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يهدف البحث إلى التعرف على مدى إسهام األسرة الموصلية في تنمية طموحات أبنائها            
قد توصل البحث من خالل دراسة ميدانية طبقت على عينة من األسـر الموصـلية إن                مهنياً، و 

لألسرة إسهاماً في تنمية وتوجيه طموحات أبنائها مهنياً، إال أنها ال تنفرد لوحدها في توجيـه                
  .  تلك الطموحات المهنية بل تشاركها في ذلك العديد من المتغيرات منها التطورات التكنولوجية

Mosuli families Contributions to the Development of their Children's  
Occupational Ambitions (A Field Study) 

Lecture: Hanaa jasim AL-Sabawy  
Abstract:-   
This research aims to identify how far the Mosuli families contribution 
to develop their children's ambitions professionally, and during the 
study of a budget that applied for sample Mosuli families, the research 
has found out that the Mosuli family has contributed in developing and 
guiding their sons' ambitions occupationally. The family is not the only 
factor that guiding those professional ambitions, but there are a 
number of variables such as technological developm 

 
 يولـد وتولـد معـه     يعد الطموح المهني مطلبا أساسياً يسعى الفرد إلى تحقيقه، فاإلنسان         

 فنجد تقدم   ،ة حياته وطموحات وتطلعات عريضة تنمو وتزدهر معه طوال مسير       قدرات ومواهب   
األمم وبناؤها يستند بشكل أساس على أبناءهم من خالل منجزاتهم ونجاحاتهم الكبيرة فكلما ارتقى              
المجتمع في إعداد األفراد الطموحين المتحمسين للنجاح والمثابرة، وبالتـالي زادت قـدرة ذلـك             

ك الطاقات الفاعلة في المجتمع     المجتمع على دفع عجلة التطور والتقدم نحو األمام واإلفادِة من تل          
والمحركة والقادرة على اإلبداع واإلنتاج وذلك لقيادة اقتصاد البلد، فسالمة المجتمع يعتمد علـى              
الفرد بوصفه صانع المستقبل والغاية المنشودة للعملية التنموية برمتها، فالطموح هو أساس كـل              

                                         
 .، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلالتاريخية واالجتماعيةمدرس، قسم الدراسات  *
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هتمام كبيـر مـن قبـل البـاحثين         تقدم ونجاح في المجتمع وهو من الموضوعات الذي حظي با         
  .  الرتباطه بحياة األفراد لذا ارتأينا من خالل البحث الخوض في دراسته

 األول عن اإلطار المنهجي للبحـث، أمـا         ثتضمن البحث أربعة مباحث، اختص المبح     
المبحث الثاني فجاء بعنوان األسرة والطموح المهني أما الثالث فقد اختص عن الطموح المهنـي               

مية، في حين تضمن المبحث الرابع عرضاً لنتائج الدراسـة الميدانيـة وأهـم التوصـيات                والتن
  . والمقترحات

 
١- :-            تمثل األسرة اإلطار المرجعي للفرد والتي تمتلـك القـدرة فـي

 وتختلف بل تتباين من أسـرة  عرق تتنوالتأثير على بلورة شخصية أبنائها وصياغتها بأساليب وط      
ألخرى، وفي عملية التنشئة االجتماعية يكتسب الفرد العديد من المفاهيم والقيم وطريقة التفكيـر              
فيتأثر الفرد داخل إطار ذلك المحيط األسري منذ والدته ويستمر تأثيرها طوال حياتـه وبالتـالي           

بال، فكل أسرة تطمح إلى أن يصل أبناؤها        تؤثر بشكل واضح حتى في مجال اختياره لمهنته مستق        
إلى درجات علمية عالية  وهذا يتوقف بطبيعة الحال على الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية     
المحيطة به ووفقا لتلك المكتسبات إما أن تكون األسرة صـالحة وايجابيـة فـي نمـو وتحديـد              

صاً منتجاً يفيد مجتمعه وعائلتـه   ومالئمة لقدراتهم وإمكاناتهم فيصبح شخ   ،طموحات مهنية واقعية  
ويحقق ذاته ويطمح أن يحقق أهدافا واقعية في الحياة أو قد تكون على العكس من ذلـك فـي أن          

 وغير متفقة مع ميولهم     ،تكون غير صالحة في نمو مستوى من الطموحات غير عقالنية وواقعية          
 باإلحباط والفشل في حياتـه      مما ينعكس سلباً على خسارة للمجتمع أوالً وعلى الفرد في الشعور          

  . المهنية
لذا جاء بحثنا ليتناول مدى إسهام األسرة في تنمية الطموحات المهنية ألبنائها سواء أكان              

  . ايجابياً أم سلبياً متخذين من مدينة الموصل أنموذجا للدراسة
٢- :- ا التعرف على مدى إسهام األسرة الموصلية في تحديد طموحات أبنائه

  . المهنية
٣- :- تتجلى أهمية البحث بما يأتي:-   
 تعود أهمية الدراسة إلى أهمية موضوع الطموح المهني ومدى إسهام األسرة بوصفها الوعاء              -١

النابض والمسؤول عن تحديد تلك الطموحات إما بارتفاعها أو انخفاضـها ومـدى أهميـة تلـك       
  . الطموحات في عملية التنمية

ن االستفادة من النتائج المتوخاة من البحث في إفادة الباحثين مـن إجـراء عديـد مـن                   يمك -٢
  .الدراسات والبحوث المستقبلية
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٤- :-   
١- ) Ambition ( هدف ذو مستوى محدد يتوقع أو يتطلع الفرد إلى تحقيقه في جانب

هذا الهدف لدى الفرد ذاته باختالف جوانب الحياة كما معين من حياته وتختلف درجة أهمية 
بين األفراد من الجانب الواحد ويتحدد مستوى هذا الهدف وأهميته في ضوء  تختلف هذه الدرجة

  . )١(اإلطار المرجعي للفرد
 سمة من السمات التي تدخل في تكوين شخصية الفرد تختلف هذه السمة من -:ويعرف أيضاً

سب الخبرات الحياتية التي مر بها أثناء مراحل نموه، وكذلك حسب نمط فرد إلى أخر وذلك ح
  )٢(التنشئة االجتماعية واألسرية التي تربى بين أحضانها

) Professional AmbitIons(:-   هدف يتطلع الفـرد
 للفـرد  ح بفعل البيئة األسريةذا الطموويتحدد هالمهنية الوصول إليه وتحقيقه في حياته      الموصلي  

  . إما بارتفاعه أو انخفاضه
٢- ) Occupation(          مجموعة النشاطات والفعاليات والواجبات التي يمارسـها الفـرد 

ويقدمها للمجتمع لقاء اجر أو راتب معين، والفرد من خالل دوره االجتمـاعي الـوظيفي الـذي              
ا، يستطيع مزاولة مهنته وعرض نشاطاته للمجتمـع      يحتله في المؤسسة االجتماعية التي ينتمي له      

ويحصل على كمية معينة من االحترام والتقدير والشرف االجتماعي الذي يحدد مكانته وطبقتـه              
   .)٣(االجتماعية

٣- ) Development (           عملية تغيير مقصود وموجه له مواصـفات معينـة بهـدف
  .) ٤(إشباع حاجات اإلنسان

٤- ) Family (طارها التنشئة االجتماعيةذي يولد فيه الفرد ويتلقى داخل االمكان ال)٥(  
٥-             يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليليـة اسـتخدم مـنهج

  . المسح االجتماعي عن طريق العينة منهجاً مناسباً للبحث
٦-         وصل لفتـرة انجـاز البحـث،       لعدم توفر إحصاءات خاصة بعدد سكان مدينة الم

  . مبحوثاً من مدينة الموصل) ١٥٠(اختارت الباحثة عينة عرضية من مجتمع البحث تكونت من 
٧-  

               تم اعتماد االستبيان أحدى أدوات البحث والذي وجه إلى عدد من األسر الموصـلية 
 وبعـد إجـراء     موعة من الخبـراء   لإلجابة عليه، وقد تم وضع األسئلة التي عرضت على مج         

  . التعديالت والتصحيحات لبعض الفقرات تم توزيعه على العينة بشكل نهائي
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   -:مجاالت البحث -٨
  .   مجموعة من األسر الموصلية-:المجال البشري
  .  مدينة الموصل-:المجال المكاني
  . ١/٣/٢٠١٨ لغاية ١/١٢/٢٠١٧ الفترة المحصورة من -:المجال الزماني

