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  المشروع الشخصي للتلميذ

  مقاربة سيكولوجية

  

  الغالي احرشاو

  شعبة علم النفس

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

   فاس، ظهر المهراز

    

  

لقد أصبحت إشكالية إعداد التلميذ لمشروعه الشخصي تمثل أحد الهواجس األساسية 

 ختيار التوجه المناسبللمنظومات التربوية الحديثة، بحيث صار عامل مساعدة المتعلم على ا

وبهذا أصبحنا .  يشكل المعيار المركزي لنجاح المدرسة أو فشلهاوالتخصص الدراسي المالئم

اليوم نعيش مرحلة المؤسسة التربوية التي تسعى من خالل اعتماد فلسفة التوجيه وبناء 

تصاديين، يات مختلف فاعليها التربويين وشركائها االقنالمشاريع إلى توظيف واستثمار إمكا

 تلك وبالتالي تفضيل منطق التكيف والتالؤم مع حاجيات المجتمع االقتصادية والمهنية على

  . وهويتهمالمتعلمينشخصية هاجس بناء فقط التي يؤطرها 

وإذا كانت مشاريع المتعلم المستقبلية تتخذ مظاهر وأبعاد متعددة تتراوح بين ما هو 

، فإن المشروع أضحى يمثل في يوبوي أسر أا هودراسي تكويني وما هو مهني مقاوالتي وم

 داة الناجعة لتقويم إمكانيات األشخاص الذاتية وتوقع األ،جميع ميادين الحياة الفردية والجماعية

 أصبح يشكل نشاطا وغاية في حد  وبنائه المشروعإعدادف. احتماالت نجاحهم المستقبليو آفاق

 والفاشلين بل حتى بالنسبة للعاملين في ميادين ذاته ليس فقط بالنسبة للمتعلمين والعاطلين

  . )2005 أحرشاو،( إلدماجاالتوجيه واإلرشاد و

 الشخصي مشروعل سيكولوجية ليتحدد الهدف الرئيسي لهذا البحث في تقديم مقاربة

 وذلك من خالل التطرق بالتحليل والمناقشة إلى ثالثة محاور أساسية تترجم على التوالي للتلميذ

  .لسيكولوجية ثم ضوابطه وآليات تحقيقهاا المفهوم وأصوله النظرية ومحدداته داللة هذ
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  مفهوم المشروع وأصوله النظرية. 1

  من حيث المفهوم. 1.1

ضحى يمثل العملة اللغوية األكثر تداوال في أ" projetمشروع "ال جدال في أن لفظ 

سات التربوية واالجتماعية الحياة اليومية وخاصة تلك التي لها عالقة بالسياشتى مجاالت 

األسئلة التي يثيرها اإلفراط في تداول هذا الملفوظ فرغم كثرة . والصناعية والشخصية

 يزال يحتاج عندنا في العالم العربي  واستعماله المكثف في مختلف هذه المجاالت، إال أنه ما

ال التعبير من إلى مزيد من البحث والتقصي قصد بيان مدلوله السيكولوجي ووظيفته في مج

ؤولية سمقومات مخصائص وجهة عن مظاهر أزمة مؤسساتنا التربوية ومن جهة أخرى عن 

، Rochex( ألن المجتمع لم يعد قادرا على تحمل تلك المسؤولية ،كل فرد أمام مستقبله

1995.(  

بين ما هي عليه وبين وتباعدا إذا كان المشروع ال يتشكل إال حينما تواجه الذات تباينا 

الذات إمكانية تجاوز وضعيتها غير هذه ا تقوم به وتحسه وتعيشه، بمعنى حينما تكتشف م

راتها وآفاقها المستقبلية، فما د لقتواجد فيهمالءمة العالم الذي تتطويع والمرغوبة من خالل 

  المقصود إذن بالمشروع؟

ن خالل إنه ببساطة انخراط في المستقبل وتفتح على آفاقه وإسقاط للذات في مساره م

 ة محدداصد وأغراضها الشخص لتحقيق مقفهو عبارة عن خطة يعتمد. تحديد الهدف المبتغى

 إنه تمثل .)Huteau ،1993(عن طريق توقعها وتوفير الوسائل الالزمة لبلوغها 

Représentation ومطامحه غاياتهة يستهدف منها الشخص تحقيق تنبؤي لنتيجة مستقبلي 

وبهذا، يبدو أن هذا المفهوم يتأسس على بعدين ). Le Blanc et al ،1992(ورغباته وحاجاته 

