


إضاءة على المهنة
التأقلم  في  مشاكل  من  يعانون  الذين  األفراد  االجتماعي  المرشد  يساعد 
تمهيًدا  والعائلية  الشخصية  فيها، ويحلل مشاكلهم  يعيشون  التي  البيئة  مع 
بالصحة  العناية  مراكز  في  االجتماعيين  المرشدين  من   %90 من  أكثر  يعمل  الحلول.  القتراح 

والمساعدة االجتماعية، فضاًل عن المراكز الحكومية والجمعيات األهلية. 
يتوقع أن تنمو هذه المهنة بسرعة الفتة خالل السنوات العشر القادمة، وأن تكون المنافسة قوية 
المالية والمركز  التقديمات  لناحية  العمل االجتماعي مرٍض إجمااًل  أكثر من األرياف.  المدن  في 
االجتماعي الذي يحصل عليه المتخّصص في هذا الحقل، ولكنه مجهد عاطفيًا بسبب التعامل مع 

حاالٍت إنسانية تعاني من مشاكل مأساوية.
أبرز المهام

يرشد األفراد الذين يعانون من مشاكل في التعامل مع أزمات الحياة كالبطالة والسكن غير المالئم، 
كما يساعد العائالت التي تعاني من العنف األسري الذي ُيمارس على األوالد أو احد الزوجين.

يتابع وضع األفراد الذين يقيمون في مراكز تأهيل نتيجة تعرضهم العتداءات جسدية أو نفسية، 
ويساعد األطفال والمراهقين الذين يتعرضون لالستغالل المادي والمعنوي.

يقترح حلواًل إليواء العائالت المشردة أو األطفال الذين يعيشون في الشوارع كالمتسولين والمنبوذين 
والهاربين من بيوتهم بسبب العنف واالعتداءات. كما يساعد األفراد في التخلص من السلوك غير 
السوي كاإلدمان على المخدرات أو الكحول أو ممارسة العنف والسرقة وغيرها من االنحرافات.

يساعد المعلمين في تصحيح السلوك غير المرغوب فيه لدى تالميذهم كالكذب والسرقة والعدوانية، 
أواإلنطواء والخوف. 

يرشد المسنين حول كيفية استغالل أوقات فراغهم حتى ال يقعوا فريسة اإلكتئاب.
يدرب األفراد على استعمال المهارات الحياتية لإلندماج في مجتمعاتهم.

الشخصّية المهنّية
الشخصّية االجتماعّية - الشخصّية االسقصائّية - الشخصّية المبادرة.

المهارات والقدرات المطلوبة
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

أبعاد  وإدراك  اآلخرين  فعل  ردود  فهم  االجتماعية:  العالقات  إدراك 
تصرفاتهم.

توجيه الخدمة: التطلع لطرائق جديدة لمساعدة الناس.
الخطابة: التحادث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات.

التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى المختلفة.
الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – الجامعة اللبنانّية األميركّية – جامعة القّديس يوسف – جامعة سّيدة اللويزة – 

 ...MUBS جامعة هايكازيان - الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم

عدد سنوات 
الدراسة:  
3-4 سنوات