   -:األساليب اإلحصائية -٩
  ١٠٠× =            النسبة المئوية 

  
  الوسط الحسابي

  

   =        س
  
  

  التكرار= القيمة أو مركز الفئة ، ك= الوسط الحسابي  ، س= س 
    

  االنحراف المعياري 
  

  =  ع 
  

  التكرار= انحراف القيمة عن وسطها الحسابي  ، ك = االنحراف المعياري  ، ح = ع 
 

تعد األسرة من أهم المؤسسات التي تساهم في التنـشئة االجتماعيـة ألفـراد المجتمـع                
وأعظمها تأثيراً في حياة األفراد والجماعات، وقد ظلت ولقرون طويلة تضطلع بتربيـة الناشـئة               

ية بين المؤسسات األخـرى وال      فكانت المركز األساس في حياة األفراد، كما تحظى بمكانة تربو         
 ومـن   )٦(يمكن أن تحقق التربية إال إذا بدأت من األسرة كونها اللبنة األولى التي ينشأ فيها الطفل               

خاللها يتشرب العادات والتقاليد والقيم واللغة وطريقة التفكير، السيما إن الخمس سنوات األولـى           
، فاألسرة هي المسؤولة عـن بلـورة        )٧(من حياة الطفل هي من أهم سنوات عمره على اإلطالق         

شخصية الفرد وفق منظور الجماعة التي يعيش معها وفيها يبدأ الفرد يتعلم المواقف نحو العمـل                
 وذلـك مـن خـالل مركزهـا االجتمـاعي      )٨(والحركة والتعايش مع اآلخرين والتفاعل معهـم    

قات السائدة بين أفرادها التـي      واالقتصادي والثقافي ونظرتها للحياة ونمط معيشتها وبنائها والعال       
  )٩(تؤثر ايجابياً أو سلبياً في اختيارات أبنائها

فالتنشئة االجتماعية هي سالح ذو حدين إما ايجابي فتوصل الفرد إلـى مهنـة مرموقـة        
وذلك بحسب ما تقدمه البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد من مفاهيم وقيم            ومكانة اجتماعية عالية،    

 الجزء
 الكل

 مج س ك
 مج ك

  ك٢مج ح
 مج ك

- 
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موح واقعي، أو على النقيض من ذلك فقد تكون التنشئة االجتماعية عامالً سلبياً             تؤدي إلى نمو ط   
  .  لألبناء داخل األسرةواقٍعتؤثر على تشكيل طموٍح غير  )١٠(

فاألسرة  لها دورها الكبير في نمو الطموح وهذا يتوقف على طريقتها في تربية األبنـاء                
ة في األهمية والتي لهـا تأثيرهـا الواضـح فـي        والكيفية التي تتعامل بها األسرة مع الطفل غاي       

أن األسـرة بكـل   ) Huriock E، ١٩٦٢" هيرولـوك "طموحاتهم، وهذا ما أشارت إليه الباحثة  
جوانبها تلقي الضوء على مستوى الطموح، فطموح الفرد يرتفع وينخفض حسب ما يتلقـاه مـن                

فإذا كانت األسرة تشعر ابنها بالود       )١١(تربية أسرية داخل المنزل من طرف والديه وأفراد العائلة        
والحب والحنان والعاطفة والراحة والسكينة وتهتم وتعتني به نفسياً وعاطفياً وعقلياً وتشجعه على             
السلوك السوي والمرغوب فيه اجتماعياً ويتوافق مع القيم والعادات المتداولة في المجتمع وتدفعه             

  .  مستوى طموحهللتطلع إلى األفضل دائما فإن هذا سيرفع من 
أما إذا استخدمت األسرة األساليب الخاطئة في تربية الطفل من قسوة وضـرب وعقـاب     
وتسلط وإهمال وحرمان، فإن ذلك سيؤثر سلباً على شخصيته وسينشأ منذ صـغره يعـاني مـن                 
التوترات والصراعات، ومن جانب آخر فإن الحماية الزائدة من الوالدين قد تـؤدي إلـى خلـق                 

ستسالم والخوف من المواقف والخبرات الجديدة مما قد يؤدي إلى الخجل والهـروب             مشاعر اال 
من المواقف االجتماعية وعدم القدرة على مواجهة المشكالت وهنا نتوقع انخفاضاً في مـستويات         

  .  )١٢(الطموح
فاآلباء يختلفون في أسلوبهم وطرق غرس الطموح لدى األبناء من خالل أشكال مختلفـة           

ألحيان قد تكون خاطئة من خالل التوجيه أو القسوة والضغط ، فهناك من األهل من               وفي بعض ا  
يحاولون التأثير على أبنائهم بتحديد تخصصاتهم وحتى مستقبلهم ليحققوا أحالمهـم مـن خـالل               
أبنائهم وال يتركون لهم الحرية في اختيار رغباتهم ومستقبلهم المهني وبالتـالي يـصبح األبنـاء                

يار ما يطمحون لبلوغه وهذا ما يـؤثر علـى فـرص نجـاحهم مـستقبالً فـي                  مقيدون في اخت  
تخصصاتهم وحتى في مهنهم، ومع التطور التكنولوجي واالنفتاح الثقافي أصبح األبناء أكثر وعيا             

 فينبغي  )١٣(بإمكانياتهم وقدراتهم وأكثر قدرة على تحديد أهدافهم واختيار مستقبلهم العلمي والمهني          
ألسرة في التوجيه وتقديم المشورة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات األبناء ممـا    أن يكون إسهام ا   

  . ينعكس ايجابياً في رسم معالم المسار والطموح المهني الصحيح ألبنائهم مستقبالً
 في حين هناك من الوالدين من يكون دورهم مشجعاً على االستقالل والـسيطرة علـى               

 قوية وثقة بالنفس تمكنهم من تحقيق النجـاح والـدخول فـي             البيئة فإن األبناء يشبون على ذات     
وهذا ما أشارت إليه بحـوث       ،)١٤(المنافسة المرغوبة وبالتالي نتوقع ارتفاعاً في مستوى الطموح       

علم النفس االجتماعي أن طموح الفرد يتأثر مباشراً بالجماعة التي ينتمي إليها، فالفرد ينمو فـي                
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ية التنشئة االجتماعية منذ بداية حياته على مـستوى طموحـه،           إطار اجتماعي معين وتؤثر عمل    
فنجد أن األسرة تنمي مستوى طموح الفرد عن طريق دفع أبنائها إلى الجد واالجتهاد والمثـابرة                

، ومن جانب آخر فإن حجم األسرة يؤثر في طبيعة  تعامل األهل مع أوالدهم بـل            )١٥(على العمل 
 الطموح لدى األفراد ، فأولئك الذين ينتمون ألسـرة قليلـة             األساسية لمستوى  تيعد من المحددا  

     العدد غالباً ما يكون مستوى طموحهم أعلى من نظرائهم المنتمون ألسرة كبيرة العـدد، ذلـك أن
زيادة العدد قد تقلل الرعاية التي ينالها األفراد من أبائهم، الذي ينعكس بالسلب علـى انخفـاض                 

   . )١٦(مستوى الطموح لديهم
ألمر ال يتوقف عند هذا الحد فالمستوى االقتصادي لألسرة يلعـب دوراً  بـارزاً فـي          وا

تحديد طموحات األبناء، فإذا ما كان هناك تحسن في المستوى االقتصادي وفـي دخـل األسـرة        
سيصبح هناك نوع من زيادة التطلع إلى مستوى أعلى وشغل مراكز أفضل وبالتالي قـد يـؤثر                 

مستويات وأنماط الطموح بأن يكون ذوو المستويات االقتصادية العليـا       المستوى االقتصادي على    
على قدر عاٍل من الطموح لتوفر كل ما يريده بين يديه، كما أن المستوى االقتصادي المـنخفض                 
قد يكون في أحيان أخرى دافعاً إلى درجة أعلى من الطموح، ألنه يشحذ عزيمة الشخص للتحدي              

  . ا وإثباته لقدراتهوتجاوز الظروف بالتغلب عليه
 فقد أضحت نتائج الكثير من الدراسات أن الظروف األسرية عامل مهم من بين العوامل              
المؤثرة على تحديد مستوى الطموح للفرد ، فاألفراد المنحدرين مـن اسـر مـستقرة اقتـصادياً        