  :اثنين

 .أولهما زمني مستقبلي، قوامه أن مفهوم أي مشروع البد وأن يرتبط بسيرورة الزمن

لكن هذا التوجه نحو إسقاط الذات . فهو يشير إلى االنفتاح على المستقبل لتحقيق هدف محدد

ما يطرح بعض المشاكل المرتبطة أساسا بانسداد آفاق في سيرورة الزمن المستقبلي كثيرا 

 والضاغطة، الباعثة  الصادمةغيرها من األحداثالبطالة وظاهرة المستقبل بفعل أزمة القيم و

ولهذا فإن نجاح أي مشروع من المشاريع يتوقف من جهة على . على الضيق والقلق والتوتر
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 على نوعية العالقة القائمة بين أخرى جهة ومن،يم واألخالق التي توجهه هداف والقطبيعة األ

  .أطرافه الثالثة األساسية وهي الذات والمؤسسة والمجتمع

وثانيهما فردي ذاتي، مفاده أن مفهوم المشروع وخاصة في منظوره التربوي يرتكز 

  :مجموعة من الكفاءات المركزية وفي مقدمتهاوتلقينه جية إكساب المتعلم وعلى بيداغ

  .يتخذ المتعلم نفسه كمصدر ألفعاله ونتائج هذه األفعال لذاتية، بحيث المسؤولية ا-

الالزمة  الخططيختار وأهدافه الرئيسية بنفسه  المتعلم يحددالقرار، بحيث  المبادرة واتخاذ -

  . األهدافتلكلبلوغ 

  . التوقعية، بحيث يحدد المتعلم الحدود الزمنية لتحقيق مشروعه وفوائده المحتملة-

   مع مستجدات الواقع الذي يواجهه ويتالءم  والتالؤم، بحيث يتكيف المتعلم  التكيف-

وخاصة على مستوى تدبيرالتغيرات للتعلم واالكتساب عبرتوظيف استراتيجيات جديدة 

  . المستجداتتلكل المصاحبة

  صول النظريةمن حيث األ. 2.1

، Revuz(اسية يمكن اإلقرار بأن منطق المشروع يتغذى نظريا من ثالثة مصادر أس

1997:(  

 العام الذي يحدد االستعمال المألوف الحس يتجلى في ،األول، وهو األكثر شعبية وغنى

  :لكلمة مشروع في مدلولين متكاملين

 -ذات: لة وتعددها في إطار العالقةفمن جهة، يشير المشروع إلى تنوع حاالته المحتم

 مع مشروعه  للفردالعالقة الذاتيةومن جهة أخرى يشير إلى جانب من  .عالم واقعي-مشروع

وكيفما كان المدلول المسند لكلمة ". يعرف وال يعرف ما يريد"أو مشاريعه عبر التعبير 

حاجة، رغبة، غاية، غرض، غالبا ما : ، فالراجح أن مفاهيم مثلالعام الحسفي هذا " مشروع"

  .توظف للتعبير عن هذا المدلول

نوار وهي تقول بحرية الذات  التي ومنذ عصر األالثاني يتأصل في التيارات الفلسفية

تغل حول مكوناته بقصد االرتقاء  وتشه ووجودها والعالم الذي تنتمي إليأفعالها أمامومسؤوليتها 

نولوجية ينومي الفتفمبحث المشروع، وبفعل بلورته داخل الفلسفا.  إلى ما هو أفضلهب

 الذي يؤكد على أن Sartreأمثال سارتر والوجودية، نجده يحظى بمكانة متميزة لدى فالسفة 

  .تحقيقهاتنفيذها والكائن الحر هو الذي يختار مشاريعه بنفسه ويقرر في مآل 
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بولوجي يحكمه وفي إطار هذا المنظور الفلسفي يبدو المشروع إذن كمعطى أنتر

ستقبل هاجس البحث عن الطريقة المثلى للحياة وسط هذا العالم والدخول في عالقات التنبؤ بالم

لكن السؤال المطروح هو إلى ). Boutinet ،1986 ( مجال الحياة وسياقاته المتنوعةوتجديد 

