الواق

وخصائصها وحصر العوامل املختلفة املؤثرة فيها، للحصول على معلومات دقيقة جتسد واقع هذه الظاهرة يف 
صورة منظمة وواضحة من حيث أبعادها وجوانبها املختلفة، بغية التوصل إىل معطيات جديدة متكننا من 

رتباط بني املتغريات املختلفة انطالقا من الشعور باملشكلة ، تعميمات تصف االااستخالص تعميمات حوهل
فتحديدها مث وضع الفروض ووصوال إىل مرحلة التشخيص والوصف وذلك بتحليل البيانات واملعلومات اليت مت 

 .مجعها حتليال يؤدي إىل اكتشاف العالقة بني املتغريات وتقدمي تفسريا مالئما هلا
 : وهي، من التقنياتمن امليدان على جموعة العلمية يف مجع املادة  ناستعا: تقنيات البحث: ثانيا
أداة جلمع املعومات و البيانات حول السمات أو السلوك "املالحظة يف البحوث العلمية هي  :المالحظة-0

الذي يراد قياسه ،تقوم على مشاهدة هادفة مبوجب إجراءات منظمة ملوضوع معني أو سلوك بقصد فهمه و 
 (.2)" تفسريه

إقبال التالميذ على النقا  يف املوضوع بإعتباره ميسهم يف  ناحظالزيارة امليدانية للثانوية ال  من خالل   
و ما بعد النجاح يف البكالوريا أو يف حالة الرسوب ،  أ، سواء البكالوريا لصميم، مبديني ختوفا من املستقبلا

الدراسة لكوها  مضيعة للوقت و أن العمل هو الكفيل كما صرح بعض التالميذ يف عدم الرغبة يف مواصلة 
بإثبات ذواهتم يف اجملتمع و إشباع حاجاهتم املادية و حتقيق االستقاللية، و هذا ما أفادنا يف صياغة اسئلة 

 .االستبيان 

جمموعة من االسئلة املرتبة حول موضوع معني ، يتم " على أنه  بياناالست عمار بحوشعرف : اإلستبيان-2
وضعها يف إستمارة ترسل لألشخاص املعنيني بالربيد أو جيرى تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة 

مجع خالهلا من البحوث السوسيولوجية متكننا من  ذات أمهية يفو لكوها تقنية ، .(3)"االسئلة الواردة فيها 
  :على ثالث حماور هي االستمارةأداة ، و قد حتوت  تفي بالغرض ادة علميةم

 .واشتمل عل ربعة أسئلةتضمن البيانات األولية  :احملور األول
                                                           

  00،ص0000املكتب اجلامعي احلديث،:اإلسكندرية. اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية. البحث العلمي.حممد،شفيق( 0)
 2110،دار املنهاج للنشر و التوزيع ،األردن ، عمان ،( مناهجه و ادواته ،وسائله االحصائية )البحث العلمي يف الرتبيةحمسن حممد عطية ، - 2
 . 220ص 

  020، ص  0000، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثعمار حبو  ،  - 3
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 . سؤاال 22وليت بلغ عددها  إثنان وعشرون االسئلة اخلاصة بالفرضية االوىل  تضمن: الثاين احملور 
 .االسؤ  00تسعة عشرة   واليت بلغ عددها االسئلة اخلاصة بالفرضية الثانية تضمن : احملور الثالث

 : وعينته مجتمع البحث: المطلب الثاني 
دات البحث او الدراسة اليت يراد احلصول على معطيات حجمموعة و " يقصد باجملتمع : مجتمع لبحث: أوال

فمجتمع حبثنا إختذ جماال بشريا، مس ، وعليه (1.)"عنها سواء كانت وحدة العد إنسانا أو نباتا أو مجادا 
وكان  بوادي الفضة املتمدرسني مبستوى السنة الثالثة ثانوي، جبميع شعبها اخلمسةتالميذ ثانوية حممد بوديس 

 .00عددهم 
 .(2)"الذي جتمع منه البيانات امليدانية جزء من جمتمع الدراسة "ها أتعرف العينة على  :عينة االبحث: ثانيا

احلصول على املعلومات اليت تتعلق و منه فإختيار عينة البحث من أهم اخلطوات املنهجية يف البحث من أجل 
،  ، إذ كلما كانت عينة البحث دقيقةتوفري الوقت و اجلهد و التكاليف للعينة هبدف جبتمع البحث و يلجأ

 .كانت نتائج البحث دقيقة 
جبميع و ألن جمتمع حبثنا حمدد و مقيد يف املؤسسة الرتبوية حيث مس مجيع تالميذ السنة الثالثة ثانوي    

علوم جتريبية تقين رياضي ، تسيري و إقتصاد و الشعب األدبية بتخصصني : العلمية بتخصصاهتا الثالث شعبها 
تلميذ و تلميذة  00آداب و فلسفة  لغات أجنبية فقد إعتمدنا على العينة القصدية و تكونت من : 

 .مرشحني إلجتياز إمتحان شهادة البكالوريا 

 : مجاالت البحث :  الثالثالمطلب 

مت إجراء البحث بثانوية حممد بوديس، دائرة وادي الفضة الشلف و ذلك بتطبيقه على  :المكاني المجال 
 . 2121عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي و املقبلني على إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 

المطلب م   2100/2121من السنة الدراسية  الثاينخالل الفصل  البحث مت إجراء هذا  :المجال الزمني
 :صعوبات البحث :  رابعالس

عه من الوصول اىل اهدافه ال و يواجه عدة صعوبات او عراقيل، قد متنإككل حبث او دراسة يقوم هبا الباحث 
 ، واجهنا صعوبات نذكر منهاع الشخصي مبقاربة سوسيو اقتصادية، و حنن يف دراستنا ملوضوع املشرو املرجوة
 : مايلي
 .قلة املراجع اليت تناولت املشروع الشخصي للتلميذ -

                                                           

  00،ص 0،2110ط،دار الشروق للنشر و التوزيع،عمان، أساليب البحث العلمي و التحليلي و االحصائيالبلداوي،عبد احلميد عبد اجمليد  -1 
 . 000، ص  2112، دار هومة للطباعة و النشر ،اجلزائر ، تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعيةرشيد زروايت ، - 2
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و يف ضل احلجر املنزيل الذي شكل عائقا فيما خيص   covid-00 تزامن إجناز املذكرة مع وباء كرونا-
 .البحث عن املراجع أو مسألة االشراف 
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 :الفصل لثاني

 :للظاهرة الدراسات السابقة والنظريات المفسرة
 

 

 متهيد

 

 :الدراسات السابقة: املبحث األول

 

 :النظريات املفسرة: املبحث الثاين
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 :لثانياالفصل 
 :الدراسات السابقة والنظريات المفسرة

 : الدراسات السابقة:المبحث األول
مشكالت و ظواهر إجتماعية  ، حيث تصاحبها بروزأن اجملتمعات يف ديناميكا مستمرةلعله من البديهي    

على الباحثني يف احلقل السوسيولوجي إجراء حبوث و دراسات حوهلا هبدف كشف أسباهبا و  ، تفرضخمتلفة
لتشكل هذه الدراسات فيما بعد رصيدا معرفيا غنيا يستعان به يف إجراء البحوث العلمية كما .إجياد حلوال هلا 

كرار البحث من جهة ، فهي تفيد يف حصر املشكلة البحثية و جتنب تد االساس املرجعي إلنطالق أي حبثتع
من جهة أخرى فضال اها و تطلعه على الزاوية اليت مل يسبق لباحثني قبال من تناوهلا ، فتتجلى ابعاد البحث 

متكن الباحث من االطالع على خمتلف املصادر و املراجع اليت تفيد حبثه موفرة عنه بذلك الوقت و اجلهد يف 
 .االستقصاء و البحث عن املراجع 

يف حبثنا يضفي عليه الطابع العلمي ، ملا يقدمه من مربرات قوية و تراكمات معرفية الدراسات السابقة فتناول   
 .تشكل اخللفية العلمية للبحث 

  (1): الدراسات األجنبية:المطلب األول
 (.  Gilley et Galbraith: ) دراسة جيلي و جلبريت: أوال 
، حيث اشار يف هذا النموذج ان العوامل املؤثرة يف االختيار املهينوامل ارتكزت هذه الدراسة على توضيح الع  

، العوامل ، العوامل االقتصاديةيةاالجتماع، العوامل ة اصناف هي العوامــــل الثقافيةاملؤثـــرة تكمن يف مخس
 .الشخصية و العوامل النفسية 

مطية اليت حيملها الفرد عن مستقبله و ان هذه اجلوانب حسب هذه الدراسة تتدخل بشكل كبري يف الصورة الن
  .املهين 

 (  Perrone: ) دراسة بيرون: ثانيا
، و قد عرض على الطالب جمموعة ية مرحلة الثانوية و حىت هايتهااجرى بريون دراسة طويلة ابتداء من بدا  

اختاذ قرار املهنة و من القيم املهنية و طلب اليهم أن يعطوها تقادير توضح درجة أمهيتها يف االسهام يف 
االمن، االستقاللية، االنتماء، مساعدة : لى مهنة ما، و من هذه القيم مستوى تفكريهم فيها لدى احلكم ع

 .ل اجليد و تطلبها درجة تعليمية ، العمل مع الناس ، االبداع ، الدخاالخرين
، و لكن يف هاية املرحلة املرحلة الثانويةالناث يف بداية و قد ابرزت النتائج أن قيمة االمن مهمة للذكور و ا  

أمهية أكثر من األمهية اليت أعطاها " االبداع "و العمل مع االخرين و  اآلخرينقيم مساعدة " أعطت االناث 
                                                           

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، جامعة باجي خمتار ، عنابة  االختيار املهين لدى الطلبة اجلامعينيحمددات عبايدية ،  احالمنقال عن   -1 
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أمهية أقل من األمهية اليت أعطاها الذكور " الدخل اجليد " الذكور هلذه القيم، يف حني أعطت اإلناث قيمة 
 .هلذه القيمة 

، حيث أن نسبة الذكور الذين أفادوا أكادمييا من االناثان الذكور يف هاية املرحلة الثانوية أكثر وضوحا و ك
 . بأن املهن اليت سيختاروها تتطلب دراسة جامعية كانت أعلى من هذه النسبة عند اإلناث 

 .(1)( Berdi et Lipsett: ) دراسة بيردي و ليبزت: ثالثا
جمموعة العوامل اخلاصة باالهتمامات املهنية لالفراد و املتمثلة يف االهتمامات املرتبطة تناولت الدراسة    

، و اشارت الدراسة اىل ان هناك ارة الفعلية اليت تتضمنها املهنةبالعوائد املالية للمهنة و اجتاهات االسرة و االث
و هي الطبقة االجتماعية و االسرة و ان هذه عوامل تتفاعل فيما بينها تؤدي اىل التأثري على النمو املهين للفرد 

 .االخرية تؤثر و بشكل دائم و مستمر على القرارات بشأن االختيارات املهنية لألبناء 
 . 2 ( Liman:) دراسة ليمان: رابعا
قامت ليمان بدراسة الفروق املهنية يف القيم املتعلقة بالعمل من خالل مراجعة الدراسات املتعلقة باملوضوع و   

 قد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من املشرتكني يف الدراسة الذين 
ية و أن ماعن اهم ما يف العمل هو ان يتناسب مع مستوياهتم االجتأينتمون اىل طبقات اجتماعية عليا ذكرت 

، ذكرت ان اهم ما يف العمل هو العائد االقتصادي ، كما أظهرت الدراسة أن االفراد نسبة قليلة من هذه الفئة
، بينما يركز امللونون على سهولة العمل و العوائد العمل و احلرية عادة للرتكيز على طبيعة  البيض يتجهون

بسبب االهتمامات لقول أن بعض الناس يفضلون العمل لذا ميكن ا. االقتصادية و شروط العمل و النظافة 
، و رمبا كان مام بالظروف اخلارجية هلذا العمل، و بعضهم يفضل العمل بسبب االهتالداخلية بالعمل

ملمارسات االسرة املتعلقة بتنشئة الطفل من جهة و مستواها االجتماعي االقتصادي من جهة أخرى ، أثر يف 
 .صنع قراره املهين 

 
 :الدراسات العربية: المطلب الثاني

 :)3( دراسة أحمد هميسات و عبد الحميد لبدور: أوال
عنونت هذه الدراسة بإجتاهات طالب العاشر اساسي يف حمافظات جنوب االردن حنو التعليم املهين و عالقتها 

 مبستوى حتصيلهم و تفضيلهم املهين و مهن أبائهم حيث اراد الباحثان من
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و التفضيل املهين لدى االب ، و مهنة معرفة عالقة كل من مستوى التحصيلذا املوضوع خالل دراسة ه
، و اعتمدت الدراسة على عينة املهين طالب الصف العاشر يف حمافظات االردن اجلنوبية بإجتاهاهتم حنو التعليم

 طالب و قد أظهرت نتائجها أن اجتاهات  011بلغ حجمها 
، و هو ما يشري اىل تدخل مهنة أحد الوالدين كمؤثر بدرجة عالقة مبهن االباء ليم املهين لهالطالب حنو التع
 . لدى االبناءاملهين  االختيارمعينة يف عملية 

 : (1)دراسة عبد اللطيف محمد خليفة : ثانيا
دى عينة من اندرجت هذه الدراسة حتت موضوع تقدير كل من املكانة االجتماعية و االقتصادية للمهنة ل  

، حيث هدف الباحث من خالل دراسته اىل حتديد جمموعة املهن اليت تقع يف املستويات أفراد اجملتمع املصري
املختلفة لكل من املكانة االجتماعية و االقتصادية، كما كشفت عن العالقة بني الرتتيب العام للمهن يف كل 

او املركز النسيب الذي حتتله كل مهنة  من اجلانبني االجتماعي و االقتصادي ، كما هدفت اىل حتديد الوضع
 030، و قد مشلت عينة الدراسة كانتني االجتماعية و االقتصاديةبني غريها من املهن على اتصال بكل من امل

 00اة للقياس ، حيث استخدم كاد، مهنية و تعليمية خمتلفةذكور من خمتلف املستويات العمريةشخص من ال
استمارة تضمنت التعليمات اليت جيب أن يتبعها املستجوب يف تقديره لكل  اىل جانب ،مهنة 00بطاقة تعطي 

 : و اسفرت النتائج مايلي . من املكانة االجتماعية و االقتصادية ملختلف املهن
، اذ حصلت معظم املهن الفنية و املتضمنة يف كل مستوى كما و كيفاتبني ان هناك اختالف واضح بني املهن 

ت اقل من متقدمة من حيث املكانة االقتصادية بينما حصلت هذه املهن على مستويا احلرفية على مستويات
يف مقابل ذلك جند أن معظم املهن االدارية العليا و مديري االنتاج و املهنيني  ،حيث املكانة االجتماعية

اقل ، قد احتلت مستويات متقدمة إجتماعيا و مستويات  و بوجه عام ذو الشهادات العليااملتخصصني
 .اقتصاديا 

انه يف كل مستوى من مستويات املكانة االجتماعية و اليت اشتملت على جمموعة املهن يوجد قاسم مشرتك    
 .بينها يف عدد من اجلوانب أمهها مستوى التعليم و مستوى املهارة اليت تتطلبها املهنة 

 : الدراسات الجزائرية:المطلب الثالث

و اليت اندرجت حتت هدف التعرف على تصورات الطلبة :  (2)(2102 جوان)دراسة زقاوة احمد : أوال
اىل جانب ( علوم وتكنولوجيا واالداب والعلوم االنسانية) ملشـــروع احليــاة و ذلك حسب اجلنــــس و التخصص 
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طالب و طالبة على  011و قد مشلت عينة الدراسة ( ، متوسط ،منخفظ مرتفع) ستـوى املعيــشي لالسـرة امل
، ، مستخدما االساليب االحصائيةيةمستوى املركز اجلامعي لوالية غليزان مت اختيارهم باعتماد العينة العشوائ

 :عدة نتائج وهيو اسفرت الدراسة اىل يف معاجلة بيانات استمارة االستبيان  (Spss)برنامج 

ملستقبلهم املتعلق بالدراسة و ن هناك تطلع كبري لدى الطلبة أالطلبة ملشاريع حياهتم مرتفعة و  تصورات -
 .احلصول على الشهادة اليت تؤهلهم لالندماج االجتماعي و املهين 

كثر املخاوف املستقبلية لدى الشباب هو البطالة و أن أو  لبةاملهنة حتتل املركز الرئيسي يف تفكري الط -
 .صعوبة التمكن من التوظيف السريع بعد التخرج

كما كشفت الدراسة عن درجة اهتمام  ،ط لديهم يف ارتفاع قلق املستقبلييساهم ضعف مهارات التخط -
، حيث اج و اختيار الشريكالطالب مبستقبلهم العائلي و النتعلق ببناء االسرة و خصوصا ما تعلق مبوضوع الزو 

الثقافية اظهرت النتائج فروق دالة بني اجلنسني يف جمال املشروع املهين و الذي ارجعه الباحث اىل الطبيعة 
للمجتمع اجلزائري اليت تضع الذكور يف املواجهة لتحمل املسؤولية االسرية ليصبح ضمان العمل ضروري عند 

 .الذكور 

ص العلوم كما بينت الدراسة ان هناك فروق دالة احصائيا بني طلبة ختصص علوم و تكنولوجيا و طلبة ختص  
جود فروق بني طلبة التخصص على مستوى جمال املشروع ، كما اظهرت النتائج على و االنسانية و االجتماعية

 .املدرسي و املشروع املهين 

حيث هدفت "املهين يف ذهن املتفوق دراسيا  املشروع" حول : (1)( 2112)دراسة عائشة بن صافية :ثانيا
ئة خاصة م فالدراسة اىل استكشاف التصور الذهين للمشروع املهين لدى التالميذ املتفوقني دراسيا ، بإعتباره

، لتجيب عن التساؤل الرئيسي للدراسة و املتمثل يف التصور الذهين للمشروع و من حيث اخلصائص املعرفية
 .حماولة استكشاف نظرهتم له كفئة متفوقة و ذات موقع مركزي يف املؤسسات الرتبوية 

الميذ اجلذوع املشرتكة و الذين اعتمدت الدراسة على االستمارة كاداة جلمع البيانات من العينة اليت مشلت ت   
و  ،عربوا من خالهلا عن مواقفهم و ارائهم يف نوع الدراسة و التكوين و املواد التعليمية و املهنية املفضلة لديهم

ن املهن يف اجملتمع تتسم ببعد اجلنس و املكانة اإلجتماعية ، ذلك ان أمن النتائج اليت خلصت اليها الدراسة 
ميوالت االناث حول املهن تراوحت بني الطب و احملاماة و اساتذة اجلامعة بينما كانت ميوالت الذكور حنو 

كانت هلم رغبة يف ممارسة %  00.01مهندس طريان و مهندس فيزيائي كما كان من نتائج الدراسة ان نسبة 

                                                           
، جامعة اجلزائر  02، جملة دراسات يف العلوم االنسانية و االجتماعية ، العدد  تفوق دراسيااملشروع املهين يف ذهن امل:  عائشة بن صافية - 1
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ملهن اليت ميارسها أوليائهم و ضرورة توليها معهم  ، باالضافة اىل نتيجة اخرية توصلت اليها الدراسة و هي ا
 .متتع هؤالء املتميزون خبصائص متيزهم عن غريهم من التالميذ العاديني 

بقلق اة و عالقته ـــــــاليت عنونت باملشروع الشخصي للحي و: (1)(2102) دراسة زقاوة أحمد  : ثالثا
املستقبل ، و هدفت اىل الكشف عن طبيعة العالقة بني املشروع الشخصي للحياة و قلق املستقبل لدى عينة 

لى متثالت املشروع من الشباب املتمدرس و ائر كل من اجلنس و املستوى التعليمي و الفئة العمرية ع
: ف املستويات التعليميةبة من خمتلطالب و طال 02111وإحتوت عينة الدراسة على الشخصي للحياة، 

بإستعمال بعض الوسائل االحصائية   Spssتعليم ثانوي، تعليم جامعي و تكوين مهين و قد استخدم برنامج 
 : و توصل اىل مايلي 

أن مستوى متثالت مشروع احلياة لدى الطالب كان متوسطا يف الدرجة الكلية و يف بعد االهداف -
 الشخصية ، و مرتفعا يف بعدي التوجيه حنو املستقبل و اختاذ القرار بينما كان منخفضا يف بعد التخطيط 

 .مستوى قلق املستقبل لدى العينة كان منخفضا -

يا بني املشروع الشخصي للحياة و قلق املستقبل يف الدرجة الكلية و يف وجود عالقة إرتباطية دالة احصائ-
 .االبعاد االربعة 

، التوجه حنو املستقبل:  ابعادها توجد فروق دالة احصائيا بني اجلنسني يف الدرجة الكلية الداة املشروع و يف-
سة عن أية فروق يف بعد ، اختاذ القرار و كانت لصاحل االناث بينما مل تكشف الدرااالهداف الشخصية

 .التخطيط 

 بعد ال توجد فروق دالة احصائيا تعزى ملتغري املستوى التعليمي و هذا على مستوى الدرجة الكلية و يف-
، بينما وجدت فروق دالة يف بعد التوجه حنو املستقبل لصاحل فئة مستوى االهداف الشخصية و التخطيط

 .لصاحل فئة التكوين املهين التعليم الثانوي و يف بعد إختاذ القرار 

من طرف مركز 1995أجنزت هذه الدراسة من طرف الباحثني سنة  :(2)دراسة بوسنة وترزولت  :رابعا
اإلعالم والتوجيه املهين وكان اهلدف منها معرفة  ::الدراسات والبحوث حول املهن والتأهيالت حتت عنوان 

اشتملت .طبيعة االختيارات املهنية عند الشاب اجلزائري ودور اإلعالم و التوجيه يف تنمية تلك االختيارات 
تلميذ  980 السنة التاسعة أساسي، تلميذ يدرس يف949:شابا موزعني كما يلي  3420عينة الدراسة على 

                                                           
، دراسة ميدانية على عينة من الشباب املتمدرس ، أطروحة لنيل شهادة  املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل:  أمحد زقاوة - 1

 . 2100جامعة وهران ، الدكتوراه يف علم النفس ،
  0000. -1995،حوليات جامعة اجلزائر ،عدد ،  قياس النضج املهين للمرتبصني يف مراكز التكوين املهينحممود بوسنة و حورية ترزولت ،  - 2
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استخدم  .شابّا بطاال 559مرتبص يف مراكز ومعاهد التكوين املهين ، 932ثة ثانوي ،ايدرس يف السنة الثال
 :الباحثني أداة املقابلة واالستبيان حيث خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

االجتاهات النمطية السائدة يف اجملتمع على االختيارات املهنية احملدودة ملختلف فئات الشباب ت سيطر   
أكرب نسبة من أفراد العينة على أن التوجيه املدرسي يقوم على أساس النتائج املدرسية، وحصص واعتبار .

