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 الملخص:

ين هددد ا الدسا ددة الددر التعددرد علددر الدددوس الوادداما للخدمددة االجتماعيددة  ددا مواج ددة األمددة جام ددة كوسونددا لددد  ا   ددامي

االجتماعيين العاملين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك من  الل التعرد علر طبيعة الددوس الواداما الد   

والتعدرد علدر اتهاهدات اع داف الفريدب الطبدا بالمستشدفيات ن دو  ،تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمدة جام دة كوسوندا

والمعواات التا ت ول دون ايام ا   اما  ،االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما

االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمدة كوسوندا، وو دق مقتر دات تسداعد  دا تفعيدل دوس الخدمدة االجتماعيدة  دا مواج دة 

 داميين االجتمداعيين العداملين بمستشدفيات العدزل ا ألمات ال  ية. واد ا تخدم البا ثان من ج المسح االجتماعا لعينة من ا  

واعتمدت الدسا ة علر اال تبانة كأداة سميسية لهمدق بياندات  ،( ا  اما اجتماعا35ال  ة بمنطقة مكة المكرمة وبلغ عددها )

موا قدة ا دراد سا دة ، وكدان مدن اهدم نتدامج الدspssوتم ت ليل ه ه البيانات من  الل برنامج  ،الدسا ة الميدانية من عينة الدسا ة

كما توصلا الدسا ة الدر . العينة علر الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا كانا كبيرة

ان اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  دا الفريدب 

كمدا  ،ا   اما االجتماعا ل دل مشدكالت المر در دا دل العدزل يتقبل تد التالتمريض ان ا كبيرة وتمثلا  ا العالجا كان

ي تم الفريب الطبا بالمعلومات التا يقدم ا ل دم ا   داما االجتمداعا عدن  الدة المر در. وال درت النتدامج ان اهدم المعوادات 

ا  دا مواج دة األمدة كوسوندا هدا نقدز الميزانيدة المخ  دة للخدمدة التا ت ول دون ايام ا   داما االجتمداعا بددوسه الوادام

واوصدا  الم ندا.االجتماعية بالقطداع ال د ا، ونددسة وجدود بدرامج تدسيبيدة موج دة لن  داميين االجتمداعيين لتطدوير ادام دم 

 ميين االجتمداعيينوم دام ا   دا ادواس بطبيعدة الطبيدة الفدر  اع داف وبدااا والتمدريض ا طباف وعر تنميةالدسا ة ب روسة 

 .ا   اميين تهاه الخاطئة النظرة لتغيير بالمستشفر

الدوس الوااما، الخدمة االجتماعية، األمة، جام ة كوسوندا، اال  داميين االجتمداعيين مستشدفيات العدزل الكلمات المفتاحية: 
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The Preventive Role of Social Service in the Face of the Corona Pandemic Crisis (An 

Applied Study on Social Workers in Health Isolation Hospitals in the Makkah Region) 

 

Abstract 

 The study aimed to identify the preventive role of social service in facing the crisis of the 

Corona pandemic among social workers working in health isolation hospitals in the Makkah 

region, by identifying the nature of the preventive role provided by social service in facing the 

crisis of the Corona pandemic, and identifying the trends of members of the medical team in 

hospitals. Towards the importance of the role played by the social worker as a key member of 

the treatment team, the obstacles that prevent the social worker from playing his preventive role 

in facing the Corona crisis, and the development of proposals that help activate the role of social 

service in the face of health crises. The two researchers used the social survey method for a 

sample of social workers working in health isolation hospitals in Makkah Al-Mukarramah, 

which numbered (53) social workers. The most important results of the study were the approval 

of the sample members on the preventive role provided by the social service in the face of the 

Corona pandemic crisis. The study also found that the attitudes of the members of the medical 

team in hospitals towards the importance of the role played by the social worker as a key 

member of the treatment team were great and represented that nursing accepts the interventions 

of the social worker to solve the problems of patients inside isolation, and the medical team is 

interested in the information provided to them by the social worker about condition of patients. 

The results showed that the most important obstacles that prevent the social worker from 

performing his preventive role in the face of the Corona crisis are the lack of budget allocated to 

social service in the health sector, and the scarcity of training programs directed to social 

workers to develop their professional performance. The study recommended the need to develop 

the awareness of doctors, nurses and other members of the medical teams about the nature of the 

roles and tasks of social workers in the hospital to change the wrong view towards specialists, 

and this can be done through holding periodic meetings, and implementing seminars that would 

contribute to achieving this. 

Keywords: Preventive role, social service, crisis, corona pandemic, social workers, health 

isolation hospitals 
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 اإلطار العام: .1

 المقدمة. 1.1

  ا  ،لقد اصب ا المماس ة العامة  ا الواا الراهن جزفاً ا ا ياً  ا كا ة مناهج الخدمة االجتماعية  ا العديد من دول العالم

عدد كما ت ،تعد من اهم وا دث النماذج العلمية التا  ر ا نفس ا علر المماس ة الم نية  الل الربق ا  ير من القرن العشرين

اتهاه تفاعلا يبتعد عن الدنم  التقليدد  للخدمدة االجتماعيدة الد   يقسدم ا الدر طدر  ا ا دية مثدل  دمدة الفدرد و دمدة الهماعدة 

 .وتنظيم المهتمق

واد ا   نموذج المماس ة العامة  ا التطوس بشكل وا ح  الل  قبة التسعينيات من نفس القرن وان كان ذلدك ال ينكدر 

نادت ب  ا النموذج والتا واكبا ل دوس م ندة الخدمدة االجتماعيدة  دا ن ايدة القدرن التا دق عشدر وبدايدة  الم اوالت المبكرة التا

