إضاءة على المهنة

أبرز المهام

الصحي مع ازدياد الوعي
تزداد االهتمام بوظيفة اإلرشاد
ّ
المجتمعي بأهمية العناية بالصحة بشكل عام .يعمل المرشد
الصحية واالجتماعيّة،
الصحي في المستشفيات ،المراكز
ّ
ّ
المدارس ،والهيئات الرسمية واألهلية ،ويتعامل مع العائالت
واألفراد والمنظمات بهدف زيادة الوعي الصحي والتقليل من
فرص انتشار األمراض والعدوى.

تعزيز وحفظ وتحسين الصحة الفردية والمجتمعية من خالل مساعدة األفراد والتجمعات للتكيف
مع السلوك الصحي.
جمع وتحليل المعلومات لتحديد االحتياجات المجتمعية السابقة على تخطيط وتنفيذ وتوجيه وتقييم
البرامج المصممة لتعزيز أساليب الحياة والسياسات والبيئات الصحية.
تخطيط وتقديم الدعم التربوي واإلرشادي للموظفين بغية تحصيل الصحة العامة.
التعاون والتشاور مع المختصين الصحيين والمجموعات المدنية للتحقق من االحتياجات الصحية
المجتمعية ،وتحديد إمكانية تطبيق الخدمات الصحية ،وتحقيق األهداف.
تعزيز الحوارات والندوات الصحية في المدارس والمصانع والمؤسسات المجتمعية.
تحضير ونشر المعلومات والمواد اإلرشادية.
تطوير التعاون بين الوكاالت العامة والمدنية والحرفية.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية االجتماعية  -الشخصية المبادرة  -الشخصية البحثية.

المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد :استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف عدد سنوات
للرؤى المختلفة.
الدراسة:
الخطابة :التحادث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات.
حل المشكالت المعقدة :تشخيص المشكالت المعقدة ،وضع الخيارات للحلول،
4–3
تطبيق الحلول.
سنوات
الحكم واتخاذ القرار :الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو
المحتملة.
اإلقناع :إقناع اآلخرين لتناول األشياء بطريقة مختلفة.
إدراك العالقات االجتماعية :فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
التفكير االستقرائي :القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
اإلدراك الشفهي :القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.
التعبير الشفهي :القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
ّ
االبتكار :القدرة على إبداع أفكار نادرة حول موضوع محدد ،أو إنشاء طرق خالقة لحل المشاكل.
بشكل مفهوم لآلخرين.
التعبير الكتابي :القدرة الكتابية على إيصال المعلومات واألفكار
ٍ
وضوح التخاطب :القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لآلخر.
فهم الغير :القدرة على فهم كالم اآلخرين.

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

الجامعة اللبنانيّة – جامعة الجنان...