ألفراد  فـا  )١٧(واجتماعياً أقدر من غيرهم على وضع مستويات عالية من الطموح والوصول إليها           
الذين يعيشون وينتمون ألسر مستقرة اجتماعياً، وبيئتهم تزودهم بطموحات تتناسب مع إمكانياتهم            

ه ر غير مستقرة اجتماعياً هـذا مـا أكـد         ويستطيعون تحقيق أهدافهم أكثر من الذين ينتمون ألس       
من حيث أن الفرد المستقر داخل أسرته يكون مستوى طموحه أعلـى وأيـضاً   ) ١٩٦٧هارلوك  (

اآلباء لهم دور من خالل اهتمامهم بما يخص األبناء وقيامهم بتوجيه األبناء ودعمهم بالوصـول               
إلى مستويات طموح عالية من خالل مساعدة األبنـاء علـى وضـع خطـط للوصـول لتلـك                   

، في حين نجد األسر غير المستقرة ، فاألم أما مطلقة أو متوفية واألب إما مسافراً أو               )١٨(األهداف
دائم وبعض األخوة غير متواجدين، وحتى في حالة وجـود األبـوين فـان عالقاتهمـا             في تنقل   

ببعضما كثيرة االضطراب والمشاكل هذا مما يؤثر سلباً على تحديد مستوى مقبول من الطمـوح               
  . لدى األبناء

إلى جانب ذلك فإن المستوى التعليمي والمهني لآلباء واألمهات يؤثر تأثيرا بالغـا علـى               
، إذ يعمد كثير من اآلباء واألمهات إلى تشكيل         )١٩( ح األبناء بطريقة مقصودة أو عفوية     تنمية طمو 

أبنائهم وظيفيا منذ الصغر من خالل زرع االهتمام والطموح المستقبلي في جانب مـن جوانـب                
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إذ يبدأ اآلباء في التركيز على توجيه األبناء تربوياً وتعليمياً بمـا يخـدم هـذا                 )٢٠(الحياة العملية 
المسار فتظهر عالمات الميل نحو مهنة معينة أو محددة كمهنة الطب أو التعليم مثالً ، سعياً مـن              
األسرة إلى التوجه نحو المهن الحكومية  التي تضمن الثمرات االقتصادية التي يجنيها الفرد مـن              
الوظائف الحكومية مستقرة ومقننة  بعكس سائر المهن ، فالوظيفة الرسـمية تـضمن للموظـف                

 أو ربما يعود إلى رغبة الوالـدين فـي    )٢١(موردا ثابتا في حين أن سائر المهن ال تضمن له شيئاً   
جعل أبنائهم نسخا مكررة من إبائهم وأمهاتهم فيحرصون على أن تكون طموحـاتهم المهنيـة ال                

  .)٢٢()التوارث المهني(تختلف كثيرا عن مهن إبائهم وأمهاتهم وهو ما يطلق عليه 
ر صحيح  أو غير العملي الذي يلبي طموحات ورغبـات الوالـدين يـؤثر                فالتوجه غي 

مستقبال في عدم امتالك الرغبة الحقيقية لألبناء في هذا االختيار مما يشكل عامالً  سلبياً في الحد                 
  .من  قدرته ونجاحه وبالتالي يؤثر على مستوى طموحه واندفاعه في عمله

 
يعد الفرد عنصراً فاعالً داخل المجتمع بل هم الثروة القومية للمجتمع، وبخسارته يخـسر     
المجتمع، فوجود مستوى ايجابي ومرتفع من الطموح عند األفراد يعني تقدم المجتمع، بينما يعني              

  . وجود مستوى منخفض من الطموح تراجع المجتمع وانهياره
ح في حياة الفرد والمجتمع من خالل الـدور المهـم           وبناءاً على ذلك تتجلى أهمية الطمو     

الذي تلعبه، حيث يلقي الضوء على مالمح المستقبل من حيث مشاكل التطور والتخلف ، وكـذلك          
يعد أحد المؤثرات للكشف عما تكون عليه الشخصية وذلك يساعد على تحقيق التوافق الشخصي               

ة في اإلنتاج ، فمعرفة الفـرد بمـستوى طموحـه      لألفراد مما يعود على المجتمع بالفائدة والزياد      
، هذا مما   )٢٣(وكذلك العوامل المؤثرة فيه يجعله يحاول مواءمة قدراته وإمكانياته مع هذا الطموح           

يكون له نتائجه االيجابية والمثمرة للعملية التنموية، وذلك من خالل خلق عناصر ايجابية وفاعلة              
ن شريحة الشباب تعد من أهم المراحل التي تبـدأ فيهـا            تخدم تنمية مجتمعهم وتقدمه، وبخاصة أ     

شخصية الفرد بالتبلور عن طريق ما يكسبه الفرد من مهارات ومعارف ومـن خـالل النـضج                 
الجسماني والعقلي والعالقات االجتماعية التي يستطيع الفرد صـياغتها ضـمن اختيـاره الحـر              

 مما ينعكس ايجابياً على دفـع عجلـة         ، هذا )٢٤(والتطلع إلى المستقبل بطموحات عريضة وكبيرة     
االقتصاد في البلد قدما نحو األمام  بوصفهم القوة الدافعة والمحركـة والقـادرة علـى اإلبـداع                  

  . واإلنتاج
هذا مما يشير إلى وجود عالقة وثيقة ما بين الطموح والتنمية وبخاصة إذا علمنا أن لكل                

تمع ألخر، فطموحات الـشعوب المتقدمـة       مجتمع احتياجات خاصة لتنميته والتي تختلف من مج       
تختلف اختالفا جذريا عن طموحات الشعوب الفقيرة أو المتخلفة، فالفئة األولى تنشد وتطمح إلـى       
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مستويات عالية من الطموح لزيادة الرفاهية والرقي ، فارتفاع مستوى الطموح ظـاهرة تتـصف        
ل إلى تحقيق قدر محدد من العيش، فكلما        فيها المجتمعات الحديثة، بينما الفئة الثانية تسعى للوصو       

  .تقدم المجتمع وازدهر نشأت طموحات جديدة تتالءم مع الواقع الجديد
فإذا كانت الشعوب في حالة من االستقرار فهي تطمح إلـى تحقيـق األفـضل دومـاً،                 
فالمجتمعات النامية تطمح للحصول على مداخل وموارد مالية وتطمـح إلـى االكتفـاء الـذاتي                

اء على العديد من المشاكل االجتماعية التي تنهك كيان المجتمع، بينمـا تطمـح الـشعوب          والقض
المتقدمة في الحصول على االطمئنان النفسي والترف الثقافي والعلمي والتكنولوجي، ومـن أهـم          
معالم التقدم العلمي والتكنولوجي زيادة التطلع إلى المستقبل والتخطيط له، ونعـرج هنـا علـى                

ا العربية الذي تعددت فيها المشكالت االجتماعية من انخفاض اإلنتاجية وتدني مستويات            مجتمعاتن
التعليم ومحاكاة القيم الغربية هذا مما انعكس على طموحات الشعوب التي أضحت تنظـر إلـى                 

 ناهيك  )٢٥(المستقبل نظرة سلبية، فالظروف االقتصادية الصعبة والمتدنية التي تخضع لها الشعوب          
مات والحروب أي األوضاع المضطربة في المجتمع،  يمكن أن يكون لها تأثيرها الكبير              عن األز 

في اندثار وعرقلة الطموحات والتطلعات الوظيفية التي يطمحون إليها،  فضالً عن قلـة الرغبـة    
في التقدم إلى األمام ألن واقع الحال الذي يعيشه الفرد ال يسمح له بالتفكير فـي وضـع رؤيـة                    

  .  لطموحاته تتجاوز هذا األفق هذا مما ينعكس سلباً على تطور وتقدم المجتمعمستقبلية 
 فالدول التي تنشد التطور والتغيير نحو األفضل ينبغي عليها أن تخطط وتوجه وترسـم              
السياسات المناسبة لتلبية تلك الطموحات من خالل توفير فرص الوظائف واالستفادة مـن تلـك               

 ممكنة في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص حتى يتمكنـوا  الطاقات الفتية بأفضل صورة 
 وهذا األمـر يحتـاج     )٢٦(من المشاركة بقوة في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة العملية التنموية          

إلى دعم من قبل المؤسسات الموجودة في المجتمع والممثلة بالمؤسسة التعليمية حيث تلعب دوراً              
 وتنمية قدراته فـي التحـصيل واإلدراك وغـرس روح المثـابرة             بارزاً ومهما في صقل الفرد    