وأسلوب أي حد يمكن جعل هذا التوظيف الفلسفي لمفهوم المشروع يتماشى مع طريقة توظيفه 

القرائن الكافية الحجج وحوال ال يمكن القول بتوافر  في كل األ.في المجال التربوي؟ممارسته 

  .برير مشروعية إدراج مثل هذه التيارات الفلسفية في منطق المشروع بمفهومه الحاليلت

الثالث يندرج في التيارات السيكولوجية التي تركز على البعد اإلنساني للسلوك كما 

" نظريات الدافعية اإلنسانية" وخاصة كتابه J.Nutinتعبر عن ذلك أعمال جوزيف نيتان 

 Du besoinخل  الحاجة إلى مشروع الفعل أو التدمن"ن الفرعي والذي يحمل العنوا) 1980(

au projet d'action".الدافعية –الحاجة "عمال التي تشخص المثلث المفاهيمي  وهي األ – 

الذي تندرج فيه سيكولوجية المشروع ومناهج بنائه في مؤسسات التكوين والتوجيه " المشروع

)Pelletier ،1986 .( في براديغم التي تتجذربمعنى السيكولوجيا Paradigme" الحاجة-

 فيه الدافعية دور اختيار الموضوعات واصطفاء السلوكات التي تتماشى مع ب الذي تلع"التكيف

  .وأعرافهقيم المجتمع وقوانينه 

  سيكولوجيا المشروع ومحدداته. 2

ير المنظومات التربوية ألغلب الدول العربية قد خضعت خالل العقد األخاألكيد أن 

لسلسة من التعديالت واإلصالحات التي تراهن بصورة خاصة على بناء الكفاءات الناجعة 

 المبادرة وإعداد المشاريع ذات الفعالية السيكوتربوية والسوسيومهنية والنجاعة القادرة على

 الميثاق وكتوضيح لهذه المسألة نشير على سبيل المثال إلى أنه مع دخول .ية واالندماجيةالتكيف

مراحل أجرأته وتطبيق بنوده، أصبحت مسألة التوجيه في المغرب لوطني للتربية والتكوين ا

فالميثاق في دعامته . وبلورة المشروع الشخصي حقا مكتسبا بالنسبة لجميع التالميذ المغاربة

، بحيث أصبح من حق )1(السادسة، التي يخصصها للتوجيه التربوي والمهني، يؤكد هذا الرأي

 يبني مشروعه الشخصي للتوجيه التربوي والمهني بمساعدة إدارة المدرسة المتعلم أن

ومدرسيها، وخاصة جماعة المستشارين في التوجيه الذين يسرون له تحقيق هذا المشروع ي

ومراسيم ) 101 و100 و99: خاصة البنود(فبنود الميثاق . سواء أثناء الدراسة أو عند نهايتها

مسألة التوجيه عبارة عن نتيجة حتمية لسيرورة مسترسلة، قوامها تطبيقها كلها تشير إلى أن 

                                                 
  .45-44: ، ص2000الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المملكة المغربية، اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، يناير :  انظر1
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فهو . لمهنية واالجتماعية التلميذ في حياته الدراسية واهداد المشروع الشخصي الذي يهتدي بإع

 نضجه وميوله ويحقق اختياراته التربوية والمهنية ابتداء من السنة الثانية إعدادي رسييالذي 

 على مستشار في وأخيرا أوالوإذا كانت عملية التوجيه هذه تتوقف . إلى التعليم الثانوي

 على التعيين المرحلي لمستشار واحد على نص بنود الميثاق السابقة الذكر، ت فإن،التوجيه

لتعليم الثانوي مستقبال، صعيد كل شبكة محلية للتربية والتكوين وعلى صعيد كل مؤسسة ل

الميذ وصعوباتهم في التعلم واختيار التوجيه المناسب وبناء  مسؤولية تقويم قدرات التهوتناط ب

المشروع المستقبلي، فضال عن إمدادهم بالمعلومات الكافية حول مسارات التكوين ومسالكه 

  .المختلفة وإمكانات سوق الشغل وفرصه المهنية المتوفرة

تكوين سيكولوجيا، يمكن الذهاب إلى القول بأن روح الميثاق الوطني للتربية وال

 orientation على التوجيه رتكازهوي الحديث الذي نجده وبفعل اتتماشى مع التصور الترب

جديدا يركز على النموذج النسقي للنشاط المعرفي الذي يوضح كيفية انبناء يقترح مسعى 

بمعنى . ) في الطريق إلى الطبعأحرشاو،( مواقف التلميذ وتوجهاته التربوية والمهنية المفضلة