القبول احملددة مسبقا، و أن النجاح املدرسي مرتبط بقدرات التلميذ، مع وجود نسبة أقل ترى ب نأن طريقة 
عالم املهين لدى املتمدرسني فقد وفيما يتعلق مبصادر اإل.التدريس هلا أمهية وتأثري إجيايب على النجاح املدرسي

إضافة إىل ،اء صدقالراديو و التلفزيون مث األ:أّوضحت نتائج الدراسة بأها تتوزع حسب ترتيب أمهيتها كالتايل
ة أساسي و توصلت الدراسة يف جمملها إىل ضعف دور األساتذة واألولياء خصوصا تالميذ السنة التاسع

س وغري املتمدرس، وهي إشارة إىل نظام التوجيه يف النظام الرتبوي والتكويين اإلعالم املوجه حنو الشباب املتمدر 
 تربية برنامج أثر عنوان حتت  2110هذه الدراسة سنة  أجنزت: (1)دراسة تارزولت حورية: خامسا

 تربية برامج أثر مدى معرفة إىل الدراسة واملهنية هدفت الدراسية املشاريع وحتقيق بنــــــــاء على االختيارات
 لإلعالم التقليدية مقارنة بالتدخالت الثالث الطور تالميذ على جديدة الدراسي كطريقة االختيار
 على الربنامج طّبق. التالميذ  لدى الدراسي االختيار وتربية لتدريب برنامج بناء إىل هدف البحث.املدرسي
 على املنهج الباحثة ، اعتمدتالدراسي االختيار صياغة على املقبلني أساسي التاسعة تالميذ من جمموعة
 00تتشكل من  ضابطة وأخرى تلميذا، 88 من تتكون جتريبية على جمموعة الربنامج طبقت  حيث. التجرييب
 لعينة سنوات 3 ملدة بورقلة 0001ديسمرب  11 ملتوسطة الثالث الطور تالميذ يف الدراسة عينةمتثلت تلميذ ، 
  :كمايلي

 .برنامج السنة السابعة اساسي  13-12الدراسية  السنة-

 .برنامج السنة الثامنة اساسي  10-13السنة الدراسية -

  .برنامج السنة التاسعة اساسي 10-10السنة الدراسية 

 ذات تربية يتطلب فعل االختيار أنّ  لكون واألولياء، للتالميذ خمصصة أبعاد 3تتشكل تقنيات الربنامج من   
 الربنامج املهين يتكون احمليط إىل إضافة االجتماعي والذات املدرسي احمليط معرفة من يتكون تكويين، أساس
 .التوجيه املدرسي  مستشارو احلصص على هذه  يشرف دقيقة، 60 حصة كل ة حصة ومدّ  19 من
 االختيارات للتوجيه تربية برنامج عليهم طبق الذين التالميذ بني فروق واسفرت نتائج الدراسة اىل وجود  

 املشاريع وحتقيق بناء اكتساب خاصية أجل من االختيار يف التقليدية للطريقة الذين خضعوا والتالميذ

                                                           

 علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة ، مذكرة واملهنية الدراسية املشاريع وحتقيق بناء على االختيارات تربية برنامج أثر، ترزولت حورية -1 
 07-08اجلزائر ،  ،جامعة
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الدراسي  االختيار على القدرة يف التفوق أنّ  الباحثة الحظت إذ .الدراسي باالختيار  املرتبطة الشخصية
 األساس للربنامج يف يعود واملهنية الدراسية املشاريع وإجناز حنو بناء التالميذ سلوكات يف النضج ومستوى
إىل  توصلت كما. االختيارات برتبية عليه يصطلح أو ما نوعية، إعالمية تدخالت جمموعة على القائم املطبق
  .التجريبية اجملموعة  لتالميذ الدراسية يف االختيارات والتوافق التوجيه برنامج تطبيق بني كبري انسجام وجود

 : التعقيب على الدراسات السابقة  
 تكمن أمهية الدراسات السابقة ، يف تكوين خلفية نظرية عن وضع البحث و املوضوع املراد 

و هذا بدوره ما ميكن من االستفادة من جمهودات باحثني آخرين و جتنب تكرار نفس الدراسات ن   ،دراسته 
 .تتعرض هلا هذه االخرية و االستفادة من نتائجها كما تساهم يف سد النقائص و ختطي االخطاء اليت قد 

 و بعد عرض الدراسات السابقة و اليت مت تطبيقها يف الدراسة ، سواء االجنبية ، العربية  -
أو اجلزائرية ، فقد كان هلا وقع و أثر يف الدراسة احلالية و مت االستفادة منها من خالل التعرف على خمتلف  

وضوعنا من جهة اوىل و االستفادة منها يف إثراء االطار النظري هلذه الدراسة من جهة القضايا اليت هلا عالقة مب
 .ثانية ، و و تطوير بناء اداة الدراسة من جهة ثالثة 

 أما من ناحية أوجه التشابه و االختالف بني الدراسات السابقة و الدراسة احلالية ،  -
 : كانت على النحو التايل 

 : أوجه االختالف  -
بالرغم من التشابه بني دراستنا و الدراسات السابقة يف بعض النقاط إال أن هذا ال ينفي من وجود العديد من 
أوجه االختالف ، فقد تنوعت هذه الدراسات و إختلفت يف تناوهلا ملوضوع املشروع الشخصي للتلميذ ، 

لدراسة هذا املوضوع ، و منها  مقاربة سوسيو إقتصادية ، و كل إختار طريقة معينة أو حدد زاوية معينة
، اليت إرتكزت على توضيح العوامل املؤثرة يف اإلختيار املهين و  جيلي وجلبريتالدراسة األجنبية اليت قام هبا 
ثقافية ، إجتماعية ، إقتصادية ، شخصية و نفسية ، بينما دراستنا كانت : اليت حددها يف مخس اصناف 

توضيح أمهية العوامل االقتصادية و االجتماعية يف بناء املشروع الشخصي وصفية ميدانية إعتمدنا فيها على 
 .للتلميذ 
هي دراسة نفسية مت االعتماد فيها على مقاييس حتتوي على درجات معينة مت توزيعها على :  دراسة بيرونأما 

القيم اليت تساهم يف تالميذ الثانوية يف السنوات الثالثة ، و من خالل هذه الدرجات ميكن أن يتوصل اىل أهم 
 . بناء املشروع الشخصي لتلميذ الثانوي

بينما دراستنا فقد ركزت هي االخرى على تالميذ املرحلة الثانوية ، حيث إقتصرت على السنة الثالثة ثانوي 
فقط و مت تطبيق أداة االستمارة لقياس الفرضيات ، حيدد من خالهلا ما إن كانت العوامل االقتصادية و 

 .عية تساعد يف تكوين املشروع الشخصي للتلميذ االجتما
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 فقد ركزت على العوامل املالية و إجتاهات االسرة و طبيعة :  و ليبزتدراسة بيردي اما  -

املهنة يف تكوين مشروع الفرد ، حيث أن أهم عاملني يؤسسان لتشكيل هذا املشروع لدى أبناء االسر يعود 
 .اىل الطبقة االجتماعية و االسرة 

 بينما ركزت دراستنا على تالميذ الثانوية املتمدرسني بغض النظر عن طبقتهم االجتماعية  -

أو إنتمائهم االسري حيث مت عزهلا عن كل املتغريات و مت االشارة اىل العامل اإلقتصادي و االجتماعي يف 
 .تشكيل املشروع الشخصي هلذه الفئة من املتمدرسني 

 فسية ، ركزت على دراسة الفروق املهنية بني التالميذ و فهي دراسة ن:  دراسة ليمانأما  -

إختياراهتم للمهنة من خالل وضع جمموعة من القيم اليت على أساسها يتم االختيار و من بني أهم النتائج اليت 
 : توصلت اليها الدراسة 

ان اهم ما يف  أن نسبة عالية من املشرتكني يف الدراسة الذين ينتمون اىل طبقات اجتماعية عليا ذكرت -0
 العمل هو ان يتناسب مع مستوياهتم االجتماعية 

 .و أن نسبة قليلة من هذه الفئة ، ذكرت ان اهم ما يف العمل هو العائد االقتصادي -2
عادة للرتكيز على طبيعة العمل و احلرية ، بينما يركز   كما أظهرت الدراسة أن االفراد البيض يتجهون -3

 .لعوائد االقتصادية و شروط العمل و النظافة امللونون على سهولة العمل و ا
يفضلون العمل بسبب و كنتيجة موضوعية توصلت اليها الدراسة ، أنه ميكن القول بأن بعض الناس 

االهتمامات الداخلية بالعمل ، و بعضهم يفضل العمل بسبب االهتمام بالظروف اخلارجية هلذا العمل ، و 
بتنشئة الطفل من جهة و مستواها االجتماعي االقتصادي من جهة أخرى ،  رمبا كان ملمارسات االسرة املتعلقة

 .أثر يف صنع قراره املهين 
بينما دراستنا كانت دراسة مسحية ، مت االشارة فيها اىل إنعكاس العوامل االجتماعية و االقتصادية ، على 

سنة الثالثة ثانوي ، بينما دراسة ليمان بلورة فكرة املشروع الشخصي للتلميذ ، حيث أنه مت االشارة اىل تلميذ ال
 .حتدد املستوى العلمي للتلميذ 

 : اليت جاءت حتت عنوان ،  دراسة أحمد هميسات و عبد الحميد لبدورأما  -
مبستوى    العاشر اساسي يف حمافظات جنوب االردن حنو التعليم املهين و عالقتها إجتاهات طالب    

أبائهم ، فقد خصصا دراستهما ملعرفة عالقة كل من مستوى التحصيل و حتصيلهم و تفضيلهم املهين و مهن 
 .طالب  011مهنة االب و التفضيل املهين لدى طالب هذا الصف ، معتمدا على عينة مكونة من 
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أما دراستنا فقد مت حصرها يف حماولة التعرف على أهم العوامل االقتصادية و االجتماعية املسامهة يف  -
 .تلميذ  011خصي للتلميذ ، معتمدين على عينة مكونة من تكوين املشروع الش

 و اليت جاءت حتت عنوان تقدير كل من املكانة :  أما دراسة عبد اللطيف محمد -

االجتماعية و االقتصادية للمهنة لدى عينة من أفراد اجملتمع املصري ، حيث هدف من خالهلا اىل حتديد 
الرتتيب العام للمهن من اجلانبني االجتماعي و االقتصادي ، على جمموعة املهن  اليت تكشف عن العالقة بني 

املهنة اىل جانب االستمارة اليت تقيس تقدير مكانة شخص من الذكور و إستخدم أداة قياس  030عينة من 
 .الشخص 

خالهلا املشروع الشخصي للتلميذ ، مقاربة سوسيواقتصادية ، هدفنا من : أما دراستنا فقد جاءت حتت عنوان 
اىل حتديد العوامل السوسيواقتصادية املؤثرة يف تكوين املشروع الشخصي لدى التلميذ معتمدين على عينة 

تلميذ من الذكور و االناث من مستويات عمرية حمددة بغض النظر عن طبيعة تكوينهم الفكري  011بلغت 
دراسة بغرض التأكيد على صدق أو عن املهنة أو التعليم ، مستخدمني أداة االستمارة متضمنة فرضيات ال

 .عدم صدق هذه الفرضيات 

 تصورات الطلبة ملشـــروع احليــاة ، و اليت جاءت حتت عنوان  دراسة زقاوة احمدأما  -

مركزا على  عامل  اجلنــــس من خمتلف التخصصات  العلمية و األدبية و االنسانية اىل جانب املستوى املعيشي 
طالب و طالبة من املركز اجلامعي لوالية غليزان ، معتمدا على  011مكونة من لالسرة  و ذلك على عينة 

 .معتمدا على إستمارة االستبيان (  (SPSSالعينة العشوائية مستخدما االساليب االحصائية  

 اما دراستنا فقد جاءت حتت عنوان املشروع الشخصي للتلميذ ، مقاربة سوسيوإقتصادية  -

تلميذ على مستوى ثانوية حممد بوديس وادي  011يع الشعب ، على عينة من من خمتلف اجلنسني ، و مج
الفضة بالشلف ، مت إختيارهم بناء على العينة القصدية ، باإلعتماد على إستمارة ميدانية بغرض مجع 

 .املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة 

 املشروع املهين يف ذهن : ، اليت جاءت حتت عنوان  أما دراسة بن صافية عائشة -

املتفوق دراسيا ، هدفت من خالهلا اىل كشف حمتوى التصور الذهين للمشروع املهين على مستوى التالميذ 
املتفوقني دراسيا فقط لتجيب على التساؤل املتمثل يف التصور الذهين للمشروع و حماولة استكشاف نظرهتم له 

الذين عربوا من خالهلا على مواقفهم و أرائهم حول املشروع املهين  ، حيث مت إختيار تالميذ اجلذوع املشرتكة ،
 .معتمدة على فئتني الذكور و االناث 
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 أما دراستنا فقد إندرجت ضمن املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سوسيوإقتصادية ،  -

وع الشخصي ، هدفنا من خالهلا اىل حماولة التعرف على العوامل االقتصادية و االجتماعية يف تكوين املشر 
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي بغض النظر عن مستواهم الدراسي على عينة مسحية جلميع تالميذ االقسام 

 .النهائية 

 املشروع الشخصي للحياة و عالقته ، اليت جاءت حتت عنوان  أحمد دراسة زقاوةأما  -

للحياة و قلق املستقبل لدى عينة  ، هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بني املشروع الشخصي بقلق املستقبل
) طالب و طالبة من خمتلف املستويات التعليمية  0211إحتوت على عينة من من الشباب املتمدرس ، 

 ( . SPSS) بإستعمال برنامج ( تكوين مهين  –جامعي  –ثانوي 

 أما دراستنا احلالية فقد كان اهلدف منها الكشف عن عالقة العوامل السوسيوإقتصادية  -

تلميذ و تلميذة من  011بتكوين املشروع الشخصي للتالميذ من اجلنسني و إحتوت عينة الدراسة على 
 ( .سنة ثالثة ثانوي ) مستوى التعليم الثانوي 

 ، و اليت مت إجنازها من طرف مركز الدراسات و  دراسة بوسنة و تارزولت حوريةأما  -

بغرض معرفة طبيعة االختيارات املهنية عند ه املهين ، فقد تبلورت حتت عنوان  االعالم و التوجيالبحوث 
تلميذ يدرس يف 949:شابا موزعني كما يلي  3420على الشباب اجلزائري معتمدين يف ذلك على عينة من 

مرتبص يف مراكز ومعاهد التكوين  932تلميذ ايدرس يف السنة الثالثة ثانوي ، 980السنة التاسعة أساسي، 
 .شابّا بطاال مستخدمني يف ذلك أداة املقابلة و االستبيان  559املهين ،

ملعرفة العوامل أما دراستنا فقد أجنزت حتت عنوان املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سوسيوإقتصادية  -
 011االقتصادية و االجتماعية و إنعكاساهتا على تكوين املشروع الشخصي للتلميذ معتمدين على عينة من 

 .شعب السنة الثالثة مستخدمني يف ذلك أداة االستمارة تلميذ من مجيع 
  على االختيارات تربيةو اليت أجنزت حتت عنوان أثر برنامج  دراسة تارزولت حوريةأما  -

، هدفت اىل معرفة أثر الربامج على تالميذ الطور الثالث ، طبق هذا واملهنية  الدراسية املشاريع وحتقيق بنــــــــاء
يذ السنة التاسعة أساسي ، إعتمدت الباحثة على املنهج التجرييب من خالل إختيار جمموعتني االخري على تالم

على عينة من تالميذ الطور الثالث مبتوسطة بورقلة ، من   00و الثانية  00 إحتوتجتريبية و ضابطة االوىل 
يف ذلك املنهج  خالل إستخدام مقياس االختبارات ، و كانت عبارة عن دراسة طويلة املدى مستخدمني

 .التتبعي 
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، جاءت حتت عنوان املشروع الشخصي للتلميذ ، مقاربة سوسيوإقتصادية ، طبقت أما الدراسة احلالية -
هذه الدراسة على مجيع تالميذ السنة الثالثة ثانوي باستخدام منهج املسح االجتماعي على عينة مكونة من 

 .لفضة الشلف باالعتماد على أداة االستمارة تلميذ و تلميذة من ثانوية حممد بوديس وادي ا 011
 : أوجه التشابه  -

 : ميكن اإلشارة اىل أوجه الشبه و نقاط االلتقاء ، بني الدراسات السابقة و الدراسة احلالية ن على النحو اآليت 
  ، تتشابه جل الدراسات السابقة و دراستنا بداية يف طبيعة املوضوع الذي يتمثل يف املشروع الشخصي

 .أو املهين إذ معظم الدراسات تتحدث عن املشروع الشخصي 
  إلتقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة خاصة العربية يف التطرق ألهم العوامل االقتصادية و

ذ الدول العربية أو اجلزائرية أو األجنبية اليت تساهم يف تكوين و تشكيل املشروع اإلجتماعية سواء لدى تالمي
واضحة اىل أن مجيع تالميذ املدارس العربية مبا فيها اجلزائر خاصة ، لديهم الشخصي للتلميذ ، وهذه إشارة 

م ، يكمن نفس العوامل االجتماعية و اإلقتصادية اليت تساهم يف بلورة فكرة املشروع الشخصي لديه
 .اإلختالف يف طبيعة هذه العوامل من بلد اىل آخر و من مدرسة اىل أخرى و من تلميذ اىل آخر 

  يف تبيان أهم العوامل اليت تساهم يف تكوين املشروع الشخصي للتلميذ وفق تتشابه مجيع الدراسات
 .بصدد إجنازها دراسات ميدانية و معرفية ، و هذا ما هو جمسد بكل وضوح يف الدراسة اليت حنن 

 : النظريات المفسرة للظاهرة : المبحث الثاني 
 : على المستوى التربوي :أوال:المطلب األول

بعد أن القى املشروع رواجا يف اجملاالت الصناعية و املقاوالتية و غريها، إجتاح احلقل الرتبوي حمدثا تغريات    
املؤسسة، فمشروع املادة، و مشروع املصلحة و غريها، و  جذرية على مستواه بدءا بعقد النجاعة مث مشروع 

كلها تسعى الرساء املشروع الشخصي للتلميذ بإحداث تغيري حنو االجياب يف ما خيص تسيري املؤسسة و 
معاجلة خمتلف الوضعيات اليت تطرح إشكاال، من أجل توفري اجلو املناسب لتمدرس التلميذ و حتقيق مشروعه 

 .الشخصي املستقبلي 
و اجلدير بالذكر أن غـــــــــــــزو املشروع للنظام املدرسي ناجم عن التحول الذي شهدته اجملتمعات املعاصرة و لعدة 

 :            (1)فيما يلي (   Obin et  Cros) متغريات جوهـــــــــــــــــرية يلخصها كل من  اوبيــــــــن و كــــــــــــــــورس 
 ية املخاوف االقتصاد -
 االمركزية يف التسيري  -
 دميقراطية النظام املدرسي  -
 .املخاوف النامجة عن التطور التعليمي و التقين  -

                                                           

 . 30، ص  2100زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة وهران ،  أمحد -1 
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 حركة االفكار  -
كما شهدت املدرسة فجوة بينها و بني احمليط االجتماعي و االقتصادي و اليت جنم عنها مشاكل مجة منها   

