


إضاءة على المهنة 
على  أساسي  بشكل  واألعراق  الحضارات  في  الباحث  عمل  يرتكز 

إجراء الدراسات واألبحاث المعّمقة، وقد يعمل في قطاع التعليم الثانوي والجامعي، 
لذلك تتفاوت فرص العمل المتوفرة بحسب طبيعة البلد الذي يقيم فيه الباحث ونظرة المجتمع 
إلى االختصاص ومدى تقديره له . أما المردود المالي والمعنوي فيتفاوت بحسب المهمة التي 

يتوالها الباحث أو بحسب النظرة السائدة في البلد الذي يقيم فيه.
أبرز المهام

من  وعاداتها  وخصائصها  ونشأتها  اإلثنيات)األعراق(  بعض  تطور  حول  المعلومات  يجمع 
خالل المالحظة المباشرة والمقابالت أو عبر االستعانة بالوثائق التاريخية والدراسات السابقة.
يؤرخ لنشوء الحضارات القديمة البائدة ويحلل سبب فنائه ويدرس التأثيرات التي تركتها على 

الحياة البشرية بشكل عام.
يدير األبحاث التي تتعمق في دراسة األبعاد اإلجتماعية والتربوية والثقافية لحضارة معينة أو 

لعرق معين .
يعد تقارير مفصلة حول النتائج التي توصل إليها في أبحاثه ومالحظاته وينشرها بغية تحقيق 

الفائدة العلمية العامة.
يقدم النصح للوكاالت الحكومية والمنظمات األهلية والدولية خاصة تلك التي ترتبط بقوميات 

معّينة.
يعّلم مادة الحضارة وتفرعاتها في المدارس الثانوية والجامعات.

يلقي محاضرات متخصصة في المراكز والهيئات المهتمة بالدراسات اإلنسانية والتاريخية.
الشخصّية المهنّية

الشخصية البحثية - الشخصية اإلجتماعية - الشخصية الفنية. 
المهارات والقدرات المطلوبة

 فهم القراءة : فهم الجمل والفقرات .
الكتابة: التواصل الكتبي الفعال مع اآلخرين .

التفكير الناقد: إستخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف 
للرؤى المختلفة .

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
أبعاد  وإدراك  اآلخرين  فعل  ردود  فهم   : اإلجتماعية  العالقات  إدراك 

تصرفاتهم .
مضامينها  لفهم  الحديثة  والمواد  المعلومات  معالجة  النشط:  التعلم 

واستنتاجاتها.
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.

الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.

اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.

التفكير اإلستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية .
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة األميركّية في بيروت...
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