ذج الذي هو عبارة عن نشاط لمقارنة نظامين من التمثالت يتكونان بالتأثير المتبادل النمو

والتمثالت المقصودة هنا هي تمثالت الذات، خاصة . ويشكالن المحددات الرئيسية لكل مشروع

من حيث الكفاءات والحوافز ثم تمثالت العالم االجتماعي، خاصة من حيث مسالك التكوين 

ا كانت وظيفة المقاربة السيكولوجية للمشروع تتحدد من جهة في تشخيص وإذ. المهنأنواع و

كيفية انبناء هذه التمثالت لدى المتعلم وفي االهتمام من جهة أخرى بسيرورات واستراتيجيات 

ي التي ة هباختيار المشروع وتوقع احتماالت تحقيقه، فإن أبرز مقومات ومالمح هذه المقار

  :)Barrère ،1997( ةتعبر عنها الوقائع التالي

 يفترض كل مشروع نوعا من التالؤم المتبادل بين حاجات المتعلم وإكراهات الواقع )أ

ستهدف تحقيق الذات وإثباتها غالبا ما تندرج في الواقع الذي يستلزم تفالحاجة التي . المعيش

ين المعرفي وهذا ما يؤكد على أن المشروع الذي يزاوج بين البعد .التكيف مع قيوده وإكراهاته

والوجداني للمعلومات، عادة ما يتخذ صورة النظام المعالج للمعلومات وذلك من اجل 

  .االستجابة لحاجات وقيم معينة

تمثالت الذات : الت يتولد اختيار توجيه التالميذ من التفاعل بين نظامين اثنين للتمث)ب

ا يحملون تمثالت نمطية ساذجة المهني، األمر الذي يعني أن التالميذ غالبا م واقعوتمثالت ال
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ومغلوطة حول ذواتهم وحول سوق الشغل وتحتاج إلى تصحيح وتطوير وإغناء عبر تدخالت 

  .تربوية مالئمة داخل المدرسة واألسرة على حد سواء

 من أجل أن يصبح التلميذ قادرا على مباشرة اختياراته في الوقت المناسب فعلى )ج

مها التقويمي على مجموعة من المعارف ااغوجي ونظالمدرسة أن تبني مشروعها البيد

  :)2008الزاهير، أوزي، أحرشاو، ( ، وفي مقدمتها تلك التي ترتبطوالمهام

الته ومحيطه االقتصادي  وميووأذواقه بالمعرفة الجيدة الستعدادات التلميذ أوال -

  ي؛واالجتماع

مات وانتقائها والتقويم الذاتي ثانيا بالمعارف الدراسية المتعلقة بكيفية استعمال المعلو -

   أو فريق؛واستخدام طرق المالحظة والعمل في إطار مجموعة

 ثالثا بالمعارف المهنية المتعلقة خاصة بحياة المقاوالت واالندماج المهني وتنظيم -

  .أساليب التكوين وبناء تمثل إيجابي حول الذات

ي يستدعي من التلميذ  إن تحضير مشروعه الشخصي من خالل اختيار توجه دراس)د

  :مضامينها القدرة على وصفها وتقويمها وتعيينثم تعلماته خبراته والوعي بتجاربه و

وفهمه  حصلهما تعلمه وكل  تلك التي تحيل إلى وبالخصوص، savoirs المعرفية -

  ؛واكتشفهوعقله 

ما يقدر على كل  تلك التي تشير إلى وبالخصوص، savoir-faireالمهارية  -

  ا؛ وتدبيرها وتنظيمها وتخطيطها وبلورتها من خالل إنشائهسته من أفعال وأنشطةممار

 ، خاصة تلك التي تمثل االتجاهات والسلوكاتsavoir-être الحياتية أو الوجودية -

الكون ية المرتبطة بتوظيف عناصر لمالجتماعية والسياقية والمعارف العا والتصرفات

  .ومكوناته

خصي للتلميذ يشكل المسعى الذي يهدف إلى مسايرة تعقد  إذا كان المشروع الش)ه

عالمنا المعاصر وصعوبة توقع آفاقه، وبالتالي أن يتحمل كل متعلم مسؤوليته ويفكر في نفسه 