و االنتاج، اللذان خيضعان للتخطيط اهلادف الذي فرضه البطالة و اليت اسهمت يف انتشار ظواهر يف التسيري 
املشروع الشخصي للتلميذ باعتبار هذا االخري قوة منتجة ملهارات و كفاءات تسمح هلم بإندماجهم يف 

 .حميطهم االجتماعي و االقتصادي و املهين و مواكبة التحوالت املتسارعة اليت يعرفها اجملتمع
 : عل المستوى السيكولوجي :المطلب الثاني

إن العمل بإعداد املشروع الشخصي للتلميذ و جتسيده يف أرض الواقع  جنده يتغلغل يف أصول سيكواوجية     
من احلاجة اىل مشروع " يف كتابه" جوزيف نيتان "تركز على البعد االنساين للسلوك، حسب ما أفرزته أعمال 

 (. 1)(( املشروع  –الدافعية  –احلاجة )) لث املفاهيمي و الذي شخص فيه املث" الفعل او التدخل 
 .و الذي تندرج فيه سيكولوجية املشروع و مناهج بنائه يف مؤسسات التكوين و التوجيه 

فاملثلث املفاهيمي الذي يربز حاجة التلميذ اىل التفكري يف إختاذ مسعى حيقق له التوافق بني حاجاته و الواقع   
حلبة صراع و تؤدي بدورها إىل إختاذ االسرتاتيجيات املناسبة خلوض غمار الصراع و املعا ، الذي يشكل 

اخلروج منه بوسام استحقاق حيقق من خالله ذاته و وجوده و مكانته يف اجملتمع و يتطلب وجود الدافعية اليت 
وة دافعة حتقق ما تعمل على توجيه هذا السلوك حنو هدفه، ليصبح املشروع معربا عن حاجة ملحة تنبع الجله ق

 .يريد أن يكون عليه يف املستقبل
و هنا جتد االشارة اىل أنه يف البداية  إختذ املشروع عدة مفاهيم مقاربة كمشروع الوجود، و خطة احلياة و    

اللذان عمدا اىل " جون ديوي و كليباتريك " منط احلياة، و هدف احلياة، ليتطور على يد الرباغماتيني أمثال 
بطريقة املشروع اليت تعمل على جعل التلميذ أكثر إنضباطا و إلتزاما، وذلك من " طريقة تربوية تعرفتطوير 

خالل إعطاء الصيغة العملية امللموسة للعمل املدرسي، يتم جتسيدها من طرف التالميذ بإجناز مشاريع مشاريع 
 .(2)"يبادرون اليها دون إكراه 

ع، كإجناز البحوث أو جمالت او غريها مت تفعيلها يف املدرسة اجلزائرية و و جتدر االشارة اىل أن هذه املشاري  
و املدرج حتت موضوع  20/10/2103املؤرخ يف  300إعطائها قيمة و وزن و هو ما تضمنته املنشور رقم 
حيث حيضى التلميذ . بإدراج تثمني املشاريع و املطالعة ،(3)تعديل كشف التقومي الفصلي للنتائج املدرسية

بعالمة عليه و مس كل من املواد العلمية كالفيزياء و اهلندسات و اللغات، حيث تسمح هذه املشاريع 
 .بالكشف عن طاقات و قدرات التالميذ و زرع فكرة املشروع و تطويرها

                                                           
 . 010الغايل احرشاو ، مرجع سابق ، ص  - 1
  30أمحد زقاوة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .، تعديل كشف التقومي الفصلي للنتائج املدرسية  20/10/2103املؤرخ يف  300وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  - 3
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بنظرية الفعل و النشاط يف السياق " و قد واصل املشروع يف التطور، ليصبح معربا عن امساه يونغ و زمالءه     
Theorie de L action en Contexte)  ) ،  و اليت تؤكد أن عمل االنسان متعمدا و موجها

) على خالف املعرفيني الذين ركزوا على التفكري ( ماذا تفعل ) و هذا ما ركز عليه السلوكيني ، (1)حنو هدف 
فكل فعل نابع عن حاجة، و أن حتقيقها مرهون برسم أهداف وفق طريقة خمططة و منظمة من  ،(ماذا تفكر 

خالهلا يصبح التلميذ فاعال حقيقيا يف بناء حاضره و رسم مستقبله بإستنفار كل طاقاته الدافعة و تكييف 
ذاته، فاملشروع  ميوالته مع قدراته مع ما هو متاح أمامه من فرص و الوصول اىل خلق الصورة املرغوبة عن

حينها يكون سيكولوجيا يتبناه الفرد و يتقبله نفسيا و وجدانيا و يربطه مبنظور مستقبلي أوسع، مقرتن بالبعد 
الزمين ، ليعمل اجلميع فيما بعد على تقدمي يد العون و مساعدته على حتقيقه و على رأسها االسرة و املدرسة 

 : على المستوى الفلسفي :المطلب الثالث
، حيث حاول الفالسفة من خالل مشروع احلياة جتاوز شروع بإهتمام يف املنظور الفلسفيلقد حظي امل   

سارتر، و هايدغر "املادة لالهتمام باملعىن االنساين و البشري و تطور املشروع مع القرن العشرين لنجد كل من 
البشرية من طغيان املادة على إثر و غريهم من الفالسفة الوجوديني الذين كان مههم الوحيد هو إخراج " 

ط التطور التكنولوجي الذي وصل اليه العامل، دون مراعاة االخالق ، اىل إثبات قيمة الوجود البشري و التخطي
، أي أن االنسان يصنع ذاته دون وضع نفسه على حافة اهلالك، و هنا كتب ملستقبل االنسانية مبا هو كائن

الذي بني من خالله أن عملية التخطيط للمستقبل تكون بضمان " و العدم الوجود " سارتر كتابه املشهور 
الكائن احلر هو الذي خيتار مشاريعه " كما يؤكد سارتر أن .املستقبل و ليس باهلالك و الدمار لالنسانية 

 (.2)" بنفسه، و يقرر مآل تنفيذها و حتقيقها 
ة هتتم باملعىن احلقيقي للوجود االنساين، و ذلك وهكذا فإن املشروع فتح أفاق جديدة يف جعل االنساني   

باالهتمام بالعديد من املفاهيم تضمنها هذا املشروع، كمعىن احلياة، و الوجود، و الرغبة يف احلياة مع أن هذا 
مل يكن وليد اليوم، بل كانت له إرهاصات من عصر النهضة اليت كان فيها الفالسفة حياولون أخلقت العلم و 

 .التطور خبطى ال تأخذ البشرية للعدم السري على 
  :على المستوى السوسيو أنثروبولوجي: المطلب الرابع

االنسان إجتماعي بطبعه، و ال يستطيع العيش مبعزل عن اجلماعة، و   : على المستوى السوسيولوجي :أول
االجتماعية، يقوم هبا  كذلك احلال بالنسبة لعملية بناء املشروع الشخصي، اليت تتطلب نسيج من العالقات

قصد متكينه من التموقع بالنسبة لنفسه و ألصدقائه و للوسط الذي يتفاعل معه عامة، و يعترب هذا "التلميذ 

                                                           
 . 30أمحد زقاوة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 

 . 010مرجع سابق ، ص : الغايل أحرشاو  - 2
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التموقع يف الزمان و املكان، ضروري إلستشراف املستقبل و الوعي بالذات و تعديل التصورات و األفكار 
 (1)(كشار و هيتو)

يعترب املشروع عملية مركبة من عدة أصول معرفية خمتلفة فعلى غرار : بولوجيعلى المستوى االنثرو :ثانيا
ان االنسان نتاج الرغبات "األنثروبولوجي حيث يقول باشالر احلقول السالفة الذكر جنده أيضا ميتد يف احلقل 

حميطه يف إجتاه فاملشروع إذن هو القوة اليت بفضلها يعمل االنسان على تغيري نفسه و تغيري " و ليس احلاجات 
 .(2)ما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
، املركز اجلهوي للتوجيه املدرسي و  السرتاتيجية ، مقاربة منهجية تدريبيةاملشروع الشخصي للمتعلم على ضوء الرؤية اعبد العزيز سنهجي ،  - 1

 . 20، ص  2100املهين ، املغرب ، 
 . 20عبد العزيز سنهجي، مرجع سابق ، ص  - 2
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 :الفصل الثالث
مرحلة الثانوية التصورات تلميذ و ومحدداته  سيكولوجية المشروع الشخصي

 :له
 

 تمهيد
 
 

 :ومحدداته سيكولوجية المشروع الشخصي: المبحث األول
 
 

 :مرحلة الثانوية للمشروع الشخصيالتصورات تلميذ : الثانيالمبحث 
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 :المبحث األول
 :سيكولوجية المشروع الشخصي للتلميذ و محدداته

 
 : تمهيد 
لقد تنامى يف اآلونة االخرية و بشكل كبري االهتمام بالتلميذ و مرافقته يف بناء مشروعه الشخصي  -

املستقبلي و ذلك من طرف القائمني على الشأن الرتبوي، سواء تعلق بتبصريه بقدراته و مساعدته يف 
يوالته و اهتماماته من جهة و تعريفه مبختلف الشعب و التخصصات من جهة أخرى أو إكتشاف م

من حيث تعريفه بعامل املهن، سعيا منها اىل توفري أرضية خصبة ينهل منها التلميذ مشروع شخصي 
 .قادرا على جتسيده يف أرض الواقع حبيث يستجيب ملتطلبات سوق العمل 

مهم يديره التلميذ و ينجزه عرب مراحل زمنية متكاملة ، كما و هكذا يصبح املشروع الشخصي حبث  -
اضحى املشروع أحد هواجس املنظومة الرتبوية احلديثة ذلك بإعتبارها أن النجاح يف إختيار 
التخصص الدراسي املناسب أحد معايري جناح أو فشل املدرسة احلديثة كون التلميذ مقرتن مبفهوم 

 .املشروع الشخصي املستقبلي 
  :تعريف المشروع الشخصي: طلب االول الم
 :غةل :أوال
املنجد يف اللغة و " اولهتضمن املشروع ثالث معاين خمتلفة حسب ما تنـــــ: الداللة اللغوية العربية للمشروع-0

 .(1)"االعالم 
 .، مبعىن سن شريعةما صوغه الشرع من الفعل شرع: املشروع -
 .شرعت الرماح، أي سددها و صوهبا فتسددت و تصوبت املسدد، من الفعل شرع مبعىن : املشروع -
 .ما بدأت بعمله، من الفعل شرع أيضا : املشروع -
 : تعريفه يف اللغة االجنبية  -
إن االشتقاق اللغوي للمشروع يف اللغة الالتينية تؤدي معىن إلقاء أو رمي شيء ما اىل االمام  -
((progectum      من الفعل الالتيين(proicere ) (2) 

كما عرفه أيضا على " الفعل الذي نريد حتقيقه يف املستقبل " بأنه( Guichard)قيشار   هعرف: اصطالحإ
 هعريف، و (3)"تأسيس عالقة ذات داللة بني املاضي و احلاضر و املستقبل مع تفضيل هذا البعــــــــد االخري " نه أ

                                                           
 . 303،  302، ص  20، ط  0000املنجد يف اللغة و االعالم ، دار املشرق ، بريوت ،  - 1
 .  2110، منشورات علوم الرتبية ، الدار البيضاء ، املغرب ، مطبعة النجاح اجلديدة ،  0لعلوم الرتبية ، ط، املعجم املوسوعي  أمحد أوزي - 2

3 - Guichard J. L’Ecole et les Représentations D’Avenir des Adolescents, P.U.F.1993, P.15. 
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Blanc)  )منها الفرد، حتقيق غاياته و مطاحمه و نه تصور تنبؤي لنتيجة مستقبلية يستهدف أب: و آخرون
من خالل التعاريف نستخلص أن املشروع يتضمن حتديد خطة مستقبلية تدل على سلوك (1) رغباته و حاجاته

مدروس و منظم و موجه بأهداف و غايات و حاجات يسعى الفرد اىل حتقيقها باالستعانة بوسائل مناسبة و 
عريف هشام البوجدراوي ، كما حمدد و وفق تصورات معينة لديه ، و هذا وفق اطار زمينكمساعدة على ذل

يتكون من جمموعة من العمليات املوجهة داخـــــل . هو بناء مركب، مرن، قابل للمراجعة والتجديد" بأنه
الغايــــة منها هو . فضاءات املؤسسات التعليمية أو خارجها، واليت تتم على مدى املســـــــار الدراسي للتلميذ

مساعدة التلميذ على فهم ذاته، ودراسة شخصيته وإمكاناته الدراسية، وحتديد مشكالته والتعرف على 
املسارات الدراسية واملهنية، حىت يستطيع املالءمة بني قدراته وتطلعاته واختياراته، وبالتايل اختاذ القرار التعليمي 

 (2)" السليم الذي يقوده إىل حتقيق أهدافه املهنية

املشروع اسرتاتيجية مستقبلية هدفعا الوصول بالتلميذ اىل أخذ قرار يف ": لقاضي و زمالؤهتعريف ا -
و هو عبارة عــــن تربيــــــــــة لالختيارات، ...هاية املطاف بنفسه مع مراعاة حدود إمكانياته العقلية و االنفعالية 

زمنية ممتدة تلقى فيها إعالما كافيا عن التخصصات و الغايــــــــة منها جعل التلميذ حمور إختاذ القرار بعد فرتة 
 املهن و ما يتطلبه كــــــل نوع من الدراسة من إمكانيـــــــــــــات و قدرات و 

 

                                                           
 . 010، ص  2101، 02، العدد  00الطفولة العربية ، اجمللد  جملةالغايل أحرشاو ، املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سيكولوجة ،  - 1
  حنو مقاربة جديدة لالستشارة والتوجيه املدرسيهشام البوجدراوي ،  - 2
  01/04/2020  https://www.hespress.com/opinions/456707.html                                

https://www.hespress.com/opinions/456707.html
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 (1)" ميــــــــول 

هو خطة اسرتاتيجية يتم تبنيها انطالقا من قرار التلميذ الذايت يتفق التعريفني يف أن املشروع الشخصي للتلميذ 
الذي يراعي فيه االمكانيات و الضروف احمليطة به الختاذه ، فهو جيعل من التلميذ الصانع الفعلي ملشروعه و 

 ذلك بعد حصوله على رصيد معلومايت عن الدراسة و املهن و متطلباهتا

 (2")توقع إجرائي ملستقبل منشود" ينيه أن املشروع هو يرى بوت (: Boutinet)تعريف بوتينه 

أي تصور املستقبل الذي يطمح اليه الفرد و يشمل ابعاد ثالثة نستطيع من خالهلا استعاب املفهوم و تتمثل 
 : يف 

من خالله يتمكن التلميذ من التكيف باستمرار مع التغريات اليت يشهدها حميطه فال ميكن أن : البعد احليوي 
نتصور إنسانا يف وضعية مجود، يكرر فيها أمناط سلوكه بطريقة آلية و روتينية، دون أخذ ما يطرأ على حميطه 

 .من تطورات مستمرة بعني االعتبار 

حيث ال ميكن عزل املشروع كعملية توقعية إجرائية عن العملية االجنازية اليت من خالهلا يتم : البعد الرباغمايت 
 جتسيده على ارض الواقع ، فالتوقع و االجناز عمليتان مرتبطتان و متكاملتان لدرجة التداخل بل التطابق أحيانا 

 نفس الوقت نية و دافعية و برنامج و هذا الرتكيب يف سريورة إن املشروع بإعتباره سريورة هو يف: البعد التنبؤي 
املشروع يقتضي التنظيم من جهة و التخطيط و التقومي من جهة ثانية، و منه فاملشروع يستدعي مساعدة 
التلميذ على وضع أهداف مرتبطة برؤية واعية الشكاالت مشروعه الدراسي و املهين، و أن يكيف سلوكه و 

 (3)قيق شروطه الذاتية فتنسجم مع الشروط املوضوعية ، اليت يفرضها حميطه استجاباته لتح

هو عبارة عن خطة يعتمدها الشخص لتحقيق مقاصد و أغراض حمددة عن "  (:  Huteau)تعريف أوتو 
 (4)" طريق توقعها و توفري الوسائل الالزمة لبلوغها 

أن املشروع ، خطة يرمسها الشخص عن كل دراية لتحقيق ما يتوقعه يف املستقبل و (   Huteau)فحسب  
 اليت تستدعي توفر الوسائل الالزمة لتحقيق املشروع الشخصي دراسيا أو مهنيا كان 
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و ايل يرى ان هذا املفهوم يتأسس "احرشاو "او باالحرى حتقيق  مطاحمه و رغباته و حاجاته عل حد تعبري 
 :إثنني مها  على بعدين

و قوامه أن مفهوم أي مشروع البد أن يرتبط بسريورة الزمن، فهو يشري اىل  :اولهما البعد الزمني المستقبلي 
االنفتاح على املستقبل لتحقيق هدف حمدد، غري أن هذا االخري كثريا ما يتصادم جبملة من املشاكل اليت تعمل 

االخالق اليت توجهه و ظاهرة البطالة الناجتة عن عدم وجود على منع حتقيقه منها ما يتعلق بأزمة القيم و 
 .عالقة بني أطرافه الثالثة االساسية و هي الذات و املؤسسة و اجملتمع 

و هو أن املشروع يرتكز على بيداغوجيا إكساب املتعلم و تلقينه جمموعة من  :البعد الفردي الذاتي 
 : (1) الكفاءات املركزية و يف مقدمتها

 . حبيث يتخذ املتعلم نفسه مصدرا ألفعاله و نتائج هذه االفعال: لية الذاتية املسؤو  - أ
حبيث حيدد التلميذ بنفسه أهدافه الرئيسية و خيتار اخلطط الالزمة لبلوغ  :املبادرة و إختاذ القرار  - ب

 .تلك االهداف 

 .ملة حبيث حيدد التلميذ احلدود الزمنية لتحقيق مشروعه و فوائده احملت: التوقعية  -ج

حبيث يستطيع التلميذ التكيف مع خمتلف املستجدات اليت تواجهه من خالل توظيف : التكيف و التالئم  -د
 .اسرتاتيجيات جديدة 

و هكذا فإن املشروع يتخذ بعدين اساسيني منه ما تعلق بالتخطيط للمستقبل كون حتقيقه يقوم اساسا على 
ورة الزمن متتد من املاضي الذي عمل على صقل شخصية التواصل و و فن التدبري و رسم اخلطط وفق سري 

التلميذ بعتبارها تطبيع مع اجلماعة و تعايش مع الثقافة،  إذ تؤثر على توجيه املشروع خمتلف القيم و االخالق 
،و النزعة املادية اليت يفرضها  احمليط االجتماعي يف ضل ارتفاع نسبة البطالة و عدم القدرة على اشباع خمتلف 

اجات االساسية من جهة و كذا نوع العالقة اليت تقوم بني أطرافه الثالث االساسية و هي الذات و احل
املؤسسة و اجملتمع، فالذات تدفع و املؤسسة و ما متثله من من حميط سوسيواقتصادي و خمتل املهن اليت تلقى 

 .طبقة من طبقات اجملتمع إقباال كبريا و اجملتمع وما ييعطيه من تراتبية ملختلف املهن و حسب كل 

اما البعد الثاين الذي ميثل البعد الفردي الذايت فيعمل املشروع على اكساب التلميذ خمتلف الكفاءات القاعدية 
اليت تعترب اساس قيام املشروع تتصدر املسؤولية الذاتية الصدارة اذ يتحمل التلميذ روح املسؤلية يف قراراته و ما 

ل ، تليها املبادرة و اختاذ القرار اليت يتم على اثرها التلميذ برسم أهدافه بنفسه و ضع ينجم عنها من ردود افعا
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خمتلف اخلطط الكفيلة بتحقيقها آخذا بعني االعتبار  رزنامة حتقيقه و ما يستطيع احرازه من فوائد من خالل 
 .التوقع 

يستوجب امتالك القدرة على التكيف مع خمتلف غري أنه أثناء السريورة الزمنية للمشروع قد تعرتضه عقبات مما 
 .املستجدات و وضع اخلطط و اعتماد اسرتاتيجيات بديلة إلستمرار سري املشروع الشخصي 

الشك يف أن التلميذ اصبح حمور العملية التعليمية و التعلمية و قد اولته وزارة الرتبية الوطنية أمهية بالغة،      
وية املسؤولية الكاملة يف انتاج الرأمسال البشري، من خالل العمل بفكرة املشروع من خالل اسناد املؤسسة الرتب

الشخصي للتلميذ و الذي يتدخل يف جتسيده خمتلف الفاعلني يف العملية الرتبوية و يف مقدمتهم مستشار 
الدراسي و التوجيه و االرشاد املدرسي و املهين الذي يعمل على مساعدة التلميذ يف إعداد مشروعه الشخصي 

املهين او االجتماعي من خالل برنامج تربية االختيارات الذي يتم عرب املراحل التعليمية املختلفة من التعليم 
و الذي (1) 03/00/0000املؤرخ يف  020املتوسط اىل التعليم الثانوي و ذلك ما حدده القرار الوزاري رقم 