القرن العشرين والتا تمثلا  ا ا صوات التا نادت بتكامل وو دة مماس ة الخدمة االجتماعية، ولقد اصبح هناك ابدول متزايدد 

واف علدر مسدتو  المماس دة الم نيدة او تعلديم الخدمدة االجتماعيدة او وملموس لفكرة المماس دة العامدة  دا الخدمدة االجتماعيدة  د

 (.53 ،9002 ،الب ث ) بيب

وتعد المؤ سات الطبية ا د  المؤ سات التا ت دد الر تقديم الرعاية ال  ية والعالجية والواامية واالنشدامية لن دراد   

ولكدا ت قدب هد ه المؤ سدات الطبيدة اهددا  ا تسدتعين  ،او الهماعات  واف كاندا سعايدة عامدة او سعايدة متخ  دة بدال ا دتثناف

 (.29، 9055 ،و  ما )سجببالعديد من التخ  ات والم ن ا  ر  لت قيب التكامل لفريب العمل بالمؤ سات الطبية 

 يطلدب مدا وهدو التخ  دات مدن هموعدةم بين الخدمة االجتماعية  ا المهال الطبا  ا اطاس  ريب عمل يهمقوتعمل 

 ،االجتمداعا الت اليدل، وا   داما  ندا ،اإلشداعة  ندا تمريض ،طبيب، و ا الغالب يتكون ه ا الفريب من) الطبا الفريب عليه

 ونفدس تدراه كهسدم لإلنسان والتدا الكلية والنظرة المف وم اهميته من الطبا الفريبكما يستمد و ،  ا ال تعمل منفردة وغيرهم (

شتراك  ا العملية العالجيدة بدين اكثدر مدن تخ دز، وان د اسهم مدق بع د م  يث يبعث ذلك علر  روسة االت اد واال ،وبيئة

 .(22 ،9003 ،اكيفية التعامل مق ه ا المريض )علالبعض للوصول الر اراس مو د بشأن 

  دا الطبيدة غيدر الطبا،  يث يتعامل مق الهوانب بالفريب ع وكو عال  وا ح له دوس االجتماعا كما ان ا   اما

 التدد ل لده ولعمليدة اطمدأن علميدة واددسة كفدافة االجتمداعا ذو ا   داما ان شدعر المدريض اذا ن الطبيعداومد، المريض  ياة

 ،وا باب عوامل لعدة عليه، ان يكون يهب ال   يهده بالشكل ال الدوس اد المتأمل ل  ا ان اال ،الي ا  تؤد  التا الم نا والنتامج

 ،9000 ،)البداأل عملده جواندب بكا دة واإللمدام الم داسة من دسجة عالية علر ان يكون علر ا   اما االجتماعا يهب  إنه ل لك

552.) 

و ا  وف ما  بب تأتا ه ه الدسا ة للواود علر ما ااما به م نة الخدمة االجتماعيدة الطبيدة مدن دوس واداما، وذلدك 

تمداعا بمستشددفيات العددزل ال دد ا مدن  ددالل ايددام ا   دداما االج-مدن  ددالل اتخدداذ التدددابير الوااميدة لمواج ددة جام ددة كوسونددا 

نشدر والتدا يكدون هدد  ا  ،وذلك عن طريب مهموعة من البرامج ،بعملية توعية ص ية للمر ر بطر  التعامل مق تلك الهام ة

 .ال  ية بطر  الوااية والمكا  ة ل  ا الوباف ال قامب
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 مشكلة الدراسة.. 1.1

العامدة للخدمدة االجتماعيدة والد   يركدز علدر ا نشدطة التدا تكفدل يعد المد ل الوااما مدن المددا ل ال ديثدة للمماس دة 

 عمليات  ا هام الفريب الطبا دوساً  (. كما ان لخدمة522، 9053 ، ماية الفرد من التعرض لمشكالت  وف ا داف )عبد الراأل 

 تهنبداً لإلصدابة وذلدك ا مدراض مدن الواايدة لت قيدب ال د ية والثقا دة ال د ا ال د ية وذلدك عدن طريدب نشدر الدوعا الواايدة

 بددوس االجتمداعيين يسدتطيعون القيدام المهتمدق،  ا   داميين ثم ومن ا  رة ا راد بين العدو  انتشاس او بالمرض او االنتكا ة

ال دد ا  التثقيدد   ددا المستشددفيات العامددة وبددرامج ا ددتخداماً  اكثددر يكددون اال ددلوب وهدد ا المر ددر لهماعددات التوجيدده

 (.9002،52،)المليها

ان لن  دداما االجتمدداعا دوس وادداما  ددا  الدر( 9090 ،بعددض الدسا ددات السدابقة مثددل دسا ددة ) ددويدان توصددلاوادد 

( الددر ان 9090،الفريدب الطبددا لمواج ددة جام ددة كوسونددا بمستشددفيات العددزل ال دد ا، وكدد لك مددا توصددلا اليدده دسا ددة ) ددليمان

وبندافاً  .تعمدل علدر تنميدة الدوعا بثقا دة التباعدد االجتمداعاعالجيدة( و –وااميدة  –ادواساً عديددة )تنمويدة  االجتماعالن  اما 

علر ما  بب تأتا ه ه الدسا ة ال تطالع آساف اال  اميين االجتماعيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقدة مكدة المكرمدة  دول 

 دة  دا التسداال الرميسدا الدوس الوااما للخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا. وعليده يمكدن ان ن ددد مشدكلة الدسا

 التالا:

بمستشدفيات العداملين ما الدوس الوااما للخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا لد  اال  داميين االجتمداعيين  -

 العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة؟
 

 أهمية الدراسة.. 1.1

 .العلميةاألهمية  (أ

ا مدر الد   يددعوا التخ  دات المختلفدة ان تتبندر  ،لسدا ة  اليداً اصب ا جام ة كوسونا مدن اهدم الق دايا المثداسة علدر ا -5

 مماس ات ا علر ا اليب ونماذج علمية تساهم  ا و ق  لول لمواج ت ا.