والطموح والنجاح حيث يتم مساعدة الدارسين على اكتشاف الرغبة وتوجيهها ومن ثـم اإلعـداد          
والتأهيل لهذا االختصاص لذا يرى علماء التربية والنفس على ضرورة إذكاء هذا االهتمـام مـن     

ألولى على وضع تصور أو رؤية مستقبلية لكيانـاتهم         خالل مساعدة الطلبة في مراحل الدراسة ا      
 لينعكس ذلك على تخرج طاقات مؤهلة للحاجات التنموية المطلوبة وبخاصة أن سوق             )٢٧( العملية

العمل في الوقت الراهن يعتمد على المهارات والقدرات البشرية  القادرة على العمـل واإلبـداع                
جتمعاتهم وتقدمها، إلى جانـب ذلـك فـإن لوسـائل     واإلنتاج وذلك من أجل  العمل على تنمية م     

اإلعالم بوسائلها المختلفة تعد من الوسائل الفعالة والمؤثرة من خالل ما تقدمه من برامج متنوعة                
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تسهم في تمكين الشباب من تكوين رؤية واضحة لتطلعاتهم المهنية حتى يتمكن بموجبها تحديـد               
  .بمسارها الصحيح خياراتهم المهنية

 
لغرض التعرف على إسهام األسرة في تنمية الطموحات المهنية ألبنائها تم االستعانة 

باستمارة االستبانة حيث تم توزيعها على عينة من األسر في مدينة الموصل والتي تناولها البحث 
   -:بالوصف والتحليل فظهرت النتائج اآلتية

  يوضح البيانات العامة للمبحوثين ) ١(         جدول           
  المجموع   شهادة عليا  معهد أو جامعة   ثانوية  ابتدائية  التحصيل الدراسي لألب 

  ١٥٠  ١٣  ٧١  ٥٧  ٩  ك
%  ١٠٠  %٨،٧  %٤٧  %٣٨  %٤%  

  المجموع  شهادة عليا  معهد أو جامعة  ثانوية  ابتدائية  التحصيل الدراسي لالم
  ١٥٠  ٨  ٦٢  ٦٤  ١٦  ك
%  ١٠٠  %٥،٣  %٤١،٣  %٤٢،٧  %١٠،٧%  

  المجموع   ١٢- ٩              ٩-٦  ٦-٣  عدد األبناء
  ١٥٠  ١٧                 ٦٠  ٧٣  ك
%  ١٠٠  %١١،٣  %٤٠  %٤٨،٧%  

-٣٠٠٠٠٠  دخل األسرة
٩٠٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠٠-
١٥٠٠٠٠٠  

١٥٠٠٠٠٠-
٢١٠٠٠٠٠  

٢١٠٠٠٠٠-
٢٧٠٠٠٠٠  

  المجموع 

  ١٥٠  ١١  ٢٥  ٦١  ٥٣  ك
%  ١٠٠  %٧،٣  %١٦،٧  %٤٠،٧  %٣٥،٣%  

  
تبين من الجدول أعاله أن أعلى نسبة للتحصيل الدراسي لألب كانت للمعهـد والجامعـة         

وهذا يدل  %) ٤٢،٧(بالنسبة للتحصيل الدراسي لالم فكانت للثانوية وبنسبة         ، أما %)٤٧(وبنسبة  
تتراوح ما بـين  على المستويات التعليمية الجيدة للعينة، أما عن عدد األبناء فكانت النسبة األعلى            

وهذا العدد يتفق مع طبيعة المجتمع الموصلي من حيث عدد األبنـاء،           %) ٤٨،٧(وبنسبة  ) ٦-٣(
ألـف وبنـسبة    ) ١٥٠٠٠٠٠-٩٠٠٠٠٠(أما عن الدخل الشهري لألسرة فجاءت األعلى ما بين          

ت وهذا يدل على الحالة االقتصادية الجيدة التي تمكن األسرة من توفير كافة المتطلبـا     %) ٤٠،٧(
  األساسية ألبنائهم من اجل تحقيق طموحاتهم المستقبلية، وقد بلغ الوسط الحسابي لدخل األسرة 

  ).٥٤٠،٨(الف وبانحراف معياري  )١،١٩٢( 
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    األسرة في تحديد طموحات أبنائها مهنياًيوضح إسهام ) ٢( جدول                 
  %  ك  دور األسرة في تحديد طموحات أبنائها مهنيا 

  %٢١،٣  ٣٢  ام قوي إسه
  %٥٩،٤  ٨٩  إسهام متوسط 
  %١٩،٣  ٢٩  إسهام ضعيف 

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع 
أشاروا إلى أن دور األسرة متوسـط وهـذا         %) ٥٩،٤(تبين من الجدول أعاله إن نسبة       

يعطي داللة على أن األسرة على الرغم من مسؤوليتها في توجيه أبنائها نحو تعزيـز مـسارات                 
ال أن دورها كان في الحدود المتوسطة فقد يكون دورهـا مقتـصراً علـى               طموحاتهم المهنية، إ  

التوجيه وتبيان االيجابيات والسلبيات لرؤيتهم المستقبلية لتلك الطموحات والتطلعات المهنية وفـي        
الوقت ذاته ال تفرض عليهم قراراتها النهائية بتحديد تخصصاتهم بل تعطـيهم فرصـة الختيـار        

 وهذا ما موجود في مجتمعنا، فنجد مـن األسـر           مهم وميولهم واستعداداته  طموحاتهم وفقاً لرغبات  
مثالً من تمتهن العمل الحر إال أن  أبنائها ال يسلكون نفس مسار األسرة على الرغم من حاجـة                   
األهل لتواجد أبنائهم معهم في نفس العمل فنجدهم ينخرطون في وظائف ومهن ويـصلون إلـى                

اشى من رغباتهم وطموحاتهم المستقبلية،  فـي حـين أن نـسبة             درجات علمية عالية والتي تتم    
أجابوا بالمتوسط والقوي وهذا يـدل  % ٨٠قوي وبعد جمع النسبتين تبين أن أكثر من         ) %٢١،٣(

كـان  % ) ١٩،٣(على أن لألسرة إسهامها الفاعل في توجيه طموحات أبنائها مهنياً، أما نـسبة              
لة المستوى الثقافي والتعليمـي والحالـة االقتـصادية         إسهامها ضعيفاً ويعزى هذا اإلهمال إلى ق      

  . المتردية كانت وراء قلة االهتمام بطموحات أبنائهم
  يبين اهتمام األسرة بطموحات أبنائها حسب الجنس ) ٣(     جدول              

  %  ك  اهتمام األسرة بطموحات األبناء
  %٣١،٣  ٤٧  االهتمام بالذكور أكثر من اإلناث

  %٦،٧  ١٠   باإلناث أكثر من الذكوراالهتمام
  %٦٢  ٩٣  التساوي في االهتمام بين الذكور واإلناث

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع
           إن التغيرات المتسارعة التي طرأت على مناحي الحياة والوعي المجتمعي أثـر فـي              

تعـززت  تغيير ثقافة المجتمع  نحو المرأة والتي تحتل أولوية قصوى بـين مختلـف التـدابير و              
، وبخاصـة بعـد     )٢٨(مكانتها بشكل أكبر من خالل إسهامها في األسرة وكذلك االقتصاد الوطني          

دخولها في اآلونة األخيرة إلى ميادين سوق العمل من خالل توليهـا العديـد مـن المـسؤوليات        
المتعددة والمهن التي تضمن لها مستقبلها المهني فالطموح المهني ال يقتصر على الـذكور دون               
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إلناث ، فكال الجنسين لديهم طموحات وتطلعات داخلية يطمحون إلى تحقيقها فهم دائمي التطلـع            ا
إلى المستقبل المهني في أن يكونوا ذو مكانة مرموقة في المجتمع وإثبات ذاتهم وبالتـالي تعـود                 

 مـن  بالفائدة على تقدم المجتمع ورفعته، لذا جاء اهتمام األسرة من خالل اهتمامها بشكل متـساوٍ     
حيث زيادة االهتمام وإتاحة الفرصة لكال الجنسين من أجل تحقيق طموحاتهم من خـالل تـوفير                
الجو المناسب والتشجيع المستمر وتوفير كافة االحتياجات والمستلزمات الضرورية التي تحقـق            