 . حيدد مهام مستشار التوجيه 

من القانون التوجيهي للرتبية الوطنية التأكيد على أمهية عملية االعالم و االرشاد  00 كما تضمنت املادة    
يشكل االرشاد املدرسي و االعالم اخلاص باملنافذ " املدرسي يف بناء املشروع الشخصي للتلميذ حيث 

حتضري توجيهه وفقا املدرسية و اجلامعية و املهنية فعال تربويا يهدف اىل مساعدة كل تلميذ طوال متدرسه على 
الستعداداته و قدراته و رغباته و تطلعاته و مقتضيات احمليط االجتماعي و االقتصادي، لتمكينه تدرجييا من 

 (2)"بناء مشروعه الشخصي و القيام بإختياراهتم املدرسية و املهنية عن دراية 

مليوالت مع مقتضيات احمليط االجتماعي فالقانون التوجيهي للرتبية الوطنية يؤكد على ضرورة توافق الرغبات و ا
 .و االقتصادي حىت يتم بناء املشروع عن دراية تامة 

و زاد اهتمام الوصايا باملشروع الشخصي للتلميذ بتعيني مستشاري التوجيه باملتوسطات لضمان املرافقة و 
عه و ذلك بتكاتف جهود خمتلف املتابعة املستمرة للتلميذ، و توفري املادة االعالمية اليت حيتاجها لبناء مشرو 

يتوىل االرشاد و االعالم املربون و املعلمون و : " من القانون التوجيهي  00الفاعلني و هو ما تضمنته املادة 
 (3)" مستشاري التوجيه املدرسي و املهين يف املؤسسات املدرسية و يف املراكز املتخصصة 
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 تصورات الالزمة للتلميذ بغية حتقيق التوافق و االنسجام بنيو كال املادتني تركز على ضرورة تقدمي اخلدمات 
إذا كانت وظيفة املقاربة السيكولوجية للمشروع تتحدد من " ، حيث يرى أحرشاو انه الذات و العامل اخلارجي

جهة يف تشخيص كيفية إنبناء هذه التمثالت لدى التلميذ و يف االهتمام من جهة أخرى بسريورات و 
ختيار املشروع و توقع إحتماالت حتقيقه ، فإن من ابرز مقومات و مالمح هذه املقاربة اسرتاتيجيات إ

 :(1)هي اليت تعربعن الوقائع التالية (Barree)حسب

يفرتض كل مشروع نوعا من التالؤم املتبادل بني حاجات املتعلم ة إكراهات الواقع املعيش ، فاحلاجة -أ
 .ما تندرج يف الواقع الذي يستلزم التكيف مع قيوده و إكراهاته تستهدف حتقيق الذات و إثباهتا غالبا 

فاملشروع هبذا يزاوج بني البعدين املعريف و الوجداين للمعلومات ليتخذ شكل نظام معاجل للمعلومات لتحقيق 
 .استجابة حلاجات و قيم معينة 

ات و متثالت الواقع متثالت الذ: يتولد إختيار توجيه التالميذ من التفاعل بني نظامني إثنني  - ت
 .املهين 

و هذا ما ينم على أن التالميذ عادة ما حيملون تصورات خاطئة عن ذواهتم و عن عامل الشغل و اليت 
يستوجب تصحيحها و إثراؤها سواء من جانب مستشار التوجيه املكلف باملرافقة او مبعية كل من االسرة و 

 املدرسة 

مباشرة إختياراته يف الوقت املناسب وجب على املدرسة أن تتبىن  من أجل أن يصبح التلميذ قادرا على -ج
 : ( 2)مشروعها البيداغوجي الذي خيدم مصلحة التلميذ من خالل

 باملعرفة اجليدة الستعدادات التلميذ و أذواقه و ميوالته و حميطه االقتصادي و االجتماعي : أوال 

استعمال املعلومات و إنتقائها و التقومي الذايت و استخدام املالحظة و باملعارف الدراسية املتعلقة بكيفية : ثانيا 
 .العمل يف إطار جمموعة أو فريق 

باملعارف املهنية املتعلقة خاصة حبياة املقاةالت و االندماج املهين و تنظيم أساليب التكوين و بناء تصور : ثالثا 
 إجيايب حول الذات 

ل إختيار توجيه دراسي يستدعي من التلميذ الوعي بتجاربه و إن حتضري مشروعه الشخصي من خال -د
 .خرباته و تعلماته ن مث القدرة على وصفها و تقوميها و تعيني مضامينها املعرفية و املهارتية و احلياتية 
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يهدف املشروع الشخصي للتلميذ اىل مسايرة التحديات اليت يفرضها الواقع االجتماعي املعاصر و اليت  -ه
عليه حتمل املسؤولية يف جماهبة هذه املستجدات، و يف مقابل هذا يفرتض على املستشار يف التوجيه  تستوجب

و االرشاد املدرسي وضع سيكوبيداغوجيا املشروع الشخصي، مبعىن مساعدة التلميذ على تطوير قدراته و 
 .السوسيو مهين معارفه و كفاءاته و مهاراته و حتقيق التوافق الذايت و االجتماعي و االندماج 

يف سياق عوملة التنافس يف جمال املعرفة و إقتصادياهتا املتطورة إنتاجا و تسويقا يفرتض على املؤسسة  -و
الرتبوية تكييف خمرجات العملية التعلمية مع متطلبات سوق الشغل ذلك أن االندماج يف عامل الشغل او 

ديثة من أجيال قادرة على التكيف و االختيار املناسب اقتحام عامل املقاولتية مرهون مبا تنتجه املدرسة احل
ملشاريعها الشخصية بناءا و ختطيطا و تنفيذا، لذا تصبح املرافقة املستمرة للتلميذ و االخذ بيده يف التخطيط 

دميغرافيا و : للمستقبل ذا أمهية بالغة خاصة يف ضل التغريات اليت مست اجملتمع من مجيع نواحيه املختلفة 
 .ا و تربويا و سوسو اقتصاديا ثقافي

 : أنواع المشاريع الشخصية للتلميذ  : المطلب الرابع 
 :الدراسي  المشروع: أوال
إذا ما حتدثنا عن املشروع املدرسي فإنه من البديهي أن يرتبط مباشرة باحلق املدرسي الذي يعترب احلجر   

حيطه، و يرتبط املشروع الدراسي يف الوهلة االوىل االساس الذي ينموو يتطور داخله التلميذ و يزداد تبصرا  مب
بإختيار خمتلف الشعب و التخصصات املتاحة على مستوى املؤسسة التعليمية و يتعلق االمر بكل من توجيه 
تالميذ السنة الرابعة متوسط حنو اجلذوع املشرتكة و توجيه تالميذ السنة االوىل ثانوي حنو شعب السنة الثانية 

و قد خص القانون التوجيهي ، يه حاملي شهادة البكالوريا حنو خمتلف التخصصات اجلامعية ثانوي و توج
للرتبية الوطنية املشروع الشخصي بإهتمام كبري حيث تضمن الفصل السادس منه موضوع االرشاد املدرسي 

سية و اجلامعية يشكل االرشاد املدرسي و االعالم اخلاص باملنافذ املدر " منه على أنه  00حيث نصت املادة 
و املهنية فعال تربويا يهدف اىل مساعدة كل تلميذ طوال متدرسه على حتضري توجيهه وفقا الستعداداته و 
قدراته و رغباته و تطلعاته و مقتضيات احمليط االجتماعي و االقتصادي، لتمكينه تدرجييا من بناء مشروعه 

 (1)" دراية الشخصي و القيام بإختياراته املدرسية و املهنية عن 
و قد أسندت مهمة االرشاد و االعالم املدرسي ملستشار التوجيه و بتضافر جهود القائمني على الفعل الرتبوي 
إذ ان التفكري يف مستقبل التلميذ أصبح يشكل أولويات املؤسسة الرتبوية، إذ اقرتن االعالم املدرسي باالرشاد 

االعالمية يسمح للتلميذ باالملام بكل املنافذ املدرسية و املهنية  و مها وجهني لعملة واحدة ذلك أن توفري املادة
 .حينها تتدخل العملية االرشادية ملساعدته على االختيار املناسب و بناء املشروع الشخصي 
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الذي تضمن  2.1.1/2103/ 202كما حضي االرشاد املدرسي أمهية بالغة من خالل املنشور رقم   
خدمة نفسية و تربوية، فردية و " د املدرسي يف التعليم املتوسط الذي إعتربهموضوع آليات جتسيد االرشا

و هو يتجه اىل التلميذ هبدف .مجاعية، يهدف اىل احملافظة على كيان اجملتمع و جعله سليما وناميا و قويا 
املدرسية أو احملافظة على ذاته و شخصيته، و إقامة الضروف اليت تؤدي اىل منوه و نضجه و تكيفه مع احلياة 

فالعملية االرشادية تسمح  بإنتاج أجيال قادرة على حتقيق مشاريعها و جماهبة خمتلف ، (1)" املهنية بوجه عام 
التحديات االجتماعية و االقتصادية من خالل إحاطته مبختلف املعلومات الدراسية و افاقها املهنية و اليت 

 .ختياره  ملشروعه الشخصي تسمح هلم يف هاية املطاف  على حتمل مسؤولية إ
و تبدأ العملية االرشادية من السنة االوىل متوسط على أن جتسد بصفة تدرجيية و منهجية و تقوم على    

االول خص االعالم املدرسي و املهين الذي يهدف اىل تزويد التلميذ مبعلومات عن خمتلف : حمورين أساسيني
يطه االجتماعي و االقتصادي و كذا مساعدته على إختيار توجيه املسارات املدرسية و املهنية املتاحة يف حم

 .موضوعي يتماشى و استعداداته و ميوالته و قدراته و متطلبات سوق العمل

اما احملور الثاين فتناول املتابعة و املرافقة النفسية و السلوكية للتلميذ و الذي يهدف اىل إكسابه شخصية سوية 
، حيث يلعب التكيف دورا كبريا يف التحصيل املدرسي اجليد يط املدرسي اجلديدالتكيف مع احملتساعده على 

 ((.وثيقة مرفقة )) و الرتبية على االختيار ملشاريعهم 

لتستمر عملية املرافقة يف بناء املشروع الدراسي اىل السنة الثالثة متوسط بتوزيع بطاقة الرغبات على التالميذ    
الذي أكد على أن عملية إعالم  0.1.1/10/ 00اء على املنشور الوزاري رقم هبدف تبين فكرة املشروع  بن

هتدف اىل ممارسة اختيار موضوعي "التالميذ و أوليائهم بآليات التوجيه و هيكلة التعليم ما بعد االلزامي و اليت 
ثة متوسط من أجل منح أها تبدأ من السنة الثال" بعيد عن التصورات االجتماعية و االعتبارات الذاتية للتوجيه 

التلميذ إمكانية بلورة إختيار ناضج قائم على املعرفة و الوعي بقدراته بالنظر اىل املسارات التعليمية و 
، موضحا أن عملية توزيع الرغبة تكون  خالل الفصل الثالث و متأل بالتشاور مع أوليائهم 2" مستلزماهتا 
رضية ينطلق منها إرشاد التلميذ و مرافقته يف بناء مشروعه يشكل هذا التعبري االويل عن الرغبة أ" حيث 

 3" الشخصي 
ليحظى التلميذ بإهتمام كبري يف السنة الرابعة متوسط بداية بتوزيع إستبيان امليول و االهتمامات و استغالل 

 : نتائجه يف السنة الرابعة متوسط و السنة االوىل ثانوي و الذي يهدف اىل 

                                                           
 .اخلاص بآليات جتسيد االرشاد املدرسي يف التعليم املتوسط  2.1.1/2103/ 202وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  - 1
املتضمن توجيه تالميذ السنة الرابعة متوسط اىل  2110/ 00/12املؤرخ يف  10/ 0.1.1/ 00وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  - 2

 .2لتكنولوجي ، ص اجلذعني املشرتكني للسنة االوىل من التعليم الثانوي العام و ا
 . 2وزارة الرتبية الوطنية ، مرجع سابق  ، ص  - 3
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 .اهتمامات التالميذ  التعرف على ميوالت و -
 .اكتشاف قدراهتم الدراسية من خالل كشفه عن املواد املفضلة و اليت يتلقى فيها صعوبات  -
 .إكتشاف احلاالت اليت حتتاج للتكفل و املتابعة  -
 إكتشاف املشاريع املستقبلية للتالميذ  -

مسار التعليم املهين ، من خالل  ليصبح التلميذ قادرا على االختيار الدراسي ألحد اجلذعني املشرتكني او 
/ 330عملية التوجيه التدرجيي اليت تبدأ من الفصل االول من السنة الرابعة متوسط بناء عل املنشور رقم 

الذي تضمن ترتيبات خاصة مبراحل دراسة التوجيه التدرجيي للتالميذ، و الذي إعترب القرار   00/  1.1.3
و " حياة التلميذ ملا لذلك من أمهية يف حتديد مستقبله الدراسي و املهين منعرجا حامسا يف " النهائي للتوجيه 

إعطاء االمهية " أكد ذات املنشور على ما تكتسيه العملية من أمهية بالغة يف حياة التلميذ حيث يرى بضرورة 
و متطلبات فروع الالزمة لقرار التوجيه بالدراسة املعمقة، و ذلك مبراعاة التوفيق بني رغبة التلميذ و ملمحه 

وفق مراحل عن استعداد املتعلمني و  –بالكشف و اليتأتى ذلك إال  ،التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
قدراهتم و ميوالهتم و طموحاهتم و منط شخصيتهم هبدف مساعدهتم على التخطيط اجليد ملشروعهم 

باملشروع املستقبلي للتلميذ يف مرحلة التعليم  و من خالل املنشور يتبني  االهتمام املتزايد، ( 1)" املستقبلي 
املتوسط و اليت وضح الرتتيبات الواجب العمل هبا إلختاذ القرار النهائي و الذي يتم تنفيذه وفق سلسلة من 

 : االجراءات التتبعية طيلة السنة الدراسية و اليت تتم عرب ثالث مراحل و هي 
 ( ديسمرب  –أكتوبر ) ر خالل الثالثي االول مرحلة االعالم و التشاو : املرحلة االوىل  -0

حيث تركز هذه املرحلة على ضرورة توفري املادة االعالمية للتالميذ سواء ما تعلق منها بالدراسة و 
التكوين و الشغل و مساعدته على معرفة قدراته احلقيقية، و تدريبه على ممارسة إختيار موضوعي 

ن امليول و االهتمامات حنو الدراسة و املهن و هذا بعد مع الرتكيز على استغالل نتائج إستبيا
توزيع بطاقة الرغبات و مألها من طرف التالميذ بالتشاور مع أوليائهم و تصحيح الرغبة مبقارنتها 

 .مع نتائج الفصل االول 
 (.مارس  –جانفي ) مرحلة ضبط االختيار ، خالل الثالثي الثاين : املرحلة الثانية  -2

لة على أمهية املقابالت الفردية و اجلماعية للتالميذ الذين ال تتوافق رغبتهم مع تؤكد هذه املرح
قدراهتم الدراسية و مساعدهتم على تصحيح و تعديل الرغبة مبا حيقق االنسجام بني الرغبة و 

 .امليول و القدرات الدراسية 
 (.جوان  –أفريل ) مرحلة إختاذ القرارات النهائية خالل الثالثي الثالث: املرحلة الثالثة  -3

                                                           
املتضمن ترتيبات خاصة مبراحل دراسة التوجيه  23/01/2100املؤرخ يف  00/  1.1.3/ 330وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  - 1

 . التدرجيي للتالميذ  
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و تسعى هذه املرحلة اىل حتقيق توجيه هائي موضوعي مبين على التوفيق بني الرغبات و امليوالت 
و هذا ما يؤكد ، و القدرات التالميذ و خالصة متابعة مستشار التوجيه و مالحظات االساتذة
الشخصي املدرسي  اشراك مجيع الفاعلني الرتبويني و حىت االسرة  يف عملية بلورة املشروع 

على أن تستمر عملية املرافقة و تقدمي خدمات االرشاد يف التعليم الثانوي والتوجيه .للتلميذ 
التدرجيي، بنفس الوترية ، دون اغفال الروائز النفستقنية اليت يستعملها املستشار يف التوجيه منها 

ائز أخرى كإختبار و رو  الذي يقيس قدرة التلميذ على احلساب،   KRX 34إختبار رائز 
اخل اليت تستعمل حلل املشاكل اليت يعاين منها ....الشخصية ، رائز رسم الشجرة ، إختبار الرجل 
 .التلميذ و متنعه من حتقيق مشروعه الدراسي

هذا اىل استمرار تقدمي احلصص االعالمية خالل الفصول الدراسية الثالث جلميع السنوات بدءا  -
وىل ثانوي، الثانية، و الثالثة ثانوي و اليت متكن التلميذ من إدراك نفسه و بالسنة الرابعة متوسط فاال

 .طبيعة و واقع احمليط االقتصادي و االجتماعي الذي يعيش فيه 
 : هتدف اىل :  في السنة الرابعة متوسط -
 .التحضري النفسي و املنهجي المتحان شهادة التعليم املتوسط  -
 .التوجيه اىل اجلذوع املشرتكة التعريف بإجراءات القبول و  -
 .ما العمل يف حالة االخفاق املدرسي و اجراءات الطعن يف قرارات جملس القبول و التوجيه  -
 .مرافقتهم يف إمتحان شهادة التعليم املتوسط  -
 : في السنة االولى ثانوي  -
 .تسهيل التكيف باحمليط املدرسي اجلديد  -
 .شعب السنة الثانية ثانوي  التعريف بإجراءات القبول و التوجيه اىل -
 و حاالت الطعن  ما العمل يف حالة االخفاق املدرسي  -
 .حث التلميذ على االستعالم الذايت  -
 : في السنة الثانية ثانوي  -
 .تسهيل التكيف مع الشعب اجلديدة املوجه اليها  -
 .تعريفه باآلفاق اجلامعية للشعبة  -
 . احلث على االستعالم الذايت -
 : في السنة الثالثة ثانوي  -
 .كيفية التسجيل االلكرتوين يف امتحان شهادة البكالوريا و تكوين امللف  -
 التحضري النفسي و املنهجي المتحان شهادة البكالوريا  -
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ابراز أمهية الفروض و االختبارات كنقاط توقف مرحلية متكن التلميذ من التعرف على نقاط القوة و  -
 . الضعف و اكتشاف قدراته

 .التعريف بإجراءات توجيه حاملي شهادة البكالوريا  -
 .التكفل و مرافقة التالميذ يف إمتحان شهادة البكالوريا  -
 .ما العمل يف حالة االخفاق يف البكالوريا  -
مرافقة التالميذ الناجحني يف البكالوريا من خالل مساعدهتم على االختيار االنسب للتخصصات  -

 .يفية التسجيل اجلامعي اجلامعية و مأل الرغبات، ك
تصور إجرائي " و من خالل ما يتلقاه التلميذ من مرافقة و تكفل يصبح املشروع كما يراه بوتينيه 

 : ملستقبل ممكن، و أن هذا التصور يتم بلورته من خالل 
  .إكتشاف إهتمامات التلميذ التعليمية -
  .حتديد قدراته و استعداداته و مسات الشخصية -
لديه على التمييز بني املتطلبات التعليمية لكل مادة دراسية و عالقتها باملتطلبات املختلفة تنمية القدرة  -

 .ملختلف املخارج الدراسية املهنية للشعبة اليت يدرس فيها
 ( 1)مساعدة التلميذ على املزاوجة بني خصائص الشخصية و احملتويات الدراسية اليت يتلقاها  -

تلميذ، أن يبين مشروعه املدرسي، ومن الواجب مساعدته على حتقيق األهداف ليصبح بذلك أنه من حق كل 
اليت يرمسها لنفسه، وذلك بإزالة العراقيل، وتذليل الصعوبات اليت تعرتضه، و هتيئة كل الضروف املالئمة اليت 

ميوالته تسمح له بأن حيقق يف املستقبل مشروعا مهنيا و يصبح قادرا بأن يندمج ضمن آليات اإلنتاجحسب 
 .وقدراته الفكرية واجلسمية

فباعتباره طاقة بشرية مبدعة، و رأس مال بشري جيب االعتناء هبا وإعدادها تربويا ونفسيا ومهنيا، والعمل    
على االستثمار فيها  وفق املهنة أو العمل أو التخصص املناسب هلا، كما جيب توفري هلم االرضية اليت تسمح 

وحتقيق مكانته يف اجملتمع، ومن مثة، مسامهته يف التنمية البشرية واالجتماعية و  هلم باالبتكار واإلبداع
االقتصادية جملتمعه و هذا ما يستوجب تقدمي كل العناية للتلميذ من خالل ربط خمرجات العملية التعليمية 

سعى لتحقيقه  مبجاالت سوق العمل، و الذي ينم عن جتسيد  التلميذ ملشروعه الشخصي الذي قام ببلورته و 
 .خالل مساره الدراسي 

 : المشروع المهــــــني  -0

                                                           
1 - Boutinet ,G,p, Anthropologie du Projet, 1993 , p , 91 .  
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" يلي املشروع الدراسي مباشرة و هو يتعلق باملهنة اليت يطمح ممارستها يف املستقبل، فاملشروع املهين هو 
سريورة متتد عرب سنوات الدراسة منظمة حتديد االهداف املرغوبة و الوضعية املهنية املراد حتقيقها يف 