تطددوير عمليددة المماس ددة الم نيددة لن  دداميين بمددا يواكددب التغيددرات المهتمعيددة بمددا يسدداهم بقددوة  ددا دعددم مكانددة الم نددة  -9

 ل لمواج ة ت ديات الع ر والمشكالت المهتمعية المست دثة.واالعتراد المهتمعا بدوسها الفاع

 دوس ا دتخدامه لتفعيدل يمكدن والد   الواداما المدد ل مماس دة  دالل مدن الطبيدة االجتماعيدة للخدمدة الوااما الدوس اهمية -5

 اتيهياتا تر من المد ل ل  ا لما ،لمر ر كوسونا العزل ال  ا مستشفيات دا ل بالفريب الطبا االجتماعا ا   اما

كوسوندا  بفيدروس الم دابين اعدداد وتزايدد انتشداس لدل  ا  اصة ،ت قيب ا هداد الواامية  ا تساعد ان يمكن وتكنيكيات

 .المستهد

 .العمليةاألهمية  (ب

لت سين وتطوير ادام دم الم ندا ومماس دت م  الطبا توجه نظر ا   اميين االجتماعيين العاملين بالمهال نتامج الدسا ة   -5

  ا المهال الطبا بالمستقبل لمواج ة االألمات الطبية التا اد ت دث.الم نية 

نتامج الدسا ة  توجه نظر البا ثين  ا الخدمة االجتماعية  دا المهتمدق السدعود  باالهتمدام بدالب وث ذات الددوس الواداما  -9

 .ب فة عامة وك لك ب وث المماس ة العامة ب فة  اصة نظراً لندست ا
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 ددا تزويددد المسددؤولين ببيانددات ومعلومددات يمكددن اال ددتفادة من ددا  ددا تفعيددل الدددوس الوادداما للخدمددة نتددامج الدسا ددة اددد تفيددد  -5

 .االجتماعية الطبية  ا مواج ة  يروس كوسونا

امكانيددة التوصددل الددر و ددق توصدديات ومقتر ددات لتفعيددل دوس ا   دداما االجتمدداعا الوادداما  ددا التعامددل مددق االألمددات  -9

 الطاسمة المستشفيات.
 

 اف الدراسة.أهد. 1.1

 يلا:التعرد علر ما  الرت دد الدسا ة 

 .طبيعة الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا -5

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا  -9

 الفريب العالجا.

 ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا. المعواات التا -5

 و ق مقتر ات تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية. -2
 

 تساؤالت الدراسة.. 1.1

 جافت الدسا ة لإلجابة علر التسااالت التالية:

 ؟كوسوناجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة ما طبيعة الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة اال -5

ما اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا  -9

 العالجا؟الفريب 

 ة كوسونا؟ما المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األم -5

 ماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية؟ت التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتما المقتر ا -2

 

 الدراسة. مصطلحات. 1.1

 الدور:مفهوم ( 1

يعرد ااموس الخدمة االجتماعا الدوس بأنه " نموذج يتركز  ول بعض ال قو  والواجبدات ويدرتب  بو دق م ددد للمكاندة 

شدخز  دا ا  مواد  عدن طريدب مهموعدة تواعدات يعتنق دا اآل درين كمدا دوس ال معين ويت دددا ل جماعة او و ق اجتماعا 

 .(235، 9000،يعتنق ا الشخز نفسه")السكر 

مهموعة ا  عال والم ام واإلجرافات التدا يقدوم ب دا ا   داما االجتمداعا مدق الفريدب  بأنه: وتعرد الدسا ة الدوس اجرامياً     

 المر ر ص ياً. وعا أليادةالطبا  ا مستشفيات العزل ال  ا ب دد 
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 :مفهوم المدخل الوقائي (1

يعرد المد ل الوااما بأنه " مهموعة ا نشطة الم نية التا يقوم ب ا ا   داميين االجتمداعيين ب ددد تهندب او تفداد  

وغرس اهداد اجتماعيدة مرغوبدة"  ،المشكالت االجتماعية المتنبأ ب ا لد  الناس و اصة المعر ون للمخاطر اكثر من غيرهم

 .(905 ،9053 ،الراأل  عبد)

هو اله ود وا نشطة الم نية التا تت دمن مهموعدة مدن اال دتراتيهيات  :المد ل الوااما اجرامياً بأنهوتعرد الدسا ة 

وا  اليب الفنية والتا يستخدم ا اال  اما االجتماعا كع و  ا  ريب العمل الطبا لمساعدة المر ر  دا مستشدفيات العدزل 

 ال  ا.

 االجتماعية الطبية: الخدمة (1

وللقيم  ،تعرد الخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية بأن ا " ها مماس ة ا   اما االجتماعا للقاعدة المعر ية    

وللمن ج لم نة الخدمة االجتماعية  ا اطاس  ريب العمل بمؤ سات الرعاية ال  ية ب دد مساعدة العمالف علر اكتساب ا دلوب 

 (. 22، 9095 ،)م مد والشري  "ومساعدة المؤ سة علر ت قيب اهدا  ا الواامية والعالجية والتأهيلية ،لل  ة ال ياة المعزأل

تلددك اله ددود التددا تخ ددز وتسددتخدم لمسدداعدة المر ددر  :الخدمددة االجتماعيددة الطبيددة اجراميدداً بأن دداوتعددرد الدسا ددة 