الخ ..لهم طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية منها مثالً دخولهم في دورات تقوية أو في مدارس أهلية               
ألن اإلنسان هو صانع المستقبل وهو يشكل محوراً أساسياً للعملية التنموية سواء أكان من الذكور               

فـي حـين جـاءت نـسبة        . من إجابات المبحـوثين   %) ٦٢(أم اإلناث وقد حصلت على نسبة       
االهتمام بالذكور أكثر من اإلناث، فهناك من األسر من تندفع بشكل أكبر إلى الذكور               %) ٣١،٣(

ية طموحاتهم المهنية واالهتمام بهم بشكل أكبر ألن لديهم مسؤوليات مـستقبلية أكبـر مـن                وتنم
  . فجاءت لفقرة اهتمام باإلناث أكثر من الذكور%) ٦،٧(أما نسبة . اإلناث

  يوضح األسس التي تعتمدها األسرة في توجيه طموحات أبنائها مهنياً) ٤(        جدول 
  م.ت  %  *ك  توجيه الطموحات المهنية ألبنائهااألسس التي تعتمدها األسرة في 

  ١  %٨٤،٧  ١٢٧  مستوى األبناء الدراسي
  ٢  %٦٧،٣  ١٠١  ميولهم ورغباتهم

  ٣  %٥٠،٧  ٧٦  مكانة األسرة اجتماعيا
  ٤  %٣٩،٣  ٥٩  الحالة االقتصادية لألسرة

  ٥  %٢٢  ٣٣  معرفة األسرة لمتطلبات الحياة المهنية
فقـرة   حـصلت سس المعتمدة في توجيه طموحات أبنائهم       وعند سؤال المبحوثين حول أهم األ       
فاألسرة بوصفها الباعث األساس فـي بلـورة        % ) ٨٤،٧( على نسبة    )مستوى األبناء الدراسي  (

وتنمية طموحات األبناء فهي تعتمد على المستوى الدراسي ألبنائها، فمن المعلوم هناك مستويات             
مستوى مرتفع وبالمقابل هناك المستويات المنخفـضة      علمية مختلفة لألبناء داخل األسرة فمنها ذا        

وهذا مما يدفع األسرة إلى تحديد الطموح وفقا لتلك المستويات ويتم توجيههم نحو الفـرع الـذي                
يالئم إمكانياتهم وقدراتهم الذكائية مما ينعكس إيجاباً في دعم شخصية الفرد ذاته وجعلهـا أكثـر                

 على عملية البنـاء     هالمهني مستقبالً مما يكون له ارتدادات     قدرة على اإلبداع والعطاء في المجال       
  . والتحول والتنمية

فمن المعلوم إن لكـل شـخص       %) ٦٧،٣( فقد حصلت على نسبة      )الميول والرغبات (أما فقرة   
قدرات واستعدادات متعددة تمكنهم من النجاح والتفوق والشعور باالستمتاع بالمهنة وبخاصة التي             

                                         
  أكثر من إجابةالن هناك% ١٠٠ال يمكن الحصول على مجموع  *
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يولهم ورغباتهم التي تمكنهم من تحقيق وبلوغ أهـدافهم فـي العديـد مـن               تتفق وتتناسب مع م   
المجاالت وبخاصة في العمل فوجود الشخص في المكان المناسب يشعره بقيمـة عملـه الـذي                 
يناسب توافقه المهني الذي يميل إليه وبالتالي ينعكس إيجاباً في نجاحه المستمر السيما أن سـوق                

تاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التفوق والنجاح وتحقيق طموحها في المجـال              العمل يح 
المهني الذي يتطلعون إليه دائماً، فهذه الكوادر تشكل مصدراً رئيساً في العملية التنمويـة والـذي         

  . بالمحصلة يعود بالفائدة على رقي المجتمع وتقدمه
فكما هو معلوم أن األسـرة تـسعى        %)  ٥٠،٧( على نسبة     المكانة االجتماعية  حصلتفي حين   

دائما إلى الرقي االجتماعي فهي تطمح دائماً أن يصل أبنائهم إلى المستويات العاليـة ذات قيمـة                
وهيبة اجتماعية في الحياة العملية التي تضمن لهم العيش الرغيد لذا توجههم نحو المهـن التـي                 

الـخ    ..... المجتمع منها مثال الطبيب، المهندس     تحظى بالتقدير واالحترام والسمعة الجيدة من قبل      
في حين أنها تبتعد عن المهن التي تخدش األسرة وال تالقي االحترام من قبل المجتمـع ويعـزى     
ذلك إلى النظرة الدونية من قبل المجتمع إزاء بعض المهن منها مثال مهنة التمـريض، الحـالق                 

  .الخ.....
فالوضع االقتصادي لألسرة يمكـن أن      %) ٣٩،٣( ى نسبة    فقد حصلت عل   أما الحالة االقتصادية  

يلعب دوراً بارزاً في التأثير إما ايجابياً أو سلبياً على تحديد طموحات األبناء فهناك مـن األسـر              
ذوات أوضاع اقتصادية مرتفعة تسهم بشكل كبير في تحقيق الطموحات الن لديها القـدرة علـى               

ساسية ألبنائهم منها مثال دخولهم فـي جامعـات أهليـة أو            تلبية كافة المتطلبات واالحتياجات األ    
الخ، هذا مما يسهم في االرتقاء بطموحاتهم المهنية وذلك لقدرتهم الماديـة  .....السفر إلى الخارج    

على اإليفاء بكافة متطلباتهم، في حين هناك أوضاع اقتصادية متدنية تقف حائالً أمـام تطلعـات                
  . لباً في إحباط وارتداد تحقيق طموحات وتطلعات األبناء المستقبليةأبنائها المهنية مما ينعكس س

فالمهنة تعد  %)  ٢٢( فقد حصلت على نسبة      )معرفة األسرة لمتطلبات الحياة العملية    ( أما فقرة   
من المرتكزات األساسية المهمة في حياة الفرد لكونها تلبي كافة احتياجاته وتشبع رغبات األفراد              

سرة في تحديد طموح أبنائها يأتي من منطلق خبرات متعمقـة مـن تجـارب               المتنوعة فدور األ  
النجاح والفشل والخبرات المتراكمة لديهم حول أهمية المهنة ومدى فائدتها للفرد ودخـولهم فـي              
ميادين العمل كلها كانت أساسيات يتم على ضوئها إعطاء تصور واضح يكون له إسـهامه فـي                 

  . فقا لتلك الخبراتتحديد طموح أبنائهم المهنية و
 تفضيل األسرة لتوجيه أبنائها نحو العمل الحكومي أو الحريبين  )٥(           جدول 

 %    ك  أساليب % ك توجيه األبناء لنوع العمل

 %٥٦،٧ ٨٥ توفير البيئة المناسبة لهم %٦٩،٣ ١٠٤ العمل الحكومي 
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أشجع أبنائي على التفوق والحصول    
 يةعلى المعدالت العال

٦٩،٢ ٧٢% 

 %٦٦،٣ ٦٩ إدخالهم في دورات ودروس تقوية   
إدخالهم في مدارس أهلية لتحسين    

 مستواهم العلمي

١٢،٧ ١٩% 

 % ك أساليب % ك 

 %٨٧ ٤٠ توفير اإلمكانيات المادية لهم %٣٠،٧ ٤٦ العمل الحر
عدم االهتمام في الحصول على    

 معدالت عالية

٧٦،١ ٣٥% 

لصغر على ممارسة تعليمهم منذ ا   
 مهنة محددة

٥٨،٧ ٢٧% 

ه أبنائهم للقطاع   يتوجحول  غلب المبحوثين عند سؤالهم     أن  أتبين من نتائج الجدول أعاله      
 القطاع الحر فجاءت أغلبية إجابات المبحوثين عن القطاع الحكومي وربمـا يعلـل              والحكومي أ 

اصـة وان هنـاك وظـائف ذات        السبب في التفضيل الحكومي لديهم في نطاق المنفعة المادية خ         
 عـن الـضمانات     دخول مرتفعة يمكن أن تسهم في سد احتياجات ومتطلبـات الحيـاة فـضالً             

واالستقرار المادي الذي يتمخض عن الوظائف الحكومية، إلى جانب القيمة المادية للعمـل ومـا               
سـر  يدره من أرباح وما يعكسه من مكانة اجتماعية واقتصادية كان لـه أثـره فـي توجيـه األ         