 (1)" املستقبل 
املهين من خالل ما يقوم به سلك التوجيه و االرشاد  فكما حتتضن املدرسة املشروع املدرسي كذلك املشروع
 : املدرسي و املهين من السعي لتحقيق االهداف التالية 

مساعدة التلميذ على التعرف على عامل املهن يف حميطه االجتماعي، و متطلباهتا و خمتلف الفرص املتوفرة فيها 
الذي يلعب دورا يف حتقيق التوافق و الرضى بني من ترقية و عوائد و غريها و ذلك من أجل االختيار الصائب 

 .ذات الفرد و املهنة اليت يشغلها 
كما يسعى اىل مساعدة التالميذ على تنمية االجتاهات و القيم االجيابية عن عامل املهن، و توفري املادة 

 .االعالمية حول خمتلف املؤسسات و املعاهد للراغبني يف االلتحاق مبختلف املهن  
ملام جبوانب املشروع املهين تبدأ من خالل توزيع استمارة استبيان امليول و االهتمامات املوجهة للتلميذ و إن اال

ما هي املهنة اليت تتمىن ممارستها يف املستقبل ؟ و ملاذا ؟ و ماهو املستوى : اليت حتوي سؤال مصاغ كالتايل 
 الذي تتطلبه هذه املهنة ؟ 

خالل التعرف على االفاق املهنية للشعب املفتوحة على مستوى املؤسسة ، فهو  كما يتبلور املشروع املهين من
يتعلق بأخذ قرار حيدد فيه التلميذ مستقبله الدراسي و املهين ، بل إسرتاتيجية مستقبلية تقوم على املفاوضة بني 

مجع ) لعمل االستعدادات الشخصية للفرد و متطلبات البيئة االجتماعية و الثقافية و متطلبات سوق ا
 ( .معلومات عن املهن 

و تعمد املؤسسة الرتبوية اىل توفري املادة االعالمية للتلميذ، و اليت ختتص باملهن املختلفة من خالل املكاتب 
املشرتكة اليت فتحت هبا و هي نتيجة إتفاقية مشرتكة بني وزاريت الرتبية و التعليم و وزارة التعليم و التكوين 

توفري الدعائم "و اليت من مهامها  2100ماي 13املؤرخ يف  12لى املنشور الوزاري رقم املهنيني بناءا ع
االعالمية للتالميذ من مطويات، قصاصات، بطاقات املهن، دليل املؤسسات التكوينية، دليل عروض التكوين 

 .الوطين ، اجلهوي و احمللي 
طاع التكوين و التعليم املهنيني يف خمتلف االمناط، إعالم التالميذ و أوليائهم بكل فرص التكوين اليت يوفرها ق

 .(2)" التخصصات و املستويات

                                                           
أمحد زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ، دراسة ميدانية على عينة من الشباب املتمدرسني أطروحة لنيل شهادة  - 1

 . 02، ص  2100الدكتوراه ، 
، املتضمن تنصيب مكاتب مشرتكة  2100ماي  13يف  املؤرخ 12وزارة الرتبية ، وزارة التكوين و التعليم املهنيني ، منشور وزاري مشرتك رقم  - 2

 .لالعالم و التوجيه حنو مساري التعليم و التكوين املهنيني على مستوى قطاع الرتبية الوطنية 
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هذا إضافة اىل تنصيب خلية االعالم و التوثيق من طرف مستشار التوجيه و اليت حتوي مجيع املعلومات حول 
 .املسارات املدرسية و التكوينات  املهنية و خمتلف املهن 

لثالث تقدمي احللول يف حالة االخفاق املدرسي كااللتحاق بالتكوين كما تتضمن حصص االعالم للفصل ا
 .املهين مع تقدمي خمتلف التخصصات املفتوحة و شروط االلتحاق هبا 
كالنفور من الدراسة السباب مدرسية، ) و غالبا ما يتأثر املشروع املهين بعوامل منها الذاتية املتعلقة بالتلميذ 

ل مرتبطة باالسرة و العوامل االقتصادية ، فكلعا تعمل على هيكلة تصورات الفرد اخل و عوام...مجاعة الرفاق 
املهنية من خالل املعايشة، لتتبلور و تصبح التصورات إختيارات و تنتهي بإعداد مشاريع غالبا ما يتأثر 

 .االختيار بالبيئة احمليطة 
هنة دراسة و إستكشافا أو ما يسمى بالرتبية و أن اعداد املشروع املهين يتطلب وضع التلميذ يف مواجهة مع امل

 :  1على  املهن و هتدف اىل
 .معرفة الذات ، معرفة القدرات  االهتمامات و االستعدادات  -0
 اخل ...التعرف على عامل الشغل تنظيمه و املنافـــــذ املتاحة : التعرف على االمــــــكانيات القائمة -2
تقنيات إختاذ القرارات و تدريبه على وضع البدائل املختلفة و تلقني التلميذ : تعلم إختاذ القرارات -3

 .معرفة حظوظ النجاح 
التهيوء ملرحلة االنتقال و هي مرحلة التنفيذ و فيها يتعرف التلميذ على املقابالت املهنية و شروط  -0

 .التوظيف، كيفية تقدمي طلب الرتشح 
ملعلومات حول املهن و الكفايات اليت تتطلبها و فاملشروع املهين يقتضي تدريب التلميذ على مهارة مجع ا

ديناميكية سوق العمل و التعريف خبصائص املهن، حىت يكون إختياره للمشروع املهين نابع عن أسس 
االسرة ) و عوامل خارجية ( إكتشاف ذاته، ميوالته و إهتماماته ) موضوعية ،تتدخل فيها عوامل داخلية 
فالتعريف باملهن يشمل خصائصها ، إجيابياهتا، (تقدير اجملتمع هلا و إكراهات و حتديات املهنة، و 

 ( .2)سلبياهتا ، مؤهالهتا ، االستعدادات املهنية و مدى القدرة على حتمل املسؤولية

أن التلميذ يلجأ يف بناء مشروعه املهين اىل االملام الذي يرى " وكرمي حممد "و هذا ما ذهب اىل تأكيده 
 : 3مبختلف املهن و مجع املعومات املختلفة عنها منها 

                                                           
 . 00ص مرجع سابق ، أمحد زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ،  - 1
 1/04/2020 23.31البجدراوي ،املشروع الشخصي للتلميذ  هشام -2

                                                         https://www.hespress.com/opinions/456707.ht   
 

3 - https://chtouka.yoo7.com/t890-topic  وكرمي حممد ، املشروع الشخصي للتلميذ 
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 .أوقات العمل، مكان العمل : ظروف العمل  -
 .األجرة، الرتقية، العطل، التقاعد، التغطية الصحية : امتيازات الشغل  -
  معرفة الذات: مجع معلومات حول الذات  -

 .النتائج الدراسية، مكامن القوة، مكامن الضعف ) القدرات و املهارات  - 
 .امليوالت و االهتمامات  -
 .احلساسية، البنية اجلسمانية، القوة البصرية : احلالة الصحية  -
  احلالة االجتماعية لألسرة -

نصر فاعل يف اجملتمع، يعود فاملشروع املهين يتبناه التلميذ، و يسعى اىل تنفيذه رغبة يف إثبات وجوده و كع
 عليه بفوائد مادية حيقق من خالهلا الرفاهية و إشباع احلاجات املختلفة 

 :النظرية االجتماعية لالختيار المهني  حسب:العوامل المؤثرة في االختيار المهني 0.0.0
يرى أصحاهبا أن هناك جمموعة من العناصر خارج عن إرادة الفرد و اليت تلعب دورا هاما يف إختاذ  0.0.2

قراراته و إختياراته الرتبوية و املهنية، كما أن توقعات الفرد الذاتية، ليست مستقلة عن توقعات اجملتمع 
جتماعية اليت ينتمي اليها منه، و اجملتمع بدوره يفرتض أن يقدم فرصا مهنية معينة ترتبط بالطبقة اال

االفراد،  كما اشار أصحاب النظرية اىل تأثري االسرة كعامل أساسي يساعد على التنبوء بإختيار 
املهنة، و عموما تلعب العوامل االجتماعية و الثقافية و االقتصادية دورا هاما يف االختيار املهين و 

 :(1)منها مايي 
 .مي إليها الفردالطبقة االجتماعية اليت ينت    .0

 .دخل األسرة وثقافتها وطموحاهتا     .2

 .اخللفية العرقية والدينية والقومية     .3

 .وأثر األخوة واألخوات والقيم اليت تؤمن هبا، األسرة وطموحات الوالدين    .0

 .البيئة واجملتمع احمللي     .0

 .املدرسة    .0

 .املتاحة وتوزيع سوق العمل الضغوطات االجتماعية وفرص العمل     .0
                                                           

 . 20، 21، ص  2100، االردن ،  2، دار الثقافة ، ط التوجيه املهين و نظرياته عبد اهلادي جودت عزت ، العزة سعيد حسين ،  - 1
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 .إدراك الفرد لدوره كقائد أو تابع ومدى  تطابق هذا  مع إدراك االخرين له    .0

 .وضع املرأة ومكانتها يف اجملتمع وما يتاح هلا من فرص     .0

 .منطقة السكن   .01

منها ما هو إقتصادي على  و عموما فإن إختيار التلميذ ملشروعه املهين يتأثر بعوامل منها ما هو اجتماعي و
ميكن اجلزم إىل حد ما، أن الوضعية : "حد تعبري هاري امبارك مفتش يف التوجيه الرتبوي باملغرب حيث يقول 

االجتماعية واالقتصادية تعد حمددا حامسا يف بلورة التلميذ ملشروعه الشخصي وحتقيقه، حيث أنه كلما كانت 
اعية جيدة، كلما إزداد طموح التلميذ وتعززت حوافزه وتيسرت له سبل الوضعية املالية واالقتصادية واالجتم

 1".حتقيق مستقبل أفضل
فإختيار التلميذ حتدده عوامل اجتماعية و إقتصادية فكلما كان الوضع االجتماعي للوسط الذي  يعيش فيه 

الصه بإقتحام أي مزريا و الدخل االقتصادي لألسرة ضعيف أدى اىل إختيار عشوائي و متسرع  يرى حينه خ
مهنة و العكس كلما حتسن وضعه االجتماعي و االقتصادي أدى اىل السعي لتحقيق املستقبل االفضل و 

 .الرتيث يف إقتحام عامل الشغل 

 : المشروع العائلي  -2

املنزلية يف غالبا ما مييل االطفال يف لعبهم اىل متثيل أدوار االسرة ، فالبنت تتقمص دور االم يف أداءها لالعمال 
حني يلجأ الولد اىل لعب دور االب املسؤول عن االسرة إذ كل منهما يكمل االخر، و ما لعب الدور إال 
فكرة معربة عن املشروع العائلي الذي يتطور من جمرد تصورات اىل تبنيها كمشروع يف فرتة عمرية معينة خاصة 

بإعتبارها منوذجا حيا للتفكري يف مشروع أسرته اجلديد  أن املراهق ينطلق من واقع أسرته،" فرتة املراهقة، حيث 
، إنه ينطلق من منوذج قائم يأخذ عنه صورة عن أمناط التسيري داخل البيت، و نظام العالقات، و مهام 

 (2)"االعضاء يف االسرة و عن كيفية تسيري الصراعات و الطريقة املتبعة يف تربية االوالد 

سؤولية سواءا يف تسيري أمور االسرة أو االدوار و أداء املهام املوكلة اليه و إمتالك فالتلميذ يتعلم من أسرته امل
القدرة على حل الصراعات و تعلم كل أصول الرتبية من والديه بإعتبارمها املثل االعلى أو باالحرى تأثري 

 .التنشئة االسرية 

                                                           
1 - https://www.oujdacity.net/regional-article-8857-ar/regional-article-8857-ar.html  التوجيه

                              10/10/2121 11.10،  20/02/2110املشروع الشخصي للتلميذ بني الطموح وإكراهات الواقع    :الرتبوي
                                          

 . 00أمحد زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ، مرجع سابق ، ص  - 2
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صة االباء و االمهات، من خالل توجيهاهتم و إال أن املشروع العائلي هو اآلخر يتأثر بفعل احمليط االسري خا 
مشورهتم،  ليكون الفرد أكثر دراية هبذا املشروع ، إذ يستحوذ على دائرة إهتماماته بشكل كبري إذ يرغب يف 
تكوين أسرة و االستقالل عن الوالدين و غالبا ما ينتج املشروع نتيجة الصراعات اليت تشحن اجلو االسري 

تلميذ سواء كانت صراعات فكرية أو سلوكية أو مادية تدفع به اىل التحرر و االستقاللية الذي ينشأ يف كنفه ال
 .لريسوا به املطاف اىل جتسيد املشروع العائلي 

 : خالصة 

إن حتقيق االندماج االجتماعي للفرد، تتأصل مرجعيته خالل املراحل االوىل من حياته، من خالل تبنيه ملشاريع 
د ملزما بتبنيها ، منها ما يتم حتقيقها على املدى القصري و هو ما يدل على املشروع متنوعة، جتعل من الفر 

الدراسي ، و منها ما يتم حتقيقه على املدى املتوسط و يشمل املشروع املهين، و منه ما يتم حتقيقه على املدى 
أبعاد زمنية لتحقيقها، و  البعيد و هو املشروع العائلي، و كلها جمتمعة تعرب عن املشروع الشخصي الذي يأخذ

 .جتعل من الفرد الصانع احلقيقي هلا على حساب ما تنتجه الضروف االجتماعية و االقتصادية احمليطة به 

 

 

 : مكونات المشروع الشخصي 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مكونات المشروع الشخصي

الميوالت ، ) معرفة الذات 

  ( القدرات ، االستعدادات

) معرفة الدراسة و التكوين 

الشعب و التخصصات و 

شروط االلتحاق بمختلف 

 (المعاهد ، و الجامعات 

االلمام ) معرفة عالم المهن 

بمختلف التكوينات المفتوحة 

على مستوى مؤسسات التكوين 

 (المهني و التمهين 
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 : مراحل بناء المشروع الشخصي للتلميذ : المطلب الخامس 

 : متهيد 

إن إرساء املشروع الشخصي املستقبلي للتلميذ يرتبط بالبعد الزمين، إذ يأخذ سريورة ديناميكية يف شكل عالقة 
 : تراتبية الربع مراحل  و هي تشكل إختيارات واقعية 

 LA Périod réalistesمرحلة البحث عن المعلومات : )مرحلة االستكشاف -0
exploration)  

االستكشاف تسبقها تساؤالت ختاجل الفرد ، فيحاول من خالهلا، إكتشاف ذاته و حميطه ال ريب أن الرغبة يف 
االجتماعي و االقتصادي الذي يعيش فيه، فيتزود مبختلف اخلربات و الكفاءات اليت تساعده على التكيف 

و إثارة مع وضعية ما، سواء ما تعلق بالدراسة أو املهن، إذ تبىن هذه املرحلة على املالحظة و البحث 
 .التساؤالت و حماولة االجيابة املؤقتة هلا 

 : (1)و تقوم هذه املرحلة على مخس أهداف إجرائية

 أن حيس الشخص بضرورة املسامهة و االنتاج و االخنراط يف حل مشاكل حميطه  - أ
 أن يتخيل و يتقمص أدوار مهنية  - ب
 أن ميتلك مصادر إعالم متنوعة  - ت
 أن حيصل على إعالم صعب املنال ، غري متوافر يف وسطه السوسيوثقايف املباشر  - ث
 أن يعي أن عملية االختيار يف احلياة هي عملية معقدة و ال ختضع جلواب واحد و هائي - ج

 (                      Cristallisationمرحلة تصنيف و ترتيب االمكانات :)مرحلة التبلور 

يعقب مرحلة االستكشاف و مجع املعلومات الرتكيز على إهتمامات جديدة بدءا بتصنيف تلك الرتاكمات 
 : املعرفية املسبقة وفق معايري حمددة يف شكل جمموعات على الشكل التايل 

 .تصنيف املعلومات و ترتيبها حسب امليوالت و القدرات و املؤهالت  - أ
 .الدراسي  حتديد مغزى و معىن النتائج و املردود - ب
 .إدماج أكرب من التجارب املعاشة  - ت

 (  Spécification:مرحلة المقارنة و التمييز : ) مرحلة التخصيص 

                                                           
 . 0، ص  2102بوعزة البوكري و آخرون ، مشروع التلميذ الشخصي و املهين ، وزارة الرتبية الوطنية ، املغرب ،  - 1
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تشري هذه املرحلة اىل االلتزام ، حيث حيدد فيها الفرد إختياراته بكل موضوعية و واقعية، فيتمكن من معرفة 
ميوالته و قدراته، و يعرف متطلبات العمل و أن يوائم بينها، يف املقابل يسقط كل االحتماالت اليت ال تساير 

 :   مشروعه ، و ترتب هذه املرحلة كما يلي 

 .إختيار معني جيمع بني املؤهالت و متطلبات الشعبة االستقرار على  - أ
 .حتديد احلاجيات و قيمتها  - ب
 .إستعاب الفرصة ذات العالقة مع االهداف املرسومة  - ت

                           Réalisation: مرحلة التخطيط و االنجاز: ) او التحقيق : مرحلة االنجاز 

الفعلي مع فكرة املشروع بعد املخاض الفكري و التصور اجملرد و يشرع يبدأ التلميذ يف هذه املرحلة بالتعامل 
بدراسة املشروع من كل جوانبه حمددا الصعوبات اليت قد تعرتضه و وضع االسرتاتيجيات احملكمة ، الكفيلة 

 .بتهيئة االرضية اليت تضمن حتقيق املشروع 

 :حيث يعمد فيها أربع أهداف إجرائية و هي 

 .و التأكد منها  مراجعة القرارات - أ
 .ختطيط سري االجناز  - ب
 .محاية التلميذ لقراره و التنبؤ بالصعوبات  - ت
 .التفكري يف االختيارات البديلة و تقدير املخاطر  - ث

 :العوامل المؤثرة في المشروع الشخصي للتلميذ : المطلب السادس 

 :متهيد 

للمشروع الشخصي مراحل مير هبا و هذه االخرية مرتبطة بالبعد الزمين فكل مرحلة تتاثر اىل حد ما بعوامل 
 .1خارجية كتأثريات احمليط االجتماعي و املهين و االقتصادي و عوامل داخلية تتصل خبصائص الفرد 

 :العوامل المحيطية  -0

ل عن حميطه و اجلماعة اليت يعيش فيها فهو يف إن االنسان إجتماعي بطبعه ، فهو ال يستطيع العيش بعز 
عالقة تأثري و تأثر و ذلك منذ والدته ، فاملرء يولد صفحة بيضاء و الطبيعة متلي عليه ما تشاء ، فيكتسب 

                                                           
،  هذه املشاريع دراسة املؤشرات السيكولوجية و أمهيتها يف بناء و حتقيقمشاريع التكوين املهين املتبعة من طرف املرتبصني ، تارزولت حورية ،  - 1

 ، ص  0000رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، 
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خصائص و إجتاهات و قيم و سلوكات ، تفرضها بيئته ن حيث تؤثر يف إختياره الدراسي أو املهين املستقبلي 
 : و من أمهها 

 : ة االسر  .0
فهي تشكل شخصيته تشكيال فرديا و إجتماعيا ، "و متثل البيئة الرتبوية االوىل اليت ينشأ فيها الفرد ، 

ففيها يكتسب أساليب و مهارات التعامل مع اآلخرين يف أثناء سعيه إلشباع حاجاته و حتقيق مصاحله 
سرة متتد معه يف سلوكه مع و أن أمناط السلوك اليت يكتشفها الفرد من عضويته يف مجاعة اال..... 

 ( 1)"مجاعات اللعب و مجاعات املدرسة ، و مجاعات العمل يف اجملتمع 

و ترى أن أهم العوامل املؤثرة على تنشئة الفرد تكمن يف النظام الثقايف و االجتماعي لالسرة، و يقصد بالنظام 
ة و الدينية و الفكرية و الرتوحيية ، باالضافة الثقايف االسري ، جمموعة االوضاع الثقافية و التعليمية و االقتصادي

اىل نوعية العالقات السائدة بني أفراد االسرة و ظروفها العامة، فغالبا ما يؤثر الوالدين على إختيارات أبنائهم، 
ذلك أن تأثري " ملشاريعهم الدراسية ، سواء إختيار الشعب و التخصصات الدراسية أو االختيارات املهنية 

على إختيارات أبنائهم يكون بأشكال خمتلفة فأحيانا يطلب من االبن شغل وظيفة االب إلعتبارات و  الوالدين
تقاليد أسرية أو خيتار الوالد البنه فرعا دراسيا أو مهنة ما ألنه هو مل يستطع االلتحاق هبا، كأن يطلب منه 

لبا ما خيتار له ختصصه الدراسي لرغبة إقتحام نفس املهنة  اليت يشغلها الوالدين أو احد فروع العائلة و غا
الوالدين اجلاحمة اليت مل يستطيعا حتقيقها، وذلك بإتباع االسلوب التسلطي أو االقناعي أو نتيجة سلبية االبناء 

. 