 و  من ال ياة يتفب مق سغبات م وميول م.وا  راد والهماعات للوصول ب م الر تكوين عالاات مر ية ومست

 مفهوم جائحة كورونا  (1

يتميددز بانتشداسه الوا ددق بددين ا ددراد  Covid-19جديدد يطلددب عليددة  وبدداف :بأندده يددروس كوسوندا اجراميدداً تعدرد الدسا ددة 

 .يتطلب اجرافات واامية وا تراألية للوااية منه ،المهتمق

 :ألخصائي االجتماعي( ا1

بأندده " ممدداسس م نددا اعددد علميدداً وم نيدداً اعددداداً مالممدداً  ددا معاهددد وكليددات الخدمددة  جتمدداعاااليعددرد ا   دداما 

ويقددوم بالعديددد مددن ا دواس من ددا التثقيفيددة والتنمويددة  والنفسددية والم نيددةويتمتددق بددبعض ال ددفات الشددكلية والعقليددة  ،االجتماعيددة

 (.254: 9052،جتماعية والنفسية" )ا مدويعمل علر تشخيز المرض من النا ية اال ،والواامية والعالجية

هددو الشددخز الدد   تخددرج مددن ااسددام ومعاهددد وكليددات الخدمددة  :اجراميددا بأنددهوتعددرد الدسا ددة ا   دداما االجتمدداعا 

 .وتقق عليه مسئولية مماس ة م نة الخدمة االجتماعية ،االجتماعية ويتميز بمهموعة من الم اسات الشخ ية واالجتماعية

 

 سابقة والنظرية المستخدمةالدراسات ال .1

 الدراسات السابقة .1.1

بترتيبهوا تصواعديام مون  انوقوام الباح و ،يتطرق الباحث في هذا المبحث إلى أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوو  البحوث

 :على النحو اآلتيالسنوات األقدم إلى األحدث 
 

الجتمداعا كمنسدب  دا مواج دة االمدراض المعديدة بعنوان " دوس اال  اما ا ،(1111 ،مصطفى حبيب )محمددسا ة 

 مواج دة االجتمداعا كمنسدب  دا ا   داما والتا هدد ا الدسا دة الدر التعدرد علدر دوس .من منظوس طريقة تنظيم المهتمق "

 ،(، وهو ما يعدرد بدأنفلونزا الطيدوس وانفلدونزا الخنداأليرA/H5N1( و يروس ) A/H1N1) يروس   اصة ا مراض المعدية

 االجتمداعا بالعيندة، المسدح البا دث مدن ج وا دتخدم الدوس بالمهال المدس دا، ه ا اداف تعو  التا اهم المعواات علر والتعرد
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 تواج ده التدا المعوادات مدن بدين ان وتوصدلا نتدامج الدسا دة الدر اجتمداعا، ( ا  داما542اوام دا ) عيندة علدر تطبيق دا وتدم

 الطبا. العمل  ريب المدس ة، الر الطالب، ترجق معديةا مراض ال مواج ة  ا كمنسب ا   اما االجتماعا
 

ن و ت وس مقترح لدوس ا ت اصا المماس ة الم نية للخدمة االجتماعيدة  دا "عنوان ب (1111،دراسة )محمد عليوان

تعدرد هدد ا الدسا دة للوادد  ،"مهال الرعاية االجتماعية لمر ر كرونا: دسا دة ميدانيدة بدوألاسة الشدؤون االجتماعيدة العراايدة

وا دفرت النتدامج عدن  علر دوس ا  اما المماس ة الم نية للخدمة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة االجتماعيدة لمر در كوسوندا

( بددين دوس البا ددث االجتمدداعا بددوألاسة الشددؤون االجتماعيددة 0.05وجددود عالاددة استباطيددة موجبددة دالددة ا  دداميا عنددد مسددتو  )

 ددر كوسونددا، و سددرت النتددامج التددا تددم التوصددل الي ددا  ددا  ددوف اإلطدداس النظددر ، العراايددة ومهددال الرعايددة االجتماعيددة لمر

والدسا ات السابقة، كما و دعا عددد مدن التوصديات لددوس ا  داما المماس دة الم نيدة للخدمدة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة 

 .االجتماعية لمر ر كوسونا
 

األية لمواج ة األمدة كوسوندا وانب االجرافات اال تربعنوان " مد  تأثير بعض ج (1111 ،سعيد آل سعد )خالددسا ة 

وهدد ا الدسا دة  .من النفسا واالجتماعا لن راد من وج ة نظر المماس ين ال  يين بمدينة الملك عبد العزيز الطبيدة"علر ا 

 راد من وج ة جوانب اإلجرافات اال تراألية لمواج ة األمة كوسونا علر ا من النفسا واالجتماعا لن الر التعرد علر بعض

وجود اتفا  بين ا راد العينة  يمدا يتعلدب بتدأثير  وكان من ابرأل النتامجنظر المماس ين ال  يين بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، 

باإل دا ة الدر وجدود اتفدا   ،األمة جام ة  يروس كوسونا علر العالاات االجتماعية علر ا  راد من وج ة المماس ين ال  يين

لعيندة مدن  يدث تعداون المددنيين  دا مسداعدة ا  در وا  دراد المعدوألين  دا التقليدل مدن مخداطر انتشداس العددو  يليده بين ا دراد ا

 دا ت د يح واي داً تعداون المهتمدق المددنا  ،التعاون  ا س ق مستو  الوعا ثم تكات  ج ود الشدباب مدن ذو  الخبدرة ال د ية

 ددتمراس  ددا عمددل الدسا ددات الت ليليددة ا كثددر تخ  دداً لت ديددد ا  واددد اوصددا الدسا ددة ب ددروسة اال . ددلبيات تعامددل ا  ددراد

 الو امل اكثر  عالية  ا مختل  ا ألمة.
 