جل تحقيق ذلك العديد من األساليب المتنوعـة        ألطموحات أبنائهم بهذا االتجاه، وتتبع األسرة من        
والتي تسهم  في تنمية طموحات أبنائهم من خالل قدرتها على توفير مناخ اسري مفعم بالراحـة                 

ـ        أواالستقرار إلى جانب توفير غرفة خاصة لهم من          ل جل متابعة دراستهم وهذا من أهـم العوام
 على نموهم النفسي واالجتماعي ومدى       مما ينعكس ايجابياً   االيجابية والمؤثرة في نجاحهم دراسياً    

  وبالتالي على طموحاتهم المستقبلية بشكلها الصائب فهذا الجانب المعنوي للبيئـة، فـضالً      ،تكيفهم
مية الطموحات  عن ذلك فهناك البيئة المادية لألسرة والتي يمكن أن يكون لها دورها البارز في تن              

المهنية وهذا يرتبط بالمستوى المعيشي الجيد لألسرة من خالل قدرتها علـى تـوفير الوسـائل                
 توفير الحاسوب واالنترنيت التي تعينهم فـي اسـتقاء المعلومـات وتوسـيع              التعليمية منها مثالً  

 عـن   فضالً اً، جيد اً علمي االطالع على مختلف المعارف والتي يمكن أن تضمن ألبنائها تحصيالً         
ذلك هناك من األسر ذات المقدرة المادية التي تستطيع من توجيه أبنائها إلى المـدارس األهليـة                 

 على تلك المدارس التي مـن خاللهـا         والذي يمكنهم من تلبية طموحات األسر التي تعول كثيراً        
المعلومـات   أفضل ألبنائها لما توفره من إمكانيات وتزودهم بالمعـارف و          اًي تعليم تضمن مستقبالً 

 عن إدخالهم دورات ودروس تقويـة والتـشجيع         تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية، فضالً     
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المستمر والمتابعة من قبل األهالي ألبنائهم من اجل الحصول على معدالت عالية تـؤهلهم مـن                
 الًتحقيق طموحاتهم المستقبلية، فالحالة االقتصادية وظروف المعيشة والوعي األسري يشكل عام          

  . ول أعاله يوضح ذلكالجد و  في تحديد طموحات وتطلعات األبناء مستقبالًاًايجابي
وهذا التوجه من   %) ٣٠،٧(في حين هناك من المبحوثين أشاروا إلى العمل الحر وبنسبة           

قبل األسر للعمل الحر يعود إلى نظرتها في إمكانيته بتحقيق الحاجات االجتماعية والمادية للفـرد              
ان هناك بعضاً من المهن التي ازدهرت في وقت معين حسب حاجة الـسوق إليهـا                خصوصاً و 

فنجد توجه األسر إليها لتحقيها أرباحاً مادية كبيرة ربما تضاهي المهن الحكوميـة ومنهـا علـى         
والمقاوالت وعليه تتبع األسرة العديد من األساليب من أجل ترغيـب أبنائهـا              سبيل المثال البناء  
 ومنها التنشئة األسرية، فكما هو معلوم إن التنشئة األسرية لها أثرها البالغ فـي               نحو العمل الحر  

النجاح الدراسي أو فشله فهناك من األسر ال تبالي بأهمية التعليم وتحصيل أبنائهم الدراسي فـال                
تكترث كثيراً في تقديم الرعاية واالهتمام والتشجيع المستمر ألبنائهم وتـوفير كـل المـستلزمات     

متطلبات األساسية التي تمكنهم في الحصول على معدالت تؤهلهم لتحقيق تطلعاتهم المهنية هذا             وال
مما يبعد األبناء عن التفكير والمثابرة بشكل جدي بدراستهم ونتيجة لذلك فإن طموحات األبناء ال               

دخول إلى  تنمو بشكلها السوي وبهذا األسلوب تنتهج األسرة مساراً تدفع أبنائها في ترغيبهم في ال             
  . سوق العمل الحر خاصة للعوائل التي تمتهن األعمال الحرة

فضالً عن ذلك فان من العوامل المساعدة في نجاح أو فشل الدخول إلى ميـدان سـوق                 
العمل الحر يتوقف على المقدرة المادية لألسرة ، فتقديم الدعم المالي من قبل األسرة لألبناء مـن             

ختلفة وتأجير محل تعد واحدة من العوامل األساسية فـي زيـادة   حيث شراء اآلالت والمعدات الم  
اإلنتاج وتحقيق اكتفاء الفرد وسد احتياجاته  المادية التي تعينهم على متطلبات الحياة  وذلك مـن                 

  . اجل إقامة مشاريع استثمارية صغيرة
م وهناك أساليب أخرى لألسرة منها زج أبنائها إلى سوق العمل سواء أكانت صـناعية أ              

خدمية أم تجارية وذلك من أجل االستفادة من خبرات العاملين في ميدان العمل الحر وهذا بالطبع                
يمثل مكسباً لألبناء في الخوض مستقبالً في السوق بدون قلق أو خوف نتيجة الخبـرة المكتـسبة             

راً في سوق   التي تنمي لهم قدراتهم الفكرية واإلبداعية واليدوية والتي هي بالطبع وليدة العمل مبك            
  . العمل الحر وهذا يتماشى مع القول المأثور التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

  يوضح المرتكزات التي توجه األسرة طموحات أبنائها المهنية) ٦(جدول 
  %  ك  توجيه األسرة لطموحات أبنائها المهنية

  %٤٦،٧  ٧٠  التفكير الحالي لوضع المهنة
  %٢٥،٣  ٣٨  نةالتفكير بالمستقبل لوضع المه
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  %٢٨  ٤٢  مرتبط بتراث العائلة وعاداتها
  %١٠٠  ١٥٠  المجموع

       من المعلوم إن مسألة التخطيط والتفكير بوضع المهنة يعد من األمور المهمة فـي حيـاة                
الفرد لبلوغ األهداف وتحقيق التطلعات والطموحات التي يسعى الفرد جاهداً إلى تحقيقها كون أن              

هنها األبناء مستقبالً تشكل لهم مورداً مالياً ثابتاً لكسب أرزاقهم فضالً عـن تلبيـة               المهنة التي يمت  
كافة متطلباتهم واحتياجاتهم المتعددة مما ينعكس ايجابيا على حيـاتهم األسـرية وعلـى تنميـة                
مجتمعهم المحلي، فمسارات األسرة في تحديد طموحات أبنائها ليس منتظماً بل يخضع ويتماشـى        

يد من المعطيات، منها مثالً المهن التي لها قيمة اقتصادية واجتماعية فـي الحيـاة ممـا     وفقا للعد 
يكفل لهم الحياة الكريمة أو وفقاً لظروف البلد وسياسته المتبعة في مسألة التعيينات المركزية التي               
حتمت األسرة في توجيه طموحات أبنائهم حول الوظائف الحكومية ومنها االختـصاصات التـي              

على سبيل المثال لـضمان     ) كلية التربية ( أو اإلنسانية   )  كالمجموعة الطبية (ها تعيين مركزي    لدي
وبنـسبة  ) التفكير الحالي لوضع المهنـة    (مستقبلهم المهني،  لذا جاءت اغلب اإلجابات عن فقرة          

التفكير بالمستقبل  ( جاءت إجاباتهم عن    %) ٢٥،٣(، في حين هناك من العينة وبنسبة        %) ٤٦،٧(
وهذا التفكير جاء بحكم ما يشهده العـالم مـن التطـورات العلميـة المتـسارعة               ) وضع المهنة ل

واالنفجار المعرفي أثر بشكل واضح في التنسيق والتخطيط لألسرة فـي توجيههـا لطموحـات               
أبنائهم المهنية وفقا الحتياجات سوق العمل أي  التفكير إلى المستقبل البعيد الذي تؤل إليه بعـضا            

هن فمثال التوجه العالمي الحالي نحو التوسع في مجال استخدام المعلوماتية هذا مما يـدفع               من الم 
األسرة إلى توجيه أبنائهم وفقا لتلك التطورات لالستفادة من االختصاصات التي يحصلون عليهـا              
والتي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم المهنية بشكل أفضل والدخول فـي سـوق العمـل المحليـة                  

 بفاعلية كونهم مصدر الطاقة والتجديد واإلنتاج في ظل ما يشهده العالم مـن تطـورات            والعالمية
ملية التنموية  تكنولوجية ويعد التخطيط المستقبلي للمهنة إحدى المفاهيم األساسية التي تحرص الع          