 : نمط التربية  -2

يؤثر منط الرتبية السائد يف االسرة عل إختيار التلميذ ملشروعه الشخصي املستقبلي، حيث أن الطفل موضع 
 ( أي مييل اىل االفراد )رتكيز العاطفي مييل اىل املهن االجتماعية ال

 ( امليل اىل االشياء ) أما الطفل املتجاهل الوجود مييل اىل املهن التقنية و العلمية 

امليل اىل االشياء و ) الطفل املتوافق النمو يف الدائرة االسرية مييل اىل املهن االجتماعية و التقنية على السواء 
 (2)( الفراد على السواء ا

 

                                                           
 2110، 0، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، االردن ، ط الرتبية و الثقافة االسريةسعاد عساكرية الناعوري ، أمين سليمان مزاهرة ،  - 1

 . 00،ص 
2 -  Pelletier D. et al , Developpement et Vocationnel et Croissance Personnelle , P 08-09 . 



 

51 
 

 : االصل االجتماعي للتلميذ  -3

يؤثر الوسط االجتماعي و الثقايف و االقتصادي على املشروع الشخصي للتلميذ، و هو ما يفرزه التباين 
املالحظ يف مشاريع التالميذ، تبعا للمستوى االقتصادي و الثقايف و االجتماعي، حيث توصل غيشارد 

Guichard)   ) يف دراسته اليت قام هبا يف فرنسا حول إختيارات الطلبة للشعب، إذ وجد أن هناك فروق
بني الشعب بإختالف نوع مهنة االب، إذ أن أبناء العمال البسطاء هم أقل حظا يف احلصول على البكالوريا 

ون أيضا أكثر احلظوظ ملتابعة العلمي و الرياضي مقارنة بالطلبة أبناء املسؤولني و ذوي املهن احلرة و الذين ميلك
 (1)الدراسات العليا 

باالضافة اىل أن أبناء العمال البسطاء ، غالبا ما يكون مصريهم اهلدر املدرسي يف مرحلة مبكرة من الدراسة 
مقتحمني عامل الشغل ، كنتيجة عن االنتماء االسري ، سواء ما تعلق باخلصائص االجتماعية أو الثقافية أو 

، ذلك أن حجم االسرة الكبري و ضعف الدخل و غالء املعيشة يف ظل التغريات االجتماعية و االقتصادية 
االقتصادية ، يقف عائقا أمام االستجابة ملتطلبات االبناء و حتقيق االشباع املادي هلم و الذي يدفع اىل 

مبمارسة العمل و هذا االخري مشاركة مجيع أفراد االسرة يف املسامهة يف رفع املستوى املعيشي و توفري املال ، 
 .ينعكس سلبا على النتائج املدرسية للتالميذ و يكون مصريهم ترك املدرسة 

هذه الدوافع االقتصادية مرتبطة باالساس الطبقي، حيث جندها أكثر إحلاحا لدى الطبقات الدنيا يف اجملتمع 
 .عن حتقيق أكرب قدر من الكماليات  لتحقيق ضروريات احلياة اليومية ، عكس أبناء الطبقة العليا يبحثون

فاالسرة بإعتبارها الفضاء الذي يتحرك فيه الفرد طوال مراحل حياته فهي بذلك تكون املسؤولة عن حتديد 
مكانة أفرادها يف النظام الطبقي للمجتمع، من خالل ما تعتمده يف إعداد و إستثمار االبناء للمستقبل و 

 للمجتمع عامة 

من خالل دراستهما اليت (  Fillioud) ما توصلت اليه (  Bacher) و ( Reuchlin) كما أكد 
توصال من خالهلا اىل أن مشاريع التالميذ و كذلك عدد السنوات احملددة للدراسة مرتبطة بالوضعية 
االجتماعية و الثقافية للعائلة و مبستوى التطور االقتصادي للمنطقة اليت يعيش فيها التالميذ و كذلك 

 (2)املتبع من طرف هؤالء التالميذ  التخصص
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فأصحاب الدخل املنخفض أو معدومي الدخل و حىت االسر املكتضة و الفقرية  تؤهل التلميذ اىل البحث عن 
العمل يف سن مبكرة ناهيك أن البيئة الفيزيقية اليت حتتضن التلميذ هلا هي االخرى تأثري يف إختياره ملشاريعه 

إختيار (   Guichar)نصرفون اىل العمل متخلني عن دراستهم و قد خلص غيشارد املستقبلية، أذ غالبا ما ي
ااالفراد  ملشاريعهم يتأثر بعوامل إجتماعية خمتلفة، أسرية و عوامل مدرسية و عوامل مرتبطة بأحوال اجملنمع ، 

 : (1)أوجزها يف إثنيت عشرة عامال كما يلي 

 .طبيعة و عدد مناصب الشغل املتوفرة  -
 .عدد إمكانيات التكوين  طبيعة و -
 .السياسة االجتماعية و أسس إنتقاء الطلبة و العمال  -
 .العالقة بني مزايا املهنة و تكلفة االعداد هلا  -
 .القوانني املنظمة للعمل و القواعد النقابية  -
 .اليت قد تؤثر كليا على االقتصاد ( كالزلزال )العوارض الطبيعية  -
 .ىل استحداث مهن جديدة التطور التكنولوجي الذي يؤدي ا -
 .تغريات على مستوى البنية االجتماعية  -
 .االصول الثقافية ،و القيم و جتارب التكوين الذاتية لكل أسرة   -
 .النظام املدرسي و السياسة الرتبوية  -
 .تأثري االقران و اجلماعة االجتماعية  -
 .قانون العرض و الطلب للموارد الطبيعية  -

 .احمليطة بالتلميذ تتدخل بشكل كبري يف إختياره ملشروعه الشخصي و هكذا فإن العوامل 

 : العوامل الشخصية  -0

اىل جانب العوامل السالفة الذكر تتدخل عوامل أخرى يف صناعة املشاريع املستقبلية نوجزها يف العوامل اآلتية 
: 

 ( :الجنس ) النوع  -0

يلعب النوع دورا هاما يف إختيار املشاريع الشخصي، دراسية كانت أو مهنية نظرا إلرتباطه بنمطية إجتماعية 
يف دراسته اليت أجراها " هشام تشابة"سائدة حول املهن، و مدى مالئمتها لكل جنس، فقد توصل الباحث 

العربية ال جمال للفتاة فيها فإن على مستوى جامعات الوطن العريب عموما اىل أن مثة فروعا يف اجلامعات 
                                                           

1 - Guichard J. L’Ecole et les Représentations D’Avenir des Adolescents, O P. CIT, P.32. 
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دخلتها فتاة فإها احلالة الشاذة اليت تستدعي االستغراب و أحيانا االستهجان، كما توصل اىل أن مهنة التعليم 
 (1)هي أكثر املهن اليت تلقى اإلقبال الكثري من طرف املرأة يف الوطن العريب على العموم 

أن (   Erikson)غ على املشروع الشخصي للتلميذ ،حيث يرىو تعترب العوامل الشخصية ذات تأثري بال
الطفولة هي الفرتة اليت يكتسب فيها الطفل عمليات التميز حسب النوع و اجلنس و احلجم، كما يقوم الطفل 
ببعض االدوار اليت من خالهلا، تتطور لديه بعض التصورات و اليت غالبا ما تكون خيالية، كما متثل عملية 

 (2)نسية عامل مهم يف هيكلة التوقعات املستقبلية و التصورات اخلاصة بكل جنس الفروقات اجل

و من جهة أخرى فإن التعزيزات االجيابية اليت حيظى هبا الطفل تولد لديه تصورات إجيابية حول ذاته، مما تؤثر 
 Pierre)  يف إختياره للمشروع الشخصي، دراسيا كان أو مهنيا، وهذا ما ذهب اىل تأكيده بيارجانيه

Janet   ) إن الطفل يتقبل الشخصية اليت يعطيها له احمليط و ميثل الدور الذي تنتظره منه العائلة،  : " بقوله
كمثل األم اليت تردد بإستمرار أمام إبنها أنه ضعيف حىت أصبح الطفل شيئا فشيئا ضعيفا، يعمل بوحي هذه 

 (3)اء منها و طبقا ملواصفاهتا الصورة ، إلنه إكتسب صورة معينة عن ذاته يعمل بإحي

فالتعزيزات اليت يتلقاها التلميذ ، تسهم بدرجة كبرية يف صنع شخصيته ، لتصبح حياته من صنع أفكاره ، 
 .سواء صورته اليت يعطيها عن ذاته أو عن الدراسة و املهن، أو باالحرى تبين املشروع الشخصي 

كما تلعب مكانة املهنة يف اجملتمع دورا بارزا يف االختيار  فغالبا ما خيتار التلميذ مهنة بناء على ما إختاره أقرانه 
كما خيتار مهنة جملرد أنه رأى أن املهنة ناجحة أو أنه رأى أشخاصا ناجحني فيها، فالفرد ال ينبغي أن " ، 

 (4)" قليد و احملاكاة ينقاد وراء الآلخرين أو أن يدخل مهنة جملرد الت

فغالبا اختيار املهنة يكون على اساس ما ميارسه املقربون من أصدقاء أو أقارب أو ما ميارسه االفراد يف احمليط 
الذي يعيش فيه التلميذ كنتيجة النتشار فكرة جناح تلك املهنة أو املردود املادي هلا، او ما تلبيه هلم من حتقيق 

 .ادي لالستقاللية و االشباع امل

 كما أن للقيم، دور يف صياغة املشروع الشخصي، إذ يرى خليل وديع شكور  -

 (1)" نظام القيم يساهم يف توجيه العمل الرتبوي، و أن ما يفعله الطفل ، يبقى ضمن هذا االطار " ، أن 
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 إختياراته حيث ان القيم تسهاهم يف صياغة املشروع الشخصي فغالبا ما تؤثر القيم اليت إكتسبها التلميذ يف
 .الدراسية أو املهنية ، إذ ميكن إعتبارها االطار املرجعي الذي الميكن جتاوزه أو الفضاء الذي حيدد معلمه فيه 

 : خالصة 

إن بناء املشاريع الشخصية خيضع اىل عوامل شخصية من جهة و عوامل إجتماعية ثقافية و عوامل إقتصادية  
يكلة تصورات الفرد من خالل التجارب املعاشة ، حيث تكسبه من جهة أخرى ، حيث تعمل جمتمعة على ه

تصورات حول ذاته و من مث تتشكل تصورات مستقبلية ، تتبلور هذه االخرية ليكتسب من خالهلا القدرة على 
االختيار للمشروع الشخصي املستقبلي املناسب و الذي يأخذ بعدا زمنيا يسعى خالله جاهدا لتجسيده  على 

 .أرض الواقع 

 : المشروع الشخصي و الرهانات المختلفة : المطلب السابع 

 : الرهانات التربوية  -0

تشكل البيئة املدرسية الصانع االول للمشروع الشخصي حىت و إن كان إمتداده يشمل املراحل االوىل من 
رعان ما تضمحل ، إال أها تعرت مرحلة بعيدة عن الواقع ، فهي عبارة عن إختيارات مؤقتة س(االسرة ) حياته ة 

بإدراك التلميذ للواقع املدرسي و االجتماعي و االقتصادي، و يتمكن من صقل مشروعه ، هذا االخري الذي  
( وزارة الرتبية الوطنية ) كان يف آونة سابقة ، يصعب حتقيقه ، خالفا ملا عيه اآلن ، حيث إختذت الوصايا 

ية مع سوق العمل حيث نص القانون التوجيهي للرتبية فلسفة الربط بني أهداف العملية التعليمية و التعلم
يشكل االرشاد املدرسي و االعالم اخلاص باملنافذ املدرسية و اجلامعية و : " ما يلي 00الوطنية يف مادته 

املهنية و املهنية ، فعال تربويا يهدف اىل مساعدة كل تلميذ طوال متدرسه على حتضري توجيهه وفقا 
ه و رغباته و تطلعاته و مقتضيات احمليط االجتماعي و االقتصادي ، لتمكينه تدرجييا ، الستعداداته و قدرات

 2" من بناء مشروعه الشخصي و القيام بإختياراته املدرسية و املهنية عن دراية 

و عليه يغدوا انه من أهم الرهانات الرتبوية و اليت محلتها املدرسة اجلزائرية هي تكوين مواطن صاحل ، مزود 
مبعامل وطنية ، قادرا على فهم العامل و حتدياته و التكيف مع خمتلف املستجدات و التأثري فيها و متفتح على 

 (.الشخصية، املهنية، العائلية ) احلضارة العاملية ، قادرا على حتمل املسؤولية 

حيث تعمل املدرسة على تلقني خمتلف املعارف ، و هو الذي يلي فعل الرتبية قبل كل شيء ، فقد جند من 
بضمان تعليم ذي نوعية ، يكفل التفتح الكامل و املنسجم و " رهانات املشروع الرتبوية ، ان املدرسة تقوم 

                                                                                                                                                                                
 . 01خليل وديع شكور ، مرجع سابق ، ص  - 1
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ذا معارف نظرية و تطبيقية كافية ، املتوازن لشخصية التالميذ ، بتمكينهم من إكتساب مستوى ثقايف عام و ك
 (1)" قصد االندماج يف  جمتمع املعرفة 

فاملنظومة الرتبوية إختذت من أهدافها إعادة إستثمار املعارف و املهارات املكتسبة و توظيفها يف احلياة عامة 
ثروة دائمة تكفل  يشكل" من أجل أن حيي هذا التلميذ احلياة الكرمية الالئقة ، و حتقيق االستقاللية لكونه 

 (.2)" تعويض نفاذ املوارد الطبيعية و تضمن تنمية دائمة للبالد 

و من الرهانات أيضا ، سد الفجوة بني املعرفة النظرية و املمارسة العملية و هو ما يسهم فيه خمتلف الفاعلني 
الكفاءات التعليمية  اىل يف املؤسسة الرتبوية ، منهم االساتذة الذين يكمن دورهم يف إكساب التلميذ خمتلف 

جانب املوظفني االداريني الذين يعملون على حفظ النظام و توفري اجلو املناسب لتمدرس التالميذ و بالتايل 
املسامهة يف تنمية القيم و االجتاهات لدى التالميذ حنو العمل ، و الذي حيقق له املكانة يف اجملتمع من خالل 

االرتكاز يف " على أن  بولهواش عمرة الرتبوية و هو ما ذهب اىل تأكيده دمج معارف و أفعال جديدة للعملي
بناء املشروع الدراسي و املهين للتلميذ يف هذا السياق ، يؤدي اىل حتقيق االستقالل الذايت و تنمية الثقة 

فعية لالجناز بالنفس لديهم و حتمل املسؤولية و إكتشافه لقدراته و العمل على تنميتها و الرفع من مستوى الدا
 (3)"و االندماج االجتماعي 

فاملشروع الشخصي للتلميذ يعمل على حتقيق التكامل بني مؤسسات اجملتمع املختلفة بدءا من املؤسسة 
 .التعليمية و املؤسسات االقتصادية و االجتماعية 

 : الرهانات االجتماعية  -2

خمتلف املواد الدراسية ، شىت أنواع الكفاءات اليت  ينهل التلميذ من  مسريته عرب خمتلف املراحل التعليمية و من
 .جتعلع قادرا على حتقيق الدمج االجتماعي 

تعد الرتبية " فقد جعلت الرتبية الوطنية من أهم مباديئها ، كما جاء يف القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 
للدولة اليت تسهر على جتنيد الكفاءات و الوسائل بإعتبارها إستثمارا إنتاجيا و إسرتاتيجيا ، من االولوية االوىل 

 4"الضرورية للتكفل بالطلب االجتماعي للرتبية الوطنية و االستجابة حلاجيات التنمية الوطنية 
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إتاحة الفرصة للحركة و االنتقال االجتماعي بإكتساب مجيع التالميذ االسس العامة للخربة ، فاملشروع 
االجتماعية لدى التلميذ من خالل التوفيق بني خمرجات العملية التعليمية  الشخصي يسمح بتحقيق املسؤولية

و سوق العمل و الذي يساهم بدوره يف احلد من مشاكل البطالة لدى خرجيي املدارس و اجلامعات ، و 
مواجهة خمتلف التحديات اليت يشهدها اجملتمع يف ديناميكيته اليت فرضتها العوملة ، و ميكن إجياز خمتلف 

 : لتحديات االجتماعية للمشروع يف النقاط التالية ا

 .تعويد التالميذ على عامل الشغل و القيام باخلدمة االجتماعية املفيدة للمجتمع  -
تنمية االجتاهات حنو العمل اجلماعي ، و القيم االجتماعية املفضلة كاالحساس بإستقالل اجملتمع و منزلة  -

 .العمل و التضامن 
 (.1)كة و االنتقال االجتماعي بإكتساب مجيع التالميذ االسس العامة للخربة إتاحة الفرصة للحر  -
ارساء ركائز جمتمع متمسك " فاملشروع يراهن على إنتاج مجاعي للمعايري و القرارات ، فغايات الرتبية  -

القيم اليت بالسلم و الدميقراطية ، متفتح على العاملية و الرقي و املعاصرة ، مبساعدة التالميذ على إمتالك 
يتقامسها اجملتمع اجلزائري و اليت تستند اىل العلم و العمل و التضامن و إحرتام اآلخر و التسامح ، و 
بضمان ترقية قيم و مواقف إجيابية لعا صلة على اخلصوص مبباديء حقوق االنسان و املساواة و العدالة 

 (2)" االجتماعية 

يد املشورع الشخصي للتلميذ مرهون أساسا مبا هتيئه املدرسة من ال ريب يف أن جتس:الرهانات االقتصادية -3
، يستدعي ربط العملية لذلك كان مطمح حتقيق تكوين متني مرتع خصب ، ينهل منه التلميذ ما حيتاجه ،

، من خالل عقد إتفاقية املعلومات املتعلقة مبختلف املهنالتعليمية و التعلمية بعامل الشغل و احلرص على توفري 
مع كل من وزارة الرتبية الوطنية و وزارة التعليم و التكوين املهنيني و اليت تضمنت تنصيب مكاتب مشرتكة 

 (3)لالعالم و التوجيه حنو مساري التعليم و التكوين املهنيني على مستوى مؤسسات قطاع الرتبية 

 : وية و تسعى اىل على أن تفتح هذه املكاتب على مستوى املؤسسة الرتب

، و من جهة أخرى تأكيدها على مرافقة التالميذ خالل املراحل ملادة االعالمية للتالميذ من جهةتوفري ا
التعليمية حىت بعد احلصول على البكالوريا، و إختيار خمتلف التخصصات اجلامعية مبرافقة من مستشار التوجيه 

 :، الذي يعمل على 
                                                           

، مركز الوثائق و الدراسات االنسانية جبامعة قطر ،  التحوالت االجتماعية و قيم العمل يف اجملتمع القطريعالم حممد إعتماد و آخرون ،  - 1
 . 00، ص  0000الدوحة ، 

  3ص 2وزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ، مرجع سابق ، ص  - 2
اخلاص بتنصيب مكاتب مشرتكة  2100ماي  13املؤرخ يف  12وزارة الرتبية الوطنية ، وزارة التكوين و التعليم  املهنيني ، املنشور الوزاري رقم  - 3

 .و التكوين املهنيني على مستوى مؤسسات قطاع الرتبية لالعالم و التوجيه حنو مساري التعليم 
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امعية و املهنية لكل ختصص ، و خمتلف املهن املطلوبة ، و شروط االلتحاق هبا تعريف التالميذ باالفاق اجل -
، و ذلك جلعل عملية إختياره تتوافق مع قدراته و ميوالته و هو ما تضمنه القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 

 : كما يلي   0يف املادة 
ميذ و ذلك بتلقينهم املعارف و الكفاءات تقوم املدرسة يف جمال التأهيل بتلبية احلاجيات االساسية للتال -

 : االساسية اليت متكنهم من 

 .إعادة استثمار املعارف و املهارات املكتسبة و توظيفها -أ

 .االلتحاق بتكوين عال أو مهين أو مبنصب شغل يتماشى و قدراهتم و طموحاهتم -ب

 .(1)التكيف بإستمرار مع تطور احلرف و املهن و كذا مع التغريات االقتصادية و العلمية و التكنولوجية -ج

و هكذا تصبح املدرسة املؤسسة االجتماعية االوىل املسؤولة عن انتاج الرأس مال البشري القادر على    
حتقيق االفضل و هو ما فرضته خمتلف التطورات التسيري و التطوير و االنتاج و املسامهة يف دينامية االقتصاد و 

يف عامل الشغل و احمليط االقصادي و هذا ما يؤكد ربط احمليط املدرسي باحمليط العملي يف إطار املالئمة بني 
 .العرض الرتبوي و احلاجات الناجتة عن التحوالت اليت يعرفها االقتصاد و اجملتمع 

يذ على سياق إقتصادي ميكن التلميذ من ولوج سوق الشغل بشكل فاالرتكاز يف املشروع الشخصي للتلم   
 .سلس و جتنبه من االقصاء االجتماعي و االقتصادي 