بعنوان " المماس ات المهتمعية   راد المهتمق تهداه  يدروس كوسوندا المسدتهد  (1111 ،محمد الشوبري )نهى دسا ة

واد هد ا الدسا ة الر سصدد المماس دات المهتمعيدة ال اليدة  دسا ة من منظوس الخدمة االجتماعية المهتمعية ".  :(52-)كو يد 

-المواا  واالتهاهات والسلوكيات الفعلية ( لد  ا دراد المهتمدق تهداه  يدروس كوسوندا المسدتهد )كو يدد ،)المعاسد والمعلومات

ات الوااميدة واال تراأليدة ك لك ت ديد المعوادات التدا ت دول دون تبندا المماس دات المهتمعيدة السدليمة وااللتدزام بداإلجراف ،(52

وكان من اهم نتامج الدسا ة ان غالبية عينة الدسا ة يتابعون مستهدات كوسوندا مدن  دالل و دامل التواصدل  ، (52-تهاه )كو يد 

كمدا ان لدد  عيندة الب دث  ،ووجود بعض الت وسات والمعتقدات الخاطئدة لدد  عيندة الب دث  دول  يدروس كوسوندا ،االجتماعا

كمددا جددافت  ،(9.222وطددر  الواايددة بمتو دد   سددابا ادددسه ) ،(9.25اس العدددو  بمتو دد   سددابا بلددغ )معر ددة بطددر  انتشدد

والسددلوكيات الفعليددة بمتو دد   ،(9.3االتهاهددات وادساك المخدداطر لددد  عينددة الب ددث بشددأن  يددروس كوسونددا بمتو دد   سددابا )

 (9.23 سابا )
 

ا   اما االجتماعا الطبدا  دا تنميدة الدوعا بثقا دة  بعنوان " وااق دوس( 1111،)فاطمة عبد الرازق سليمان دسا ة

 ". من وج ة نظر الشباب السعود  "Covid19"التباعد االجتماعا  ا لل األمة  يروس كوسونا كو يد
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وااق ا   اما االجتمداعا الطبدا  دا تنميدة الدوعا بثقا دة التباعدد االجتمداعا  دا لدل األمدة  يدروس  وهد ا الدسا ة لمعر ة 

ان وااق الدوس التنمو  لن  اما االجتماعا  ا  و ل ا النتامج الر ،من وج ة نظر الشباب السعود   COVID 19كوسونا

 ، تنمية الوعا بثقا ة التباعد االجتماعا من وج ة نظر الشباب السعود   دا لدل األمدة  يدروس كوسوندا جداف  دا الترتيدب ا ول

و دا الترتيدب الثالدث واادق الددوس العالجدا لن  داما  ،اما االجتمداعابينما جاف  ا الترتيب الثانا وااق الدوس الواداما لن  د

وجددافت اهددم ال ددعوبات مددن وج ددة نظددر الشددباب السددعود   ددا عدددم الت ددديب المهتمعددا بأهميددة دوس ا   دداما  ،االجتمدداعا

خدمة االجتماعيدة واد اوصا الدسا ة ب روسة ا ت داث وتطوير مناهج دسا ية  ا ال ،االجتماعا الطبا  ا مثل تلك ا ألمات

 .تخدم االعداد العلما والنظر  لإل  اميين االجتماعيين عند مماس ت م الم نية
 

بعنددوان " آليددات  مايددة ا   دداميين االجتمدداعيين مددن المخدداطر المرتبددة ( 1111 ،عبوود الفتوواس السوويد )خالووددسا ددة 

دسا ددة الددر التعددرد علددر اهددم آليددات ال مايددة بالمماس ددة الم نيددة  ددا المهددال الطبددا واددا انتشدداس الهام ددة ". واددد هددد ا ال

كد لك  ،لن  اميين االجتماعيين من المخاطر المرتبطة بالمماس دة الم نيدة  دا المهدال الطبدا مدن جدراف التعامدل مدق المر در

 ،الهام دةت ديد اهم المخاطر التا تواجه اال  اميين االجتماعيين والمرتبطة بمماس ات م الم نية  ا المهال الطبا واا انتشاس 

وت ديد اهم المقتر ات التا تس م  ا مواج ة المخاطر المرتبطة بالمماس ة الم نية لن  اميين االجتماعيين  ا المهدال الطبدا 

كما توصلا الدسا ة الر ان اهم المخاطر المرتبطة بالتعامل مق ا ر المر ر وذوي م هدا مخداطر مدن  ، ،واا انتشاس الهام ة

وبالنسدبة للمخداطر المرتبطدة بظدرود  ،شكاو  اهل المدريض ا   داما االجتمداعا بددون وجده  دب  ،عدم االمتثال للتعليمات

ومخداطر عددم تدو ر  ،ومناخ العمل   ا مخاطر نتيهة عدم تو ير اإلمكانيات التا تمكن ا   اما االجتماعا مدن ا داف الفعدال

الجتماعا  يث ان دوسه ال يقدل اهميدة عدن ادواس بدااا واد اوصا الدسا ة ب روسة تعزيز دوس اال  اما ا ، دمة طبية جيدة

 .اع اف الفريب الطبا
 

بعنوان " ت وس مقترح من منظوس المماس ة العامة  ا الخدمة االجتماعية لت قدب ( 1111 ،)أحمد زكي مرسيدسا ة 

الددعم االجتمداعا مدن  وا س اشكال ". واد هد ا الدسا ة الر ت ديد(52-الدعم االجتماعا من  يروس كوسونا المستهد )كو يد

وا  دس  ( وا درهم،52-كوسوندا المسدتهد )كو يدد   يدروس مدن للمتعدا ين المقددم العامدة للخدمدة االجتماعيدة المماس دة منظدوس