فاألسـرة تعـد    %) ٢٨(حصلت على نـسبة     ) االرتباط بتراث العائلة وعاداتها   (أما فقرة   . عليها
الذي يكتسب الفرد منه سلوكياته وتوجهاته المهنية فيأتي إسهام األسرة في التـأثير علـى               الوعاء  

طموحات وتوجهات أبنائهم المهنية منذ الصغر في محاولة منهم لجعل المهن التي يمتهنها أبـائهم         
وأمهاتهم نسخ مكررة منهم والذي يعرف بالتوارث المهني فنجد مثالً إذا كان األب أو األم طبيب                
فرغبتهم أن يمتهن أبنائهم نفس المهن حفاظاً على تراث العائلة المهني وعليـه فـان طموحـات              
األبناء تتحدد وفقاً لذلك المعيار والذي في بعض األحيان قد ال يتماشى مع ميول وتطلعات األبناء                

حياتهم مما يجعل األبناء في تخبط وحيرة وعدم الرغبة والمثابرة في العمل مما ينعكس سلباً على                
  .العملية مستقبالً
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  يبين السلبيات التي تحد من الطموحات المهنية ألبنائها ) ٧(جدول               
  م.ت  %  ك  السلبيات التي تحد من طموحات األبناء مهنياً

  ١  %٦٦  ٩٩  سياسة الدولة نحو مركزية التعيين
  ٢  %٥٦  ٨٤  تأثير األصدقاء على الفرد

  ٣  %٤٥،٣  ٦٨  لخاصقلة الدعم المقدم للقطاع ا
  ٤  %٢٩،٣  ٤٤  الوضع االقتصادي لألسرة
  ٥  %١٤  ٢١  كثرة األبناء داخل األسرة

  ٦  %١١،٣  ١٧  المشكالت األسرية
م المهنيـة فقـد     وعند سؤال المبحوثين عن السلبيات التي تقف عائقا أمام تنمية طموحاته          

 مركزية التعيين، من المعلوم     من العينة أشاروا إلى فقرة سياسة الدولة نحو       ) %٦٦(تبين أن نسبة    
أن هناك ثوابت معينة لدى الدولة فيما يخص التعيينات المركزية هناك اختصاصات معينة تتولى              
الدولة مسألة تعيينهم والتي هي على األغلب الختصاصات المجموعة الطبية والتربيـة فتعيـنهم              

الدرجات الوظيفية لكل   مركزيا، في حين تترك باقي االختصاصات األخرى بحسب الشواغر من           
سنة وهذا مما يحبط الطموح لدى الشباب بقلة الرغبة في اإلبداع والتفوق ألن لديه قناعة بعـدم                  
استفادته من شهادته في التعيين، وهذا يعد عامل سلبياً أمام التنمية في االستفادة من تلك الطاقـات   

ير مدروسة من واقع المجتمع وفـق       والموارد البشرية في تقدم المجتمع وتطوره بفعل قرارات غ        
مصالح وتطلعات األفراد الذين لديهم الحق في الحصول على التعيين فعدم وجود مبدأ التكافؤ في               
منح فرص العمل لدى الجميع أدى هذا إلى لجوء الشباب إلمتهان مهن غير مالئمة لهم وال تالئم                 

بسطات والتي هي على األغلب مـن  طموحاتهم المهنية وهذا ما نالحظه في األسواق من وجود ال 
الخريجين من أجل لقمة العيش وبذلك يكون خسارة اقتصادية للمجتمع في االسـتفادة مـن تلـك              

  . الطاقات في خدمة المجتمع وتطوره
على الرغم من أن لكل فـرد هـدف         %) ٥٦(على نسبة   ) تأثير األصدقاء (حصلت فقرة   

بعض األحيان يتأثر بالمحيطين به من األصدقاء فإمـا  معين يطمح إلى تحقيقه مستقبالً إال انه في      
تكون الجماعة التي ينتمي إليها الشاب تزيد من تطلعاته وطموحاته المهنية أو على العكس مـن                 
ذلك تخفض من تلك الطموحات، فالفرد بطبيعته لديه خاصية التقليد لآلخرين وبخاصة المقـربين              

التي تربطهم فنجد بعضهم يلجأ إلـى اختـصاص ال          لديه من أصدقائه بحكم العالقات والصداقة       
يساير رغباته وتطلعاته فقط ألن زميله اختار هذا االختصاص، وهذا مما يؤثر مستقبال في تـدني   

  .  مستوى أدائه ويبعده عن تحقيق هدفه وطموحه المستقبلي بشكل صحيح
ـ %) ٤٥،٣(على نسبة ) قلة الدعم المقدم للقطاع الخاص    (حصلت فقرة    رغم مـن  على ال

أهمية القطاع الخاص في العملية التنموية كونه يشكل محورا أساسيا في استدامة النمو وهذا مـا                
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أثبتته الدول الغربية في تقدمها وتطورها من خالل إتباعها سياسة التوازن ما بـين القطـاعين ،                 
يحـصل  فالقطاع الخاص ال يقل أهمية عن الحكومي حتى من حيث االمتيازات والضمانات التي              

عليها الفرد في القطاع الحكومي، على الرغم من أننا من الدول التي منحهـا اهللا نعمـة الـنفط                   
وغيرها من الموارد، فنجد معاناة العديد من األفراد الذين لديهم أحالمهـم وتطلعـاتهم المهنيـة                

ـ             ع وهـذا   المستقبلية التي يرغبون في تحقيقها، فمعظهم يعانون من البطالة المستشرية في المجتم
ناتج لوجود خلل في السياسية المتبعة من قبل الدولة في أدائها وقلة دعمها للقطاع الخـاص مـن      
حيث عدم تخصيصها أراضي يمكن من خاللها إقامة مشاريع ربحية جيدة تطور اقتـصاد البلـد                
 إلى جانب عدم منحهم قروض بدون فائدة تمكن الفرد من إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تـسهم           
في التخفيف من حدة البطالة التي تعمل على توفير فرص عمل ايجابية تمكنهم من تنمية ميـولهم            
وطموحاتهم المهنية، فمعظم القروض المقدمة مرهونة بفائدة أي تضع نسبة من اإلرباح والتعامل             
 بالفائدة محرم في ديننا اإلسالمي، وقد أدى هذا إلى عزوف العديد من الناس إلى أخذها، فـضالً                
عن ضعف التنسيق ما بين القطاعين من حيث قلة االهتمام في تقديم الدعم للقطاع الخـاص فـي     
تسويق منتجاته والتي يمكن أن تسهم بدورها في زيادة إنتاج المجتمع واالقتصاد وعدم االعتمـاد               

  .   على جانب واحد فقط
تـصادية  ، فالوضـع أو الحالـة االق      %)٢٩،٣( وحصلت الوضع االقتصادي على نسبة      

لألسرة يمكن أن تلعب دورها البارز إما في بلورة وتنمية الطموح المهني أو على العكـس مـن                  
ذلك يمكن أن يكون لها تأثيراتها السلبية في توجيه حياة وطموحات أبنائها المستقبلية، وهذا يعتمد               

خفضة لألسـرة   على مقدار الراتب الشهري أو الدخول الشهرية لألسرة ، فالحالة االقتصادية المن           
ال تستطيع أن تضمن ألبنائها  توفير كافة االحتياجات والضروريات الالزمة من امتالك أجهـزة               

أو شراء كتب أو إدخالهم دروس تقوية لتنمية الطموح، هذا مما يؤثر سـلباً              ) كالحاسوب( تعليمية
ا ينعكس على   في نفسية األبناء وشعورهم بالعوز والحرمان والعجز السيكولوجي واالجتماعي مم         

  . كبت طموحاتهم في التخطيط لمستقبلهم المهني
فمن المعلوم أن طموح  األبنـاء المهنـي يتـأثر    %) ١٤(حصلت فقرة عدد األبناء على    

بشكل كبير بعدد األبناء داخل األسرة  فالفرد الذي يولد في أسرة عدد أبنائها قليل يتـيح لألسـرة       
 وإعطاءهم حق التوجيه الـصحيح      ،ام بتحصيلهم الدراسي  فرصة  لتقديم العناية والرعاية واالهتم     