، بشريا و لطرق إلستخدام املوارد التعليميةالبحث عن أمثل ا"إقتصاد التعليم  مرتكازاته يف  فقد وضع علم  
، تكوينا شامال حاضرا و مستقبال(  يم و التدريببالتعل) ماليا و تكنولوجيا و زمنيا من أجل تكوين البشر 

 (2)" فرديا و إجتماعيا من أجل أحسن توزيع ممكن هلذا التكوين 

 .و هكذا تعمل الرتبية على اعداد أيدي عاملة ذات كفاءة و جودة عالية و أداء خمتلف الوظائف  االجتماعية

 :الشخصيمرحلة الثانوية للمشروع التصورات تلميذ : الثانيالمبحث 
 :تعريف التلميذ: المطلب االول

 : التعريف اللغوي:أوال
 )3("خادم االستاذ من أهل العلم أو الفن أو احلرفة " املعجم الوسيط  التلميذ هو  في

                                                           
 . 0وزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ، مرجع سابق ص  - 1
 . 0ص ،  2110صباح غريب ، االستثمار يف التعليم و نظرياته ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر ،   - 2
 00، ص  2110، مكتبة الشروق الدولية ، ، مجهورية مصر العربية ،  3املعجم الوسيط ، ط - 3



 

58 
 

تلميذ يف ". ، و خصه أهل العصر بالطالب الصغري يف املراحل الدراسية االوىل طالب العلم: " التلميذ هو
، يقال مازال صيب يتعلم صنعة أو حرفة، أو ألقى الناظر كلمة أمام تالميذ املدرسة مدرسة إبتدائية و يقال
 (1).تلميذا يف ورشة النجار

يشري مفهوم التلميذ اىل التتلمذ و التلمذة أي يتتلمذ لغريه و التالميذ هم : التعريف االصطالحي: ثانيا
رائهم اجملتمع لنموهم من معرف و مهارات و ميول جمموعة من األفراد الذين خيتربون ما إختاره املربون و من و 

 خالل الرتبية 
احملور االول و " ، كما هو(2)و االعدادية و الثانوية  يف املغرب يف املراحل االبتد هذا اللفظ ، و يستعمل

 ،املدرسة و جتهز بكافة اإلمكانات اهلدف األخري من كل عمليات الرتبية و التعليم فهو الذي من أجله تنشأ
،  التلميذ ال بد أن يكون هلا هدففال بد أن كل هذه اجلهود الضخمة اليت تبذل يف شىت اجملاالت لصاحل

  ،(3)"معارفه و إجتاهاته ،يتمثل يف تكوين عقله جسمه، روحه
الفرد الذي يتابع دراسته يف املرحلة االبتدائية أو االعدادية أو الثانوية و يستخدم هذا "  كما يقصد به

 .(4)" املصطلح رمسيا يف كشوف و أوراق و شهادات التالميذ 
، اليت يتم من خالهلا صقل حمور العملية التعليمية التعلميةمن خالل التعاريف يتجلى مفهوم التلميذ أنه   

ه و معارفه و مهاراته و إعداده إعدادا شامال ليكون فردا صاحلا يف اجملتمع و هذا لن يتم إال مواهبه و ميوالت
الرمسي كما ان املفهوم متعارف عليه و متداول يف مجيع الوثائق ( ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية) داخل املدرسة 

فرتة سابقة يعترب متلقي للمعلومة كما خيضع و جتدر االشارة اىل أن التلميذ كان يف ، اخلاصة باملؤسسة الرتبوية
لسلطة املعلم ليصبح من خالل االصالحات الرتبوية اجلديدة عنصرا فعال و حمور العملية التعليمية يعمل على 
بناء الدرسفي حني يقتصر عمل املعلم على توجيهه يف إطار عالقة أفقية و ذلك هبدف جعله قادرا على 

 .ية احمليطة به و حتقيق مشروعه الشخصي املستقبلي التكيف مع البيئة اإلجتماع
  :دواعي االهتمام بالتلميذ: المطلب الثاني 

إن إعداد الناشئة إعدادا سويا خلوض مشاريعهم املستقبلية و حتقيقها و غثبات مكانته حظي بكثري من    
 اصبح مفهوم املشرع درجة" ثاالهتمام يف خمتلف احلقب الزمنية و عرب خمتلف مؤسسات اجملتمع املختلفة ،حي

mode  حبيث صدر قانون التوجيه بفرنسا يف 0000إىل حدود سنة 0002تتبلور يف مجيع امليادين منذ سنة
حلته النهائية ليجعل من املشروع ضرورة تربوية ملحة جتاه التالميذ و ضرورة قانونية بالنسبة للمؤسسات و 

                                                           
 .  013،ص «جملة علوم الرتبية »،  صورة املتعلم يف نظريات التعلم من الذات املنفعلة اىل الذات الفاعلةبربزي عبد اهلل ،  - 1
  013نفس املرجع ، ص  -2 

 . 002، ص  0000، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  الرتبية و التعليم ، املؤسسة الوطنية للكتابأصول رابح تركي ،  - 3
،العدد  3، اجمللد «اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة »، مفهوم السلطة لدى املدرس و عالقته بالقلق النفسي عند التلميذ  " سناء الغندوري  - 4
 . 212ص ،  2100، كانون االول  02
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إن االنسان الذي جيب : " دوركهامي اىل إعتبار تفسري هدف الرتبية قائالإميل و ذهب  .1" الفاعلني الرتبويني 
 2"على الرتبية أن حتققه فينا ليس االنسان على حنو ما أودعته الطبيعة و إمنا االنسان على حنو ما يريده اجملتمع 

ضعيات اليت تصادفه فالتلميذ الذي تسعى املدرسة اىل تكوينه هو تلميذ ذو كفاءة عالية و مالئمة ملختلف الو  
يف حياته و يستطيع من خالهلا املسامهة يف احلياة االجتماعية و الثقافية و االقتصاديةكما جاء يف القانون 

 .(3)" حيتل التلميذ مركز إهتمامات السياسة الرتبوية "أنه 07التوجيهي للرتبية الوطنية يف املادة

بإعتبارها إستثمارا إنتاجيا و إسرتاتيجيا من االولوية االوىل  تعد الرتبية"منه على أنه  10كما أكدت املادة    
للدولة اليت تسهر على جتنيد الكفاءات ة الوسائل الضرورية للتكفل بالطلب االجتماعي للرتبية الوطنية و 

 (4)" االستجابة حلاجيات التنمية الوطنية 
، فهي تعمل مقدمة إهتمامات السياسة الرتبويةمن خالل التعريف يظهر جليا االهتمام بالتلميذ و جعله يف    

عل االستثمار يف الرأس املال البشري من خالل هتيئة كل الضروف املالئمة لتمدرس التالميذ و ذلك من أجل 
املؤسسات االجتماعية تلعب بالضرورة " التكفل بالطلب االجتماعي و هو ما أكد عليه دوركهامي إذ يرى أن

، فهي ميـــــــة مع احلياة االجتماعيةد االجتماعي و ذلك يف إطار عالقتها اجلدلية و الديناأدوارا يف عملية التجدي
ـــــة لبناء حياة ، و هي القادرة على تشكيـــــــل الذهنية العلمية الضروريــــببناء أجيال العلماء و املفكرين املعنية

يذ يتشبع يف الثانوية مبختلف القيم و الكفاءات و يساير فالتلم، (5)"، تتجه حنو االصالة و التكامل إجتماعيـــــة
خمتلف املستجدات يف جمتمعه و يف العامل على أن يزاوج بني األصالة و املعاصرة ن هبدف حتقيق جمتمع متطور 
متكامل و هذا لن يتم إال بتبين تالميذها ملشاريع مستقبلية اليت تعمل على تنمية الرغبة يف العمل و النجاح و 

غري أنه تتزامن هذه املرحلة ، نمية قدراته و ميوالته و وضع االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقه على  أفضل وجهت
من التعليم الثانوي مع مرحلة املراهقة و اليت تؤثر يف مشاريعه املستقبلية فالتلميذ يف بيئته تأثري و تأثر و هو 

 .ة أو املهنيةاملستقبلية الدراسي الفاعل يف بناء و حتقيق مشاريعه
 :  مرحلة الثانوية الخصائص و إحتياجات تلميذ :   الثاني المطلب

 خصائص التلميذ في مرحلة الثانوية : أوال
منذ والدة االنسان و هو مير مبراحل منو خمتلفة يتشبع يف كل منها خبصائص متيزها  :الخصائص الجسمية: 0

عن االخرى و غالبا نا تشكل مرحلة املراهقة مرحلة حرجة يف حياة التلميذ و هناك من يراها مرحلة أزمة، 

                                                           

 https://www.tawjihpress.com/6538.html 20/13/2121 01.31ملاذا التفكري يف تقدمي الرتبية على املشروع الشخصي للتلميذ؟  -1 
 . 030، ص 0000، دار معد، دمشق،  0و اجملتمع ، ترمجة علي وطفة، ط إميل دوركهامي ، الرتبية -2

  0، ص يهي للرتبية الوطنية ، مرجع سابقوزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوج - 3
  0نفس املرجع ، ص  - 4
طباعة و التوزيع ، حقوق النشر و اليوية الظاهرة املدرسية و وظيفتها، علم االجتماع املدرسي ، بنعلي اسعد وطفة ، علي جاسم الشهاب - 5

  00، ص  2113، الكويت ، 0للمؤلفني، طحمفوظة 

https://www.tawjihpress.com/6538.html
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نتقال التدرجيي حيث يرى عبد الرمحان العيسوي أنه يطلق إصطالح املراهقة على املرحلة اليت حتدث فيها اال
، ولوجيةففي هذه املرحلة تطرأ على التلميذ تغريات فيزي، (1)حنو النضج البدين و اجلسمي و العقلي و النفسي

، ألها مرحلة من الصعوبات لدى تلميذ الثانوية ، إنفعالية حيث حتدث هذه التغريات نوعجسمية و عقلية
 :2حتول حنو النضج و من أهم خصائصها

 .الزائد و ذلك بسبب التغريات الفيزيولوجية اليت تطرأ عليهم ظهور النشاط  -
منو جسده و ظهور الشعر امليول للتعامل مع االكرب منهم سنا ألن املراهق يعتقد أن التغري يف صوته و  -

 .، جيعله ناضجا على و جهه
 .الطاقة الزائدة اليت تدفع اىل كثرة احلركة و العنف أحيانا  -
  .دلديهم كمحاولة إلثبات الوجو ظهور نزعة التحدي  -
، و التوتر الدائم و احلاجة اىل إشباع لياء التالميذ لكوها تسبب القلقهذه اخلصائص غالبا ما يغفل عنها أو   

، و هو ما جيب تلبيته للتلميذ حىت يتجاوز هذه باللباس و البحث عن الكسب املايلاحلاجيات كاإلهتمام 
 .طيط للمستقبل بكل تبصر و دراية املرحلة بسالم و يتمكن من التخ

 االعتماد على التفكري و تتسم هذه املرحلة بطموح جامع حيث يلجأ التلميذ اىل: الخصائص العقلية:-2
 : 3يليالواسع و البحث عن احلقائق و امليل اىل االستعالم الذايت و تتجلى أهم اخلصائص فيما اخليال 

 .و االقناع بكل شيء  يصبح لديهم االحساس بالقدرة على التفكري -
 .يصبح لديهم إحساس بأهم ميتلكون مواهب و قدرات مميزة للتعامل مع خمتلف االمور  -
 .يصبح لدى البعض منهم امليل للقراءة و املطالعة و يتجه البعض اآلخر حنو االعمال احلرفية  -
 .االمور يصبح لديهم إحساس بأهم ميتلكون مواهب و قدرات مميزة للتعامل مع خمتلف  -
 .تنمو لديهم رغبة شديدة يف إمتالك أشياء كثرية خاصة هبم  -
  –إثبات الذات  –تنمو لديهم نوازع التحدي  -
 .عال أو االستماع لألصوات الصاخبةالتحدي بصوت  -
مرحلة يقضة عقلية حيث يتصف بالفضول و حب االستطالع " و إعترب بلهوا  عمر أن هذه املرحلة تعترب   

 .(4)"خاصة به و يكون فلسفة 

                                                           
امزيل ، فعم شخصية املراهق من أجل بناء درس ناجح ، املركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين ، املغرب ، سكينة بلبصري ، كوثر بوزرود ، حممد   -1 

  00وزارة الرتبية الوطنية ، ص 
  00نفس املرجع ، ص  - 2
  00سكينة بلبصري ، كوثر بوزرود ، حممد امزيل ، مرجع سابق ، ص  -3 

، دراسة شروع املؤسسة الرتبوية اجلزائريةعمر بلهوا  ، دراسة قيم العمل لدى التالميذ و عالقتها ببناء املشروع الدراسي و املهين يف إطار م - 4
 . 032، ص 2100نيل شهادة دكتوراه، رسالة مقدمة ل ،ت التعليم الثانوي لوالية سكيكدةميدانية مبؤسسا



 

61 
 

تتجه شخصية تلميذ الثانوية يف هذه املرحلة اىل النمو و التكامل حيث تصبح لديه : الخصائص العاطفية-3
قدرة على إقامة عالقات مع اجلنس اآلخر كما أن شعوره بالنضج و تكامل شخصيته جيعله قادرا على إختاذ 

 :(1)خمتلف القرارات الدراسية و املهنية و من اخلصائص العاطفية نذكر ما يلي 
 .اس جدا املراهق شخص حس -
 .يعمل على كبت عواطفه و عدم إظهارها رغبة منه يف احملافضة على هيكله و شخصيته أمام اآلخرين  -
 .مييل اىل اإلنتقاء الدائم و يصبح صعب املزاج  -
 .مييل اىل جر االستقرار و املثالية يف بيته دون أن يعامل من أهله بأسلوب السيطرة و فرض الرأي  -
 .جلنس اآلخر و يسعى لتكوين عالقات معهم تنمو لديه الرغبة حنو ا -
 .يهتم كثريا برأي اجلنس اآلخر  -
مير حبالة صراع بني هذه التغريات اجلديدة و االجتاهات "عمر أن التلميذ يف هذه املرحلة كما يرى بلهوا    

يرتتب على ، و اجلديدةذه التغريات و االجتاهات اليت يتأثر هبا يف مدرسته و بني سلطة االسرة اليت ال تعرتف هب
، اليت ال تعرتف حبقوقه و حتد من حريته و تنقص من قيمته و تطالبه و أسرته من التنافر بني التلميذ ذلك نوع

 (2)" بالتقيد بسلوك معني 
، حيث يكون فيها تمع، االنفعال و التمرد على اجملإن ابرز خصائص هذه املرحلة :الخصائص االنفعالية-2

سريع التقلب فهي فرتة التقلبات االنفعالية يف رحلة البحث عن اهلوية مما يتولد لديه مجلة من التلميذ مزاجي 
 :(3)الصراعات االنفعالية منها

 .الصراع بني احلاجة اىل هتذيب الذات و بني احلاجة اىل التحرر و االستقالل  -
 .على االسرة  الصراع بني احلاجة اىل االستقالل االقتصادي و بني احلاجة على االعتماد -
 .الصراع بني احلاجة اىل االشباع اجلنسي و بني املعايري الدينية و االجتماعية  -
الصراع بني القيم و املباديء اليت تعلمها يف طفولته و بني ما يعيشه من سلوك متناقض هلذه القيم من  -

 .طرف الراشدين 
خطيط املرحلة املميزة للمراهقة لديه عن التو ينتج هذا الصراع عن عجز التلميذ يف هذه : صراع املستقبل -

، و هذا لعدم إمتالكه للمعلومات الكافية عن مالمح و أبعاد هذا املستقبل و إختيار املهنة املستقبلية
 4"اجملهول ، وقد حيدث أن يتم إختياره دون وعي و إستبصار بإمكانياته و قدراته

 

                                                           
 . 00، ص بصري، كوثر بوزرود ن حممد امزيل، نفس املرجعسكينة بل- 1
 . 033، 032عمر بلهوا  ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 033نفس املرجع ، ص  - 3
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 1و نذكر منها مايلي : الخصائص االجتماعية -5

 تصبح دائرة االصدقاء و االصحاب هي االكثر تأثريا عليهم  -
 ينمو لديهم حب املنافسة مع اآلخرين  -
 .يكون لديهم إنتماء حاد ألصدقائهم  -
، حيث يشكلون مصدر تأثري على أراءه و قراراته فغالبا بامليل و االحتكاك باألقران أكثرتتسم هذه املرحلة    

هي بداية " ، حيث تعترب هذه املرحلة يهاهتم كون الصاحب ساحبحهم و توجما يأخذ بأرائهم و نصائ
 .(2)" الشعور بالذات و البحث عن احلرية و االستقالل 

، و ميكن إعتبار ة داخل اجلماعة اليت ينتمي اليهاكما تربز مكانته االجتماعية من خالل ممارسته ألدوار قيادي  
و الوعي بذاته  ،عن االندفاع و امليل اىل التبصر يف التخلي هذه املرحلة مرحلة االتزان االجتماعي أين يبدأ

يتباين مستوى "يرى بلهوا  أن يف هذه املرحلة  حيث يبتعد عن التفكري الغرائزي و يبدأ بتحكيم العقل  حيث
و حىت داخل اجملتمع  ،ع و كل ثقافةالنمو االجتماعي لدى التلميذ و يتأثر باإلختالفات املوجودة بني كل جمتم

 .3"نفسه و الثقافة ذاهتا 
و هنا يظهر التلميذ االجتماعي الذي ينفتح على خمتلف الثقافات و يتأثر هبا سواءا ما تعلق بثقافة جمتمعه    

او  اجملتمعات االخرى فيعمد اىل مسايرهتا سواء ما تعلق باملظهر كاللباس و التألق او بإمتالك وسائل 
الذي يليب هذه املتطلبات خاصة إذا كان الدخل االسري ضعيف و ال تكنولوجيا متطورة و التحصيل املادي 
 تطلبات احلضارية و التكنولوجية يليب حاجياته و هذا كله يف ضل امل

 :المرحلة الثانوية في تلميذ الإحتياجات :  ثانيا

، حيث يعتربها هذه املرحلة من التعليم الثانوي، كوها تتزامن و مرحلة املراهقة تزداد حاجات التلميذ يف     
، و قد وضع ماسلو احلاجات يف لغالبا ما يعرب عن حتقيقها بردود أفعاو التلميذ ضرورة ملحة جيب إشباعها 

 :4مخسة جمموعات مسيت بتسلسل ماسلو اهلرمي للحاجات و املتمثلة فيما يلي
 :  الفيزيولوجيةالحاجات : 0
 .احلاجة اىل التخلص من التوتر  -
 . احلاجة اىل الرتبية اجلنسية  -
 : و تتضمن ما يلي : حاجات األمن-2

                                                           
 . 00 سكينة بلبصري ، كوثر بوزرود ، حممد امزيل ، مرجع سابق ، ص - 1
 . 033عمر بلهوا  ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 030،  033عمر بلهوا   ، مرجع سابق ، ص  - 3
 . 22، 20جع سابق، ص سكينة بلبصري ، كوثر بوزرود ، حممد امزيل ، مر  - 4
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 .احلاجة اىل األمن اجلسمي و الصحة اجلسمية -
 .احلاجة اىل االسرتخاء و الراحة  -
 .احلاجة اىل الشعور باألمن الداخلي  -
 .احلاجة اىل احلماية  -احلاجة اىل البقاء  -
  .احلاجة اىل الشفاء من املرض، و ة اىل جتنب اخلطر و األملاحلاج -
 .احلاجة اىل احلياة األسرية اآلمنة و املستقرة السعيدة  -
 .احلاجة اىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصية  -
اىل معرفة ، مبثابة الرضى و حتقيق التوازن النفسي و الذي يؤدي األمن لدى التلميذ يق احلاجة اىلو يعترب حتق  

 .الذات و احمليط و حتقيق االختيار االمثل للمشروع الشخصي للتلميذ 
 : 1و تتضمن ما يلي : حاجات االنتماء و الحب-3
 .احلاجة اىل احلب و احملبة   -
 .احلاجة اىل التقبل و القبول االجتماعي  -
 .احلاجة اىل االصدقاء  -
 .احلاجة اىل الشعبية  ، وحلاجة اىل االنتماء اىل اجلماعاتا -
 .احلاجة اىل إسعاد اآلخرين  -
 .احلاجة اىل حبه  واحلاجة اىل إهتمام اجلنس اآلخر   -

، كلما متكن من الرضى النفسي و حتقيق االندماج لتلميذ من حتقيق االنتماء و احلبفكلما متكن ا  
 .االجتماعي و االستقرار 

 :و تتضمن مايلي: حاجات التقدير-2
 .اعة الرفقاءاالنتماء جلمجة اىل احلا
 .احلاجة اىل املركز و القيمة االجتماعية  -
 .احلاجة اىل الشعور بالعدالة يف املعاملة  -
 .احلاجة اىل االعرتاف من اآلخرين -
 احلاجة اىل النجاح اإلجتماعي  -
 .احلاجة اىل القيادة ، و احلاجة اىل االمتالك  -
 .اىل جتنب اللوم  ، كذلكاحلاجةو اآلخرين   احلاجة اىل تقليد واحلاجة اىل أن حيمي اآلخرين  -