 يدروس كوسوندا، وكدان مدن اهدم  األمدة ا تياجداً  دا لدل ا كثدر للفئات الدعم االجتماعا تقديم عند علي ا يعتمد والمؤشرات التا

 ددة ان اشددكال الدددعم االجتمدداعا الدد   يقدمدده اال  دداميين االجتمدداعيين للمتعددا ين وا ددرهم مددن  يددروس كوسونددا هددو نتددامج الدسا

وان اكثدر الفئدات  ،التواصل مق ا ر الندزالف والمتعدا ين مدن  يدروس كوسوندا عدن بعدد عدن طريدب و دامل التواصدل االجتمداعا

وان ا س تقديم الدعم االجتماعا  ،والعمالة اليومية والباعة الهاملون ،نا تياجاً للدعم االجتماعا ها الرجال والنساف وكباس الس

 .للمتعا ين من  يروس كوسونا ها ا ترام  قو  اإلنسان والمسئولية االجتماعية
 

بعنددوان " برنددامج مقتددرح مددن المنظددوس الوادداما لطريقددة  دمددة الهماعددة لتفعيددل دوس  (1111 ،)محموود سووويدان دسا ددة

 دسا ة مطبقة علر مستشفيات العزل بم ا ظة الب يرة ". :ا  ا الفريب الطبا لمواج ة جام ة كوسوناا   اما االجتماع

 والتددا هددد ا الدسا ددة الددر القدداف ال ددوف  ددول جام ددة  يددروس كوسونددا المسددتهد وج ددود ا   دداميين االجتمدداعيين 

 الطبا،  العمل بفريب كأع اف
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  دا ا   داما االجتمداعا دوس لتفعيدل الهماعدة  دمدة لطريقدة الواداما المنظدوس برندامج مدن الدر للتوصدل كما هد ا الدسا ة

 بمستشدفيات الطبدا االجتمداعا بدالفريب ا   داما  ل ا نتدامج الدسا دة الدر ان دوسو جام ة كوسونا لمواج ة الفريب الطبا

   دعي ، بمسدتو جدافت ا   داما دوس الطبدا ن دو الفريدب اع داف اتهاهدات وان بمسدتو   دعي ، كوسوندا جداف عدزل

 الفريب  ا اإلجتماعا ا   اما لتفعيل دوس الهماعة  دمة لطريقة المنظوس الوااما من مقترح برنامج الر الدسا ة وتوصلا

 كوسونا. عزل مر ر بمستشفيات الطبا
 

ة بعنوان "الت ديات التا تواجه ا   اميين االجتماعين  ا التعامدل مدق جام د (1111،عبد العليمايمان حنفي )دسا ة 

واددد هددد ا الدسا ددة الددر التعددرد علددر الت ددديات التددا تواجدده  ،كوسونددا وبرنددامج مقتددرح للمماس ددة العامددة  ددا التغلددب علي ددا"

ا   داميين االجتمدداعيين  ددا التعامددل مددق جام ددة  يددروس كوسونددا، ومقتر ددات م للتغلددب علددر هدد ه الت ددديات. اي ددا ادددم الب ددث 

اعد  دا عمليدة التغلدب علدر هد ه الت دديات. والب دا مدن نمد  الدسا دات الوصدفية برنامج مقترح للمماس دة العامدة يمكدن ان يسد

ا  داما اجتمداعا  20الت ليلية، وتم اال تفادة من من ج المسح االجتماعا. وتم جمق البيانات المطلوبة من عينة عمديدة  هم دا 

وكان مدن  ،تبيان تم توأليعه بشكل الكترونايعملون  ا مهاالت عديدة من مهاالت مماس ة م نة الخدمة االجتماعية، بوا طة ا 

اهم نتامج الب ث ت ديد اهم الت ديات واهم ا: مشكالت عدم االلتزام الكامل وكل الوادا مدن ابدل العمدالف  دا تطبيدب اإلجدرافات 

الم نيدة لدد  الواامية / اال تراألية. اي ا تم ادديم عددد مدن المقتر دات للتغلدب علدر تلدك الت دديات والتدا مدن اهم دا س دق القددسة 

ا   اميين االجتماعيين  ا ااناع العمالف بااللتزام باإلجرافات الواامية / اال تراألية. ك لك تم ت ميم برندامج مقتدرح لمواج دة 

 .ت ديات مماس ة م نة الخدمة االجتماعية  ا مواج ة وباف  يروس كوسونا
 

 

االجتماعية علر ا  رة " دسا ة وصفية علر عيندة بعنوان " جام ة كوسونا وآثاسها ( 1111 ،) عطية السلمي دسا ة

من ا  ر السعودية بمدينة جدة " واد هد ا الدسا ة الر الكش  عن جام ة كوسونا وآثاسها االجتماعية علر ا  درة لدد  عيندة 

انة باالعتماد علر ولقد تم ت ميم ا تب ،( من اسباب ا  ر529عينة الدسا ة علر ) اشتملامن ا  ر السعودية بمدينة جدة، واد 

واد اعتمدت الدسا ة علر المن ج الوصفا الت ليلدا، وتوصدلا الدسا دة  ،spssالدسا ات السابقة، وتم ت ليل ا با تخدام برنامج 

وه ا يدل علر مد  وعدا ا  درة  ،الر ان اآلثاس السلبية المترتبة علر جام ة كوسونا المستهد لن رة جافت بشكل عام  عي 

كمددا ال ددرت النتددامج  ددود ا ددراد ا  ددرة مددن اإلصددابة بفيددروس كوسونددا  ،بات ددا ومسددئوليات ا لل ددد مددن الهام ددةالسددعودية بواج