بساطته لكي يتكيف مع مستجدات هذا العالم الذي فقد الكثير من ) Boutinet ،1993(بنفسه 

 من مهامه األساسية في التوجيه )مستشارأو (متخصص ، فإن القول بعالم نفس يتهشفافو

تلميذ من  متعلم وكل  تمكين كلضمنياغوجيا المشروع الشخصي، يعني لسيكوبيداالتأسيس 

 في مجاالت التوازن النفسي بصورة خاصة و،ومهاراته كفاءاتهو  قدراته ومعارفهتطوير
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 أدوات التفكير م التلميذتعلي بفاألمر هنا يتعلق. تماعي واالندماج السوسيومهنيوالتوافق االج

سائل الفهم المالئمة لتحليل مكونات هذا العالم واستثمار كل قواعد التدبير ثم أساليب ووو

). Grégoire ،1996؛ Permartin،1993(تغيراته ومستجداته لصالح مشروعه الشخصي 

  في مجتمع غير منسجموالتباين السائدة  التفاوتمظاهرالسبب في في بعض فالراجح أن 

كفاءة التلميذ ومهارته على حسن التعامل والتكيف أو مدى ساسا في أكالذي نعيش فيه، يكمن 

نحو ما يضمن لها تكيفها وتوافقها ن النجاح في توجيه الذات العكس مع هذا المجتمع، بحيث أ

كل مشروع غايات وأهداف هو الذي أصبح يمثل المقياس المفضل في تحقيق واندماجها، 

  .شخصي

��ق ����� ا������ � ���ل � �)و ���أ012  وا/�.�د"�$,� ا���+�رة إ'��&� و$#�"!�، ا���

�4 ا��?ك ا�:,�دة وا='>��ج � ��ق ا�:89 وا��!�و�� "�اه4 �56 ������ �4 @ A@ا�ا��

�� ا�C?2Dت@��� E�F8 ا��G��و �,#H�� � ا��1��"� ا�� M6�#$م �4 ا��>ر�� ا��J"<K أن $��

��ل&N�1 واآ�:�ف در&�  ا�.��>ا�را$,� ا�������Qوإ'��ز ا ��.S:,� ا��ر"�:� ��TK$ 56� ة

���� إآ�اه�ت ا����U ا����2�� UV 8��6� �,��6@�/ . A�+Sء �56 ا��=Yأن $#��> ه �,�6��

�A /> �2ر �4 +Sا ا��Z�1ت وإن آ�ن هJا�:89 و�>م ا� � [6!$ \�1+" U��� � U,61!�#��

 ��.S:ا� U,$���� �!> ).Wanecq ،2003 و Albouy؛ Y#�)Guichard، 1995و�� `

�� �56 �>ى ا��!�د@��ات و$�K=ت ا�� $6` ا��!?�,&8 ا�>ول ا���9$ � b'ا�& c�@ `6�d 

,$���� وا���@�"� ا�#����ا/�.�د"� وا�@���!Jوا� ��4 . �>"�9�ا�� Ue�إ= أن هfZ ا�>ول و�56 ا�

c�@ �1ت ا��+�رات و#�Fا��ا�� g6$ `1واآ �ات، �� $ا���� �M$ 4ال �K=ت وا��9�J4 آ� '��

C��h 8+�$ �p � ا��:�وع � ا������ وُ$َ!�mُض آY@�,,���j 8ر ا���M وا�S.�ص ا��!K$ � 

 ���ل إآ#�ب ا������ و'!6,� و':�ه� �4 . هZا ا�+��ح� �,�Z@ U$ �Ue ا���,�دات ا���

Jوا�� U��"p ا���F"4 وا���6h@�� b#C $!�"��ت !�t� ،Eن ا������s ا���$ `Kuأ ��@��"� ا��

 ���� ودو��hو �82 � ���ل ا������و$!�ر"�Kي ا�!.�ر ا�Z9$ ��. @wز�� �:�و��� و�.>ا/

 4� \�'��$ �� gآ�� ":,> �56 ذ� ،���ت �16Vw$ ��وا=/�.�د"� ��6>ر ����Nدوار ا=&����

 4� �,"��U ا���ا��h وا='��Hح وا��!>م، و�� "��/ 8!' �ا&y �56 �#��ى &�دة 2��@� �$

�� ا�!>رات وا��HFءا�����6ت���� �����Nا �����Nات ا : � UFKب وا���#Kوا� �@��Fاءة وا��ا�!

