إضاءة على المهنة
ً
مجاال أساسياً من مجاالت
يُشكل علم اإلناسة ( اإلنتروبولوجيا )
العلوم اإلنسانية اإلجتماعية منها بشكل خاص حيث يبحث المختص
في أصول البشر و تطورهم اللغوي والثقافي واالجتماعي والقيمي و تأثير ذلك
على تطور المجتمعات بشكل عام.
يمارس المختص في علم اإلناسة مهناً تتنوع بين التعليم العالي والبحث العلمي وتتفاوت فرص
العمل المتوفرة بحسب طبيعة البلد وخصائصه .يعمل المتخصص في علم اإلناسة داخل مكتبه
حيث يعكف على وضع أبحاثه بنا ًء على المعطيات التي يجمعها أو عبر الوثائق والدراسات
السابقة.
أبرز المهام
يجمع المعلومات حول تطور الحياة البشرية من خالل المالحظة ،المباشرة ،مراجعة الوثائق
التاريخية ومعاينة اآلثار.
يدير األبحاث التي تصف بعمق طبيعة المؤسسات اإلقتصادية والصحية واإلجتماعية والسياسية
واللغوية والدينية  ...التابعة لمجتمعات محددة .
يكتب مقاالت وتقارير تبين نتائج األبحاث التي أجراه وتشمل على بعض التوصيات
واإلقتراحات .
يقدم النصح للوكاالت الحكومية والمنظمات األهلية والدولية بخصوص الخطط والسياسات
المقترحة ( اإلقتصادية  ،اإلجتماعية  ،التربوية  ،السياسية  ) ...وتأثيراتها المحتملة على نمو
المجتمعات .
يشرح مراحل التطور الثقافي بكافة أبعاده لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات بما
في ذلك العادات والتقاليد ،المعتقدات ،اللغة ،العمل السياسي ،الطبيعة،
السكن...
عدد سنوات
الشخصيّة المهنيّة
الدراسة:
الشخصية البحثية  -الشخصية اإلجتماعية  -الشخصية الفنية.
المهارات والقدرات المطلوبة
4-3
فهم القراءة  :فهم الجمل والفقرات .
التفكير الناقد  :إستخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف
سنوات
للرؤى المختلفة .
اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
إدراك العالقات اإلجتماعية  :فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
التعلم النشط :معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.
حل المشكالت المعقدة :تشخيص المشكالت المعقدة ،وضع الخيارات لحلول ،تطبيق الحلول.
الحكم واتخاذ القرار :الترجيح بين سلبيات وإيجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
التفكير االستقرائي :القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
الفهم الكتابي :القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التفكير اإلستنتاجي  :القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
إستشعار المشكلة  :القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل دون إعتبار حلها.
بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص
الجامعة اللبنانيّة – الجامعة األميركيّة في بيروت – جامعة الق ّديس يوسف – جامعة اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا ...AUL