كما ان دوس ا   اما االجتماعا  ا التعامدل مدق اآلثداس المترتبدة علدر جام دة كوسوندا لن درة  ،المستهد بسبب  رعة انتشاسه

يات االجتماعيدة والتكدات  بدين كا دة التخ  دات الطبيدة والنفسدية جافت بشكل متو د  وهد ا يددل علدر ال اجدة لتفعيدل المسدئول

واد اوصا الدسا ة بأنه علر الدولة الدعم المستمر بنشرات اعالمية وتثقيفية للتعامل ا  در  للواايدة  ،واالجتماعية لدسف الوباف

 .من مخاطر  يروس كوسونا باعتباس ان الوااية  ير من العالج
 

 

 للدراسةالنظرية الموجهة  .1.1

ال يوجد  دا الخدمدة االجتماعيدة اطداس نظدر  مو دد ينطلدب منده جميدق المنتمدين الدر الم ندة،   نداك الكثيدر مدن ا طدر 

 النظرية التا تستند الي ا م نة الخدمة االجتماعية، والتا اتا الي ا من الكثير من التخ  ات وثيقة ال لة، 
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ا طدر النظريدة ليسدا بال دروسة متنا دقة  يمدا بين دا، ا مدر الد    وعلر وجه الخ وص علدر الدنفس وعلدم االجتمداعا، وهد ه

 ،يهعددل مماس ددة الم نددة عر دده لكثيددر مددن االتهاهددات وذلددك تبعدداً لمددا يددؤمن بدده الممدداسس مددن تلددك ا طددر النظريددة )الدددامغ

5222،25  .) 

الدسا دة مدن ا داس  و ا ب وث الخدمة االجتماعية يهدب ان ينطلدب الب دث مدن نظريدة او نظريدات منا دبة، ا  تسدتمد

نظر  يتالفم مق طبيعة واهداد الدسا ة، ويهدب توليد  هد ا ا  داس النظدر  ب دوسة ت قدب اهدداد الب دث واعتبداسه بمثابدة 

بدالتركيز علدر ا دد  النظريدات ذات االستبداط  انالموج ات لكل  طوة من  طوات ومرا ل الدسا ة، وبناًف علر ه ا اام البا ث

  نظرية الدور""سبط ا بمشكلة الب ث وها بمو وع الدسا ة وم اولة 

  ا مرتبطة بالبنامية الوليفية  ا علدم االجتمداع وهدا جدزف منده، وتدر  ان  ،تعد نظرية الدوس من النظريات ال ديثةو      

 او عيندةاجتماعيدة م يشدغل مكاندة المهتمدق  دا كل  درد وان ،السلوك يعتمد علر الدوس او ا دواس التا يشغل ا الفرد  ا المهتمق

عدن  تميزهدا التدا المكاندة، هد ه تدتالفم مدق طبيعدة وعناصدر معيندة  او ادواس دوس اداف عدة مكانات، ومن ثدم تفدرض علدر الفدرد

والواجبدات التدا  عدن مهموعدة ا  عدال عباسة هو يمثل الهانب الديناميكا للمكانة،   الدوس ا  ر ،  الدوس غيرها من المكانات

 الد   الو دق االجتمداعا   دا هدا :امدا المكاندة ،و عاً اجتماعياً معيناً او  ا واا معين د ال   يشغل ا الفر المهتمق يتواع ا

 (.  9002،20الفرد  ا المهتمق )السن وس ،  يشغله

ا   داما االجتمداعا ويمكن تولي  نظرية الدوس االجتماعا  ا الدسا ة علر ان مف وم الدوس هو السلوك المتواق مدن 

 :، وه ا الدوس يقوم علر عدة سكامز ومفاهيم كاآلتاالمستشفياتلمكانة معينة  ا   يال شغله الطبا

والواجبدات، تواعات الدوس: وتشمل تواعدات السدلوك الشخ دا والمركدز الد   يتدواله شدخز معدين ويشدمل كدل ال قدو   .5

وا نظمدة التدا تسدير   سدب مدا تت دمنه اللدوامح ا   اما االجتمداعا الطبدا لددوسهوك لك ما يتواعه اآل رون من اداف 

 التا يعمل ب ا. الخدمة االجتماعيةعلي ا 

تكامل الدوس: ويت قب عندما يكون  لوك الددوس وتواعاتده بالنسدبة لنشدخاص  دا نسدب معداً ب يدث يكدون السدلوك المدؤد   .9

ر  ددا جماعددات المر دد دواسه الم نيددة مددق  لن  دداما االجتمدداعامتنا ددب مددق ا  ددر. ويق ددد ب ددا المماس ددة الفعليددة 

، ويشتمل ه ا الدوس جانبين ا ول يتعلب بدوسه  ا  ريب العمل المشاسك له والهانب ا  ر دوسه مق ال داالت المستشفيات

 التا ت ل اليه.

غياب التكامل  ا ا دواس: واد ينتج لعدة عوامل من ا عدم تو ر المعلومدات والمعر دة الالألمدة عدن نسدب الددوس وا دتالد  .5

 اسكين  يه وغياب المقومات المنا بة لتس يل اداف الدوس.اهداد الدوس بين المش

غموض الدوس: ويشير مف وم غموض الدوس الر تلك ا دواس التا تفتقدر الدر االعتدراد الر دما الوا دح ب دا مدن جاندب  .2

 النظام الر ما  ا المهتمق، بمعنا عدم االعتراد بمواق ومكانه ه ا الدوس علر  ريطة العالاات االجتماعية.