��dو، (�96ت وا���ا82ا�C2008 ،1999 أ.( � {��ة '��QNا|و'� ا � ��K12و�4 ه�� أ 

�@0 ره�ن @ U6K'و ���sا��� fZه�س إ2?ح ه @��@�"� $�>"> ا��>ر�� ا����U ا��$ �#�Yآ�

�وط :� ����uو �,�� ���ه�,� و@�ا��,�، ����Mة � أه>ا�,� و/� ��&�' ،�,+�K� 56� �K�H��

�8 وروح ا���1درة وا������ و��ص ا����M وا����ح و���2� ا������ وا���دة.Kوا�� U6�ا�� .
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H' ض�H$ `K12أ #,� وه آ6,� '��ت و��ا�H2ت $���5d و��+�16ت ا��>ر�� ا����ذ&�� ا��

 � �,H��ة ����ج ا������ و'!6,� وإ'��&,� و':�ه� و$��h�!ن ا��>"> آ� �#�,8 هZا ا�!�

��  .���ر�� ا��K1 ا���6 ور@0 ���آ� ا����

  ضوابط المشروع وآليات تحقيقه. 3

 الضوابط التي تحكم مشروع التلميذ الشخصي وتوجه آليات تنفيذه أهميمكن إجمال 

  :ينوتحقيقه في العنصرين التالي

  مهمة المستشار في التوجيه. 1.3

 على مشروع شخصي فهذا يعني انخراطه في سيرورة الزمن  ماأن يتوفر تلميذ

المستقبلي وكل ما يرتبط بهذه السيرورة من رهانات تتعلق بمكانته االجتماعية وهويته 

 وإذا كانت مهمة عالم النفس المستشار في التوجيه تتحدد من جهة في إمداد. الشخصية

المتعلمين وعائالتهم بالمعلومات الالزمة عن مسارات التكوين ومسالكه المختلفة مع توفير 

 تكمن في مساعدتهم على بناء مشاريعهم أخرىظروف نجاحهم الدراسي، فإنها من جهة 

بر استخدام إما والحقيقة أن هذه المساعدة التي عادة ما تتم ع. الشخصية، الدراسية والمهنية

التالؤم مع خصوصيات التكيف ووإما استراتيجيات  وتجنيدها  المعارفعبئةتاستراتيجيات 

؛ إذ أن  وصعوبات في التعلمالواقع، ال تشمل سوى المتعلمين الذين يعانون من الفشل الدراسي

حرى إنهم غير يسوا في حاجة إلى مشروع لكي ينجحوا، أو على األلالنجباء المثابرين  أمثالهم

 تبعا لكفاءاتهم جيحددة ألن تلك االختيارات عادة ما تتحقق بالتدرمطالبين باختيارات م

  .ومهاراتهم المرتفعة في االكتساب والتحصيل

إذن، إذا كان التلميذ الذي يدرك الصعوبات الكامنة وراء بلوغ الهدف المنشود، يحاول 

خير استبدال هذا األ) Cognet ،2006؛ Tap، 1993(حسب بعض التجارب السيكولوجية 

 فهذا ما يستدعي من عالم النفس المستشار هدف قريب منه ويتماشى مع إمكانياته ومؤهالته،ب

في التوجيه النظر إلى فشله الدراسي الذي يؤخر بناء مشروعه الشخصي بمنظور نسبي 

 ال تمثل سوى جانب صغير  الدراسةعلى أساس أن في شموليتها الطفل/ حياة التلميذويتأمل

، ه على الثقة في النفس وعلى بناء تمثل إيجابي حول ذاته ومستقبله وهذا ما يساعد.منها

  .وبالتالي تجاوز مختلف الصعوبات التي قد يواجهها داخل المدرسة وخارجها

  الوظيفة األساسية للمدرسة. 2.3
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ولى األ: بمجازفتين اثنتينفي الغالب تتميز  وتجنيدها المعارف عبئةإن استراتيجية ت

والثانية ترتبط .  وبالتالي تحديد الوسائل الالزمة لبلوغه،عن الهدف المنشودتتعلق بعدم التخلي 