والقدرة على تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم المادية وحتى االجتماعية وتوفير سبل ذلك هذا مما              
يكون له مردوداته االيجابية في إعطاء األبناء فرصة لتنمية وتعزيز طموحاتهم المهنيـة بـشكل               

ير من األبناء داخل األسرة يكون له تأثيره السلبي فـي عـدم             كبير، وبالمقابل فإن وجود عدد كب     
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قدرة األسرة  في تلبية كافة االحتياجات ألبنائها مما ينعكس سلباً في قلة القـدرة والرغبـة لـدى     
  . األبناء في التفوق والنجاح وبالتالي يؤثر سلباً على تطلعاتهم المهنية 

فطموح األبناء المهني  يتحـدد      %) ١١،٣(أما المشكالت األسرية فقد حصلت على نسبة        
بشكل كبير بالظروف األسرية المحيطة التي يتعرض لها األبناء، فعدم االستقرار األسري بـسبب     
اضطراب العالقات بين الزوجين أو الطالق أو السفر أو الموت كلها حاالت لوضـع اجتمـاعي                

انخفاض في مـستوى الطمـوح       وبالتالي   ،مضطرب يؤثر بالمحصلة في قلة الدافعية لدى األبناء       
  .لديهم الفتقارهم إلى الجو األسري الذي يعزز لديهم التوجهات الصحيحة لطموحاتهم

  يوضح مدى قناعة األبناء بتوجيهات األسرة لطموحاتهم المهنية) ٨(جدول             
  %  ك  قناعة األبناء بتوجيهات األسرة لطموحاتهم المهنية

  %٤٤،٦  ٦٧  اقتناع جزئي
  %٤٢،٧  ٦٤  اع تاماقتن

  %١٢،٧  ١٩  غير مقتنع
  %١٠٠  ١٥٠  المجموع

وعند سؤال المبحوثين حول مدى اقتناع األبناء بتوجهات األسرة فجاءت اغلب اإلجابات            
وهذا يدل على تقارب ما بين ميـول األبنـاء ودور           ) اقتناع تام   )( اقتناع جزئي (متقاربة لفقرتي   

لك على اعتبار أن األسرة هي األكثر دراية وتـصوراً          األسرة في بلورة وتوجيه ذلك الطموح، ذ      
لطموحات أبنائها من خالل تفحصها للجوانب المختلفة من شخصياتهم ومعرفة مـدى قـدراتهم               
وميولهم وإمكانياتهم والذي من خالله تم تحديد طموحات أبنائها المهنية بشكل واقعـي ألن ذلـك           

 على اإلبداع والتفوق في المهن التي تتفـق مـع           سينعكس ايجابيا على الفرد والمجتمع في القدرة      
ميولهم وتتناسب مع قدراتهم وقناعاتهم،  فالقناعة والرغبة في ممارسة المهنة يعد مصدر النجاح              

في حـين   . في المستقبل واتجاه الدافعية لدى األبناء لالنجاز نحو العمل واالستمتاع واالندماج فيه           
فعدم القناعة بتوجهات األسرة سيكون لهـا       % ) ١٢،٧  (على نسبة   ) غير مقتنع   ( جاءت نسبة   

  .  ردود أفعال سلبية لدى األبناء في مستوى أدائهم للعمل
 

   -:لقد أسفر البحث إلى عدة نتائج
 تبين من نتائج البحث أن إسهام األسرة الموصلية كان إسهاماً فاعالً في توجيـه طموحـات                 -١

  . أبنائها مهنياً
 تتفرد األسرة في توجيه طموحات أبنائها مهنياً بل تشاركها في ذلك العديد من المتغيـرات           ال -٢

  . األخرى منها التطورات التكنولوجية
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 اهتمام األسرة بشكل متواٍز لكال الجنسين من حيث االهتمام وإتاحة الفرصة لهم في تحقيـق                -٣
  . ياجات الضرورية لهمطموحاتهم المهنية من خالل توفير كافة المستلزمات واالحت

 أهم األسس التي اعتمدتها األسرة في بلورة وتوجيه طموح أبنائها مهنيا كان حسب المستوى               -٤
الدراسي ثم تالها الميول والرغبات، ومكانة األسرة اجتماعياً، والحالـة االقتـصادية لألسـرة،              

  . ومعرفة األسرة لمتطلبات الحياة العملية
يل المبحوثين في توجيه أبنائهم نحـو القطـاع الحكـومي وذلـك           أظهرت نتائج البحث تفض    -٥

  . للضمانات واالستقرار المادي الناتج عن الوظائف الحكومية
 تبين أن أهم المرتكزات األساسية  التي تحرص األسرة عليها في توجيه طموحـات أبنائهـا                 -٦

صادياً واجتماعياً فضالً عن    يتماشى وفقا ويخضع وفقاً للعديد من المعطيات منها مكانة المهنة اقت          
  . سياسة البلد المتبعة في مسألة التعيينات المركزية

 تبين أن من أهم السلبيات التي تقف عائقا أمام تحقيق وتنمية الطموحات كانت لسياسة الدولة                -٧
نحو مركزية التعيين ثم تلتها الفقرات األخرى وهي تأثير األصدقاء علـى الفـرد، قلـة الـدعم                  

للقطاع الخاص، الوضع االقتصادي لألسرة، كثرة األبناء داخل األسـرة، المـشكالت            الحكومي  
  . األسرية

  .  هناك اقتناع لدى األبناء بتوجيهات األسرة حيال تحديد طموحاتهم المهنية-٧
 

 لخطط  نشر التوعية عن طريق وسائل اإلعالم بإبراز حاجات المجتمع الفعلية من المهن وفقا             -١
  . فراد نحو االتجاه إليهاالتنمية وتشجيع وتحفيز األ

من خـالل    في تقديم التسهيالت المادية والمعنوية لدعم القطاع الخاص          ضرورة قيام الدولة     -٢
  . إقامة المشاريع االستثمارية لالستفادة من الطاقات الشابة في رفد اقتصاد البلد وتطوره

لسياسة المتبعة بالتعيين المركزي وعـدم اقتـصارها علـى           ضرورة تعديل آلية الدولة في ا      -٣
  . اختصاص دون غيره

 تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل اكبر من خالل إقامتها لورش عمل دورية للطلبـة   -٤
واألسرة وذلك من أجل تعليم األسرة آلية التعامل بشكل أفضل لرفع وتنمية الطموحـات المهنيـة       

  . حيحألبنائها بمسارها الص
 إجراء دراسات عن أنواع الطموحات األخرى ومنها السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة             -٥

  . وربطها بمتغيرات أخرى
 

أسماء الخبراء   
  . شفيق إبراهيم صالح، أستاذ، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
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  . ة اآلداب، جامعة الموصلحارث حازم أيوب، أستاذ، قسم االجتماع، كلي.  د-
  . حسن جاسم راشد، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
  . جمعة جاسم خلف، أستاذ مساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
  .  نادية صباح، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل-
  .  محمد، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل باسمة فارس -
العالقة بين مستوى الطموح والتوافق النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية فـي            "  صالح حسن احمد،   )١(

، ٢٠٠١،  ١، المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع، مجلد األول، عدد            "منطقة العين 
  . ٣٠ص

، مجلـة العلـوم     "التنشئة االجتماعية ودورها في تنمية مستوى الطموح عند اإلنسان        " فرحات احمد،    )٢(
  .٣٢٨، ص١٧اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، عدد 

  إحسان محمد الحسن، البناء االجتماعي والطبقية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت، لبنـان،                 )٣(
  . ٨١ص

مفهومات أساسية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسـكندرية،       / كامل محمد، التنمية االجتماعية    سميرة   )٤(
  . ١٤، ص١٩٨٤

، ١٩٧٩ محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،          )٥(
  . ١٨٣ص

جامعي مـن وجهـة      أسماء الطيب وخيرة زروقي، دور األسرة في توجيه األبناء نحو التخصص ال            )٦(
 ورقلة، رسالة ماجستير غيـر منـشورة   -دراسة ميدانية بجامعة قاصدي مرباح  / نظر طلبة الجامعة  

  . ٧، ص٢٠١٣ ورقلة، الجزائر، -قسم العلوم االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح
  . ٣٣٠ فرحات احمد، مصدر سابق، ص)٧(
د مـن المتغيـرات المعاصـرة، رسـالة     هيثم سعيد عبداهللا، التركيب االجتماعي للمهن في ضوء عد      )٨(
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