                                                           
 . 22، ص بوزرود ، حممد امزيل ، مرجع سابقسكينة بلبصري ، كوثر  - 1
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، الذي يتوافق مع سنه و غالبا ما من قيامه بدوره االجتماعي السليمإن إشباع هذه احلاجات متكن التلميذ   
 .يكون للوعاء االول الذي إحتضن التلميذ تأثري كبري يف إشباع هذه احلاجة 

 : و تتضمن ما يلي: حاجات تحقيق الذات-2
  .احلاجة اىل أن يصبح سويا و عاديا، و احلاجة اىل النمو     -
  .احلاجة اىل التغلب على العقبات و العوائق    -
 .احلاجة اىل العمل حنو هدفه  -
 .احلاجة اىل معارضة اآلخرين  -
 . احلاجة اىل معرفة الذات  -
 .احلاجة اىل الرتفيه و التسلية  -
 .احلاجة اىل املال  -
 .توسيع قاعدته احلاجة اىل التفكري و  -
 .احلاجة اىل التنظيم  ، وإىل التنظيمجة اىل حتصيل احلقائق و تفسريهااحلا -
 ..احلاجة اىل اخلربات اجلديدة و التنوع -
 .احلاجة اىل النجاح و التقدم الدراسي  -
 .احلاجة اىل املطابقة و منو القدرات -احلاجة اىل التعبري عن النفس  -
 .عالجي و الرتبوي و املهين االسري احلاجة اىل التوجيه و االرشاد ال -
يؤدي إشباع هذه احلاجات اىل إكساب التلميذ القناعة الذاتية و تنمية التفاعل االجتماعي و حتقيق الذات     

كما تعزز الشعور باألمن النفسي و تشحنه بقدرة على البحث و االستكشاف سعيا منه لتحقيق ما يصبو 
 .اليه
 :حاجة التلميذ للمشروع الشخصي:  الثالثالمطلب  
 :اهمية المشروع الشخصي بالنسبة للتلميذ: أوال
، سريورة تربوية مستمرة"التوجيه  يف ضوء املقاربات الرتبوية احلديثة املتداولة عامليا و وطنيا أصبح هدف   

( ة)إكســـــــــــاب التلميذ، الرتبويني و خمتلف شركاء املؤسسةيستهدف من خالل تعبئة مجاعية ملختلف الفاعلني 
، من أجل جعله قادرا على بلورة العمليةو السلوكية و املنهجية و الكفايات املعرفية منظومة متكاملة من املوارد و 

و حتقيق مشاريع شخصية متكنه من االستثمار االمثل لقط قوته و مؤهالته و ميوالته و قدراته و قيمه بالنظر 
، من فرص لتحقيق الذات عرب إختاذ راسي و التكويين و احمليط املهيناحمليط الدملا ميكن أن يتيحه كل من 

 .(1)" قرارات ناضجة و مبنية بشكل سليم 
                                                           

حقيبة تتبع مشروعي الشخصي بالثانوي  –، املختار احلضري ، أهتيا إلعداد مشروعي املستقبلي عبد العزيز سنهجي ، مدحية بلعياشي  - 1
  0، ص  2100البورتفوليو ، وزارة الرتبية الوطنية ، اململكة املغربية ،  –االعدادي 
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و ، لتحضري التلميذ و دفعه ألن يتحمل املسؤولية ميذ هو الوسيلة املناسبةفاملشروع الشخصي للتل -0
ا من خالل حتريضه على إضفاء داللة و ، و جعل حياته هلا معىن و هذيعطي أمهية للتفكري يف مستقبله
 .معىن للعملية التعليمية و التعلمية 

طط الالزمة و نظرا لكون املشروع ذا بعد زمين مستقبلي يستدعي من التلميذ وضع االسرتاتيجيات و اخل -2
، خيول له إمكانية إختاذ قرارات تتعلق إستثمار تدرجيي مستقبلي" املشروع، فعن كل دراية لتحقيقه

 (1)" ، حاضرا و مستقبال ، الدراسي و املهينمشروع حياته باإلجتاه الذي ينبغي أن يسري فيه

يعمل املشروع الشخصي للتلميذ على تنمية معارف التلميذ وقدراته و ميوالته و إهتماماته و جعله  -3
ف املشاكل اليت ، كما يكسبه الكفاءة على تذليل خمتلرارات صائبة بعيدا عن االرجتاليةقادرا على إختاذ ق

 .تعيق حتقيق مساعيه 
 يعد من أهم الوسائل اليت " (2)و يرى هشام البوجدراوي أن املشروع الشخصي للتلميذ  -2

 .تساعد املتعلم على تطوير كفاياته و إثارة دافعيته حنو التحصيل الدراسي         
ظل البطالة اليت يتعايش  يساعده على التخلص من التوتر الذي يتولد عن خوفه من مستقبل جمهول يف -5

 .معها يوميا 
، يف تنمية االحساس باملسؤولية إجتاه الذات و االسرة و اجملتمع و يساهم املشروع الشخصي للتلميذ -6

الشعور باإلستقاللية و احلرية يف االختيار و إختاذ القرارات السليمة اليت هتم بناء حاضره و متثل مستقبله 
لم القدرة على التقومي الذايت و تنمية مهارات التخيل و مجع املعلومات و املهين ، كما تنمي لدى املتع

 .تنظيمها و إستثمارها 
ينمي القدرة على متثل التطور الذي يعرفه سوق الشغل و ربطه مبنظور مستقبلي شخصي يسعى اىل  -7

 .حتقيقه 
لنمائية و الوقائية و العالجية من خالل ما تقدم تتجلى بوضوح أمهية املشروع يف حتقيق خمتلف الوظائف ا     

، كما يعمل على يشحن التلميذ بقوة دافعة للنجاح للتلميذ فهو يعمل على منو معارفه و قدراته و ميوالته و
، كما جيعل منه تلميذا قادرا على ضه و جينبه من الوقوع يف املشاكلتذليل الصعوبات الصعوبات اليت تعرت 
 .و االملام بسوق العمل  حتمل املسؤولية و خوض غمار احلياة

 
                                                           

  00، 00نفس املرجع ، ص  - 1
  ، لالستشارة والتوجيه املدرسيحنو مقاربة جديدة : الشخصي للتلميذاملشروع هشام البوجدراوي،  - 2
                                  10/10/2121 ،23.30 https://www.hespress.com/opinions/456707.html 

                                                                                                                                        
 
 

https://www.hespress.com/opinions/456707.html


 

66 
 

 :اخلامتــــــة 
عنوان املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سوسيوإقتصادية، بمن خالل الدراسة اليت تناولناها و املوسومة    

نتائج أن بناء املشاريع الشخصية يتم بواسطة هندسة تصورنا فيها إىل  بشقيها النظري و امليداين، و اليت قادنا 
، بغرض مالئمة التكوين بسوق العمل، ميدان إنتاج اخلربات، و الذي يدخل ضمن ال عشوائية قابلة للتطوير

املهام املنوطة باملؤسسة الرتبوية و اليت تعمل على إنتاج فرد ذو مهارة و كفاءة عالية متكنه من التكيف املستمر 
ملشاريع الشخصية املهنية مع خمتلف املستجدات اليت يفرضها السوق و الذي يشكل مصدر منافسة و تبين ا

من جهة و من جهة أخرى يطرح مشكل البطالة ألصحاب املشاريع الدراسية طويلة املدى و كذا حاملي 
  .الشعب و التخصصات اليت ال تتماشى و متطلبات سوق العمل 

نفيذ ي، من شأنه أن يعمل على تذليل الصعوبات اليت ممكن أن تواجه تاملشروع الشخصو لذلك فإن العمل ب
املشروع و اليت قد تؤثر على قراراته و إختياراته الدراسية و املهنية خاصة ما تعلق منها بالعامل االجتماعي و 
االقتصادي للتلميذ ، كما يعمل على تبصري التلميذ بذاته و اإلملام باملسارات الدراسية و املهنية من جهة و 

ملنظومة الرتبوية من جهة أخرى، ذلك أنه يعمل يف هاية مالئمة و تصويب إنتاج الرأس مال البشري من طرف ا
املطاف على املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع، و حتقيق مشروع حياة لدى التلميذ يتسم 
باإلستقرار النفسي و املادي و اإلجتماعي أو باألحرى املالئمة بني الذات و اإلختيار و احمليط و هو ما ميثل 

 .ميذ، بإعتبار املشروع إسرتاتيجية مستقبلية ذات بعد زمين هندسة التل
 قائمة المراجع بالعربية

الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  ، املؤسسة دليل الباحث يف املنهجية و كتابة الرسائل اجلامعيةعمار حبو ،   -0
 .0001، ط.د
املكتب :اإلسكندرية. االجتماعيةاخلطوات املنهجية إلعداد البحوث . البحث العلمي.شفيق حممد، -2

 .0000اجلامعي احلديث،
،دار املنهاج للنشر ( مناهجه و ادواته ،وسائله االحصائية )البحث العلمي يف الرتبيةحمسن حممد عطية ،  -3

 .2110و التوزيع ،األردن ، عمان ،
طبوعات اجلامعية ، وان امل، اجلزائر ، دي مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثعمار حبو  ،   -0

0000 
،دار الشروق للنشر و  أساليب البحث العلمي و التحليلي و االحصائيعبد احلميد عبد اجمليد البلداوي، -0

  . 0،2110طالتوزيع،عمان،
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، دار هومة للطباعة و النشر ،اجلزائر  تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعيةرشيد زروايت ، -0
،2112. 
، مذكرة خترج لنيل شهادة  حمددات االختيار املهين لدى الطلبة اجلامعينيعبايدية ،  احالمنقال عن   -0

  . 2110املاجستري ، جامعة باجي خمتار ، عنابة ،
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، حمددات االختيار املهين لدى الطلبة اجلامعينياحالم عبايدية ،  -0

  . 2110ابة ،جامعة باجي خمتار ، عن
، 00ردن  ، السنة الثامنة ، العدد جملة مركز البحوث الرتبوية ، اال: البدور  احلميد عبد و مهيسات محد -0

0000 .  
 دة املاجستري ، مذكرة خترج لنيل شهاحمددات االختيار املهين لدى الطلبة اجلامعيني، احالم عبايدية 01

 .، عنابة ، جامعة باجي خمتار
،جامعة  0، جملة العلوم االنسانية و االجتماعية ، العدد  تصورات الشباب ملشروع احلياةامحد زقاوة ،  -00

 . 2112ورقلة ، جوان 
، جملة دراسات يف العلوم االنسانية و  املشروع املهين يف ذهن املتفوق دراسيا:  عائشة بن صافية -02

 .2110، جامعة اجلزائر  02االجتماعية ، العدد 
، دراسة ميدانية على عينة من الشباب  املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل:  أمحد زقاوة -03

 . 2100املتمدرس ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس ،جامعة وهران ، 
وليات ،ح قياس النضج املهين للمرتبصني يف مراكز التكوين املهينحممود بوسنة و حورية ترزولت ،  -00

  0000. -1995جامعة اجلزائر ،عدد ، 
 رسالة ، مذكرة واملهنية الدراسية املشاريع وحتقيق بناء على االختيارات تربية برنامج أثر، ترزولت حورية -00
 07-08اجلزائر ،  ،جامعة علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة
زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة  أمحد -00

 .2100وهران ، 
، تعديل كشف التقومي  20/10/2103املؤرخ يف  300وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  -00

 .الفصلي للنتائج املدرسية 
 شخصي للمتعلم على ضوء الرؤية االسرتاتيجية ، مقاربة منهجية تدريبيةاملشروع العبد العزيز سنهجي ،  -00

 .2100، املركز اجلهوي للتوجيه املدرسي و املهين ، املغرب ، 
 .20، ط  0000املنجد يف اللغة و االعالم ، دار املشرق ، بريوت ،  -00
لرتبية ، الدار البيضاء ، املغرب ، ، منشورات علوم ا 0، املعجم املوسوعي لعلوم الرتبية ، ط أمحد أوزي -21

 .  2110مطبعة النجاح اجلديدة ، 
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،  00جملة الطفولة العربية ، اجمللد الغايل أحرشاو ، املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سيكولوجة ،  -20
 . 010، ص  2101، 02العدد 

 22-يوسف مصطفى القاضي و آخرون ، االرشاد النفسي و التوجيه الرتبوي ، دار املريخ ، السعودية 0000 
، مشروع التلميذ الشخصي و املهين ، مركز التوجيه و التخطيط الرتبوي ، بوعزة البوكري و آخرون -23

 .2102املغرب ، 
،  00، جملة الطفولة العربية ، اجمللد  املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سيكولوجيةالغايل أحرشاو ،  -20
 . 2101، 02العدد 
 03/00/0000املؤرخ يف  020القرار الوزاري رقم وزارة الرتبية الوطنية ،  -20
 . 23/10/2110املؤرخ يف  10/10وزارة الرتبية الوطنية ،القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم  -20
،   02، جملة الطفولة العربية ، العدد  املشروع الشخصي للتلميذ مقاربة سيكولوجيةالغايل أحرشاو ،  -20

 املغرب 
  2110-10-23بتاريخ  10-10وزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ، رقم  -20
اخلاص بآليات جتسيد االرشاد  2.1.1/2103/ 202وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  -20

 .املدرسي يف التعليم املتوسط 
املتضمن  2110/ 00/12املؤرخ يف  10/ 0.1.1/ 00وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  -31

 .توجيه تالميذ السنة الرابعة متوسط اىل اجلذعني املشرتكني للسنة االوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
املتضمن  23/01/2100املؤرخ يف  00 / 1.1.3/ 330وزارة الرتبية الوطنية ، املنشور الوزاري رقم  -30

 . ترتيبات خاصة مبراحل دراسة التوجيه التدرجيي للتالميذ  
أمحد زقاوة ، املشروع الشخصي للحياة و عالقته بقلق املستقبل ، دراسة ميدانية على عينة من الشباب  -30

 .2100املتمدرسني أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، 
ماي  13املؤرخ يف  12، منشور وزاري مشرتك رقم رة التكوين و التعليم املهنينيزاوزارة الرتبية ، و  -32

، املتضمن تنصيب مكاتب مشرتكة لالعالم و التوجيه حنو مساري التعليم و التكوين املهنيني على  2100
 مستوى قطاع الرتبية الوطنية 

 1/04/2020 23.31البجدراوي ،املشروع الشخصي للتلميذ  هشام-33 
، االردن  2، دار الثقافة ، ط التوجيه املهين و نظرياته عبد اهلادي جودت عزت ، العزة سعيد حسين ،  -30
 ،2100.  
  2102رتبية الوطنية ، املغرب ، بوعزة البوكري و آخرون ، مشروع التلميذ الشخصي و املهين ، وزارة ال -30
مشاريع التكوين املهين املتبعة من طرف املرتبصني ، دراسة املؤشرات السيكولوجية و تارزولت حورية ،  -30

 .0000ماجستري ، جامعة اجلزائر ،  ، رسالة هذه املشاريع أمهيتها يف بناء و حتقيق

https://www.hespress.com/opinions/456707.htهشام
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، دار املناهج للنشر و التوزيع  الرتبية و الثقافة االسريةسعاد عساكرية الناعوري ، أمين سليمان مزاهرة ،  -30
 .2110، 0، عمان ، االردن ، ط

االختيار الدراسي كمصدر للضغط النفسي سالف مشري ، و تريشي عبد الكرمي و ترزولت حورية ،  -30
لوم االنسانية و ، جملة الع البكالوريا يف ضل التوجيه اجلامعي يف اجلزائر لدى الطلبة احلاصلني على شهادة

 .، اجلزائر   10االجتماعية ، العدد 
، 2، ط  تأثري االهل يف مستقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي و املهينخليل وديع شكور ،   -30

 .0000مؤسسة املعارف ، لبنان ، 
، ة، االردندار الثقاف 2، ط التوجيه املهين و نظرياته، عزت عبد اهلادي جودت، سعيد حسين العزة -01

2110 . 
 .00يهي للرتبية الوطنية ، املادة وزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوج -00
 .0وزارة الرتبية الوطنية ،  القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ، املادة  - 02
يف إطار  عمر بوهلوا  ، دراسة قيم العمل لدى التالميذ و عالقتها ببناء املشروع الدراسي  و املهين - 03

 .2101املؤسسة الرتبوية اجلزائرية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة منتوري قسنطينة ، 
 . 0وزارة الرتبية الوطنية ، القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ، املادة  -00
، مركز الوثائق و  التحوالت االجتماعية و قيم العمل يف اجملتمع القطريعالم حممد إعتماد و آخرون ،  -00

 .0000الدراسات االنسانية جبامعة قطر ، الدوحة ، 
ماي  13املؤرخ يف  12وزارة الرتبية الوطنية ، وزارة التكوين و التعليم  املهنيني ، املنشور الوزاري رقم  -00

اخلاص بتنصيب مكاتب مشرتكة لالعالم و التوجيه حنو مساري التعليم و التكوين املهنيني على  2100
 .اع الرتبية مستوى مؤسسات قط

صباح غريب ، االستثمار يف التعليم و نظرياته ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية جامعة حممد   - 00
 .2110خيضر بسكرة ، اجلزائر ، 

  2110مجهورية مصر العربية ، ، ، مكتبة الشروق الدولية3، طعجم الوسيطامل -00
جملة علوم »، التعلم من الذات املنفعلة اىل الذات الفاعلةصورة املتعلم يف نظريات بربزي عبد اهلل ،  - 1
 . الرتبية
، ، اجلزائران املطبوعات اجلامعية، ديو ، املؤسسة الوطنية للكتابيمأصول الرتبية و التعلرابح تركي ،  -00

0000. 
اجمللة الدولية »، مفهوم السلطة لدى املدرس و عالقته بالقلق النفسي عند التلميذ" سناء الغندوري  -01

 .2100، كانون االول 02،العدد  3، اجمللد «الرتبوية املتخصصة 
 .  0000، دار معد، دمشق،  0إميل دوركهامي ، الرتبية و اجملتمع ، ترمجة علي وطفة، ط -02
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علي اسعد وطفة ، علي جاسم الشهاب، علم االجتماع املدرسي ، بنيوية الظاهرة املدرسية و  - 03
 ،  2113، الكويت ، 0وظيفتها، حقوق النشر و الطباعة و التوزيع حمفوظة للمؤلفني، ط

 امزيل ، فعم شخصية املراهق من أجل بناء درس ناجح ، املركزسكينة بلبصري ، كوثر بوزرود ، حممد   -00
 اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين ، املغرب ، وزارة الرتبية الوطنية 

عمر بلهوا  ، دراسة قيم العمل لدى التالميذ و عالقتها ببناء املشروع الدراسي و املهين يف إطار  - 00
دمة لنيل مشروع املؤسسة الرتبوية اجلزائرية، دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية سكيكدة، رسالة مق

 .2100شهادة دكتوراه، 
حقيبة  –عبد العزيز سنهجي ، مدحية بلعياشي ، املختار احلضري ، أهتيا إلعداد مشروعي املستقبلي  -00

 ، 2100البورتفوليو، وزارة الرتبية الوطنية، اململكة املغربية،  –بالثانوي االعدادي تتبع مشروعي الشخصي 
  ، حنو مقاربة جديدة لالستشارة والتوجيه املدرسي: الشخصي للتلميذاملشروع هشام البوجدراوي،  - 00

                                  10/10/2121   
                                                                                                                                        

 المراجع ياللغة األجنبيةقائمة 

1 -  Pelletier D. et al , Developpement et Vocationnel et Croissance 
Personnelle . 
2 - Guichard J. L’Ecole et les Représentations D’Avenir des  
3 - Boutinet ,G,p, Anthropologie du Projet, 1993 , p , 91 .  
0 - Guichard J. L’Ecole et les Représentations D’Avenir des 
Adolescents, P.U.F.1993,  
0 - Boutinet ,J-p ;Antropologie du Projet puf ,paris 1990 ,p 24 

 :المواقع اإللكترونية

  حنو مقاربة جديدة لالستشارة والتوجيه املدرسيهشام البوجدراوي ،  - 1
  01/04/2020  https://www.hespress.com/opinions/456707.html                         

  2 - https://www.oujdacity.net/regional-article-8857-ar/regional-3-
0-article-8857-ar.html ذ بني الطموح وإكراهات الواقع    املشروع الشخصي للتلمي:التوجيه الرتبوي

20/02/2110  ،11.10 10/10/2121                                                                       
https://www.hespress.com/opinions/456707.html-0 
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0- 20/13/2121 01.31ملاذا التفكري يف تقدمي الرتبية على املشروع الشخصي للتلميذ؟ 
 https://www.tawjihpress.com/6538.html                                                   

https://www.hespress.com/opinions/456707.ht   
0 - https://chtouka.yoo7.com/t890-topic  وكرمي حممد ، املشروع الشخصي للتلميذ 

 

https://www.tawjihpress.com/6538.html
https://www.hespress.com/opinions/456707.ht
https://chtouka.yoo7.com/t890-topicوكريم
https://chtouka.yoo7.com/t890-topicوكريم