. باتخاذ النجاح الدراسي كوسيلة من وسائل تحقيق الهدف المبتغى المتمثل في مشروع مهني

خدمة مشاريع المتعلمين ل مدرستعملية تسخير عتقاد السائد يقول بإمكانية وبهذا أصبح اال

 Cognet؛ Charlot ،1992(عمال لكن نتائج كثير من األ. ة خاصةبصور المهني مستقبلهم 

النجباء المثابرين تشير إلى ما يناقض هذا االعتقاد، بحيث أن التالميذ ) Marty ،2007و 

 يلحق لكونهلطابع النفعي الضيق للتمدرس المهتمين بالمدرسة وبمعارفها عادة ما يرفضون ا

فالتالميذ الفاشلون .  والثقافيةوبدالالته االجتماعيةرفية لمعبقيمته التكوينية وابليغة أضرارا 

في غالب  يتشبثون  هم الذين،هم من فئات شعبية فقيرةيت اغلبون فيالذين ينحدرالكسالء 

تحدد في جعل المتعلم ت للمدرسة ة الشموليوظيفة والحال أن ال.بهذا الطابع النفعياألحيان 

لدراسية، فإن بواعث هذا االنخراط هي متعددة نشطة اشكل فعال وإيجابي في األبينخرط 

، Rochex(في حد ذاتهاوتتوقف على تمثله لذاته وعلى مفهومه الشخصي لعملية التمدرس 

ن مثل هذا االنخراط، وخاصة في بعده اإليجابي، يستلزم االستعداد هكذا يبدو أو). 1995

الهوية الشخصية والئمة في عديالت المتالسيكولوجي الكافي الذي تصاحبه بعض التحوالت وال

  . والقيميةوفي استراتيجيات مواجهة مختلف عوالم المدرسة المعرفية واالجتماعية

كخالصة لمضامين هذا البحث نرى ضرورة التنصيص على الوقائع التالية التي 

  :تترجم شروط بناء مشروع التلميذ الشخصي وآليات تحقيقه وتنفيذه

لى المدرسة يعني بالضرورة تجاهل  المتأزمة ع فرض منطق المقاولةأن الواقع -

همية سيرورات التلميذ السيكولوجية، وخاصة في بعدها العاطفي والرمزي واالجتماعي، التي أ

  .عن طريقها يتوقع مستقبله ويخطط آلفاقه

فقط على سيروراته السيكولوجية يتوقف ال  إن بناء التلميذ لمشروعه المستقبلي -

منه على كيفية وعيه كبير في جانب مهاراته االجتماعية، بل ينبني وكفاءاته المعرفية و

فبمعزل عن مقاصده . النشاط المهني لوالديه وإدراكه لسوق الشغل ونسقه اإلنتاجي عبر

بناء على المكانة التي يتوقعها لنفسه في إطار أو أستاذا، واتجاهاته، قد يصبح مهندسا أو طبيبا 

  . ويترعرع في أحضانهاجتماعية التي ينشأ فيهاالمحيط األسروي والروابط اال

جل التحقيق الفعلي لمشروع التلميذ المستقبلي فإنه من األساسي تفعيل مسألة أ من -

الروابط بين تحفيزه الدراسي وتوقعه المستقبلي وذلك بمحورة التفكير الجماعي حول رهانات 
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درسة أن تقوم بوظيفتها الشمولية ففي إطار هذه الروابط يمكن للم.  واالكتسابمشروع التعلم

تكيف مع تحفيزهم على العوض االكتفاء ب لزبنائها  االندماج  تحقيقبما في ذلك مهمتها في

  .سوق الشغل وتقلباته

 يتحدد دور علماء النفس مستشاري التوجيه في مساعدة التلميذ على التقويم الذاتي -

 واالجتماعية سريةة والشخصية واألاكله الدراسيألوضاعه وإيجاد الحلول المناسبة لمش

 المالئمة، فبمعنى الدور الذي يتحدد من الناحية السيكولوجية في توفير الظرو. والمهنية

المحفزة الباعثة على الدينامية والمبادرة والوعي بالواقع ومتطلباته وإكراهاته وخاصة ظروف 

  .، لكي ينخرط التالميذ في المشروعوتحدياته وآفاقه
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