ة اوة مو وع الدوس: كلما كان الدوس وا  اً وم دداً كلما ألادت اوته وتأكد و و ه، وكلما كان صعب علر الفدرد دسج .3

 ان يؤد  متطلبات الدوس.
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 اإلطار النظري للدراسة )الدور الوقائي للخدمة االجتماعية في مواجهة أزمة جائحة كورونا( .1

   .ناومفهوم فيروس كور. 1.1

وال يدوان والد    لإلنسدانالمعرو دة والتدا ادد تسدبب المدرض  الكوسوندا  ينتمدا الدر  يرو دات هو ذلدك الفيدروس الد 

اعرا دده  وتت ددح ،9052ن ايددات  واددد ل ددر مددؤ راً  ددا مدينددة يوهددان ال ددينية  ددا ،بالهام ددة العالميددةوصدفته منظمددة ال دد ة 

نسدان عدن طريدب القطيدرات ال دغيرة الدر اإل،  يث ينتقدل هد ا الفيدروس المر ية  ا ال مر واإلسها  والسعال الهاد واآلالم

ينتقدل الفيدروس لإلنسدان مسدببة لده تلدك  انالتا تتناثر من ا ن  او الفم عندما يسعل الشخز الم اب به او يعطس، كمدا يمكدن 

 .ال الة المر ية من  الل القطيرات المتناثرة علر ا  طح الم يطة بالشخز

ن الفيرو دات التاجيدة ابعة لنمم المت دة هو مدرض تتسدبب بده  داللة جديددة مدالت اليونيس وو قاً لتقرير نشرته منظمة 

، وهو  يروس جديد يرتب  بعاملة الفيرو دات نفسد ا التدا تسدبب المتالألمدة التنفسدية ال دادة ) داسس( وبعدد اندواع الزكدام كوسونا

 .(9095،29 ،)السلما العاد 

 بدا آلم الهداد، باإل دا ة شدعوس بعدض المر در سدعالوال واإلسهدا  ل مداامن اكثر اعدراض هد ا المدرض  انكما 

  دة تشتدو تزداد تدسيهياً، ثم  فيفة  عراضه ه ا اال  ال، وعادة ما تبدا او ال لب الم او الرشح او ا ن  وا وجاع او ا تقان

 القلب امراض او لدما  غ  كاستفاع ا ا ية طبية الم ابين بمشكالت المسنين وا شخاص اصابة ا تمالية كما تزداد ،المرض

بدالمرض( يشدعرون  او اعدراض ايدة دون ان تظ ر علي م بالعدو  الناس بعض السكر ، ولكن  ا الواا ذاته اد ي اب داف او

  (.9090 ،ال  ة العالمية منظمة

والتنفسدية  لإل دراألات ا نفيدة التعدرض   در مدن  دالل شدخز مدنانتشاس ه ا المرض   دو ينتقدل    باباما بالنسبة 

ا دتخدام  او مدن  دالل الدتالمس مع دم او للفيدروس الم دابين وال داملين لنشدخاص والك دة العطدس ال   تنتهده عمليدة كالرذاذ

   .(9002،55 ،عبد المعطا) بالفيروس يوم تقريباً علر ا شخاص الم ابين 52 الل  ا عراض كما تظ ر ،ادوات م

 .مفهوم الخدمة االجتماعية في المجال الطبي .1.1

 نشأة وتطور الخدمة االجتماعية الطبية. . 1.1.1

عندددما ل ددرت آساف تطالددب برعايددة ال قددة للمر ددر  م،5220بدددا ل ددوس الخدمددة االجتماعيددة الطبيددة  ددا انهلتددرا عددام 

الم ابين بدأمراض عقليدة، وذلدك بعدد  دروج م مدن الم د ات، علدر ان يدتم تقدديم هد ه الرعايدة ل دم  دا بيدوت م، تهنبداً لتكدراس 

وكانا الزامرات ي هبن الر بيوت المر ر،  يث يب رون ا رة المريض واصداامه بنوع الرعاية والمعاملة الالألمة  المرض،

له بعد  روجه من المستشفر، كما ا سا جمعيات يشتمل نشاط ا علر تنظما  ياة هؤالف المر ر، وها جمعيدات تعندا  الدة 

  دالً عدن مسداعدة مدن ال مدأو  لده لإلاامدة  دا لدر العدودة لبيئدات م، المر ر الفقراف بعد  روج م من المستشفر، وتساعدهم ع

 (.9002،دوس النقاهة وذلك بتوجي  م وج ة اجتماعية مفيدة ) ر ان

ا  يداف المهداوسة لم لدة م اامدا الزامدرات ال د ة بزيداسة بيدوت الفقدراف مدن المر در  دا 5225و ا نيويوسك عام 

جية والتمريض، واد ا ترعر انتبداه ن العديدد مدن المشدكالت االجتماعيدة والشخ دية هنر   تريا، لسداد نفقات الرعاية العال

 التا تنشأ عن المرض، واد ا تفادت بعض مستشفيات نيويوسك من  برات م لة هنر   تريا،

تشدفر اس دال ألامدرات صد يات مدن المسوادسكا ان الزياسة المنزلية تؤد  الر تقدم كبير  ا اثدر العدالج الطبدا وا دتمروا  دا 

 (.9000 ،لتتبق المر ر بعد  روج م من المستشفر واالشراد علي م )السكر 
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الطددب الدد ين اجددروا تدددسيباً عمليدداً  ددا امددا الم دددس الثالددث للخدمددة االجتماعيددة الطبيددة  كددان عددن طريددب طددالب كليددة 

تماعيدة واالنفعاليدة، وطلدب ان م ان تشدمل الدسا دة المشدكالت االج5209المؤ سات االجتماعية،  قد طلبا جامعدة بدالتيمو عدام 

يعمل طالب ا كمتطوعين  ا المؤ سات الخيرية،  تر يكتسبوا   ماً وادساكداً لنثداس االجتماعيدة واالات دادية ولدرود المعيشدة 

 . ا  الة المريض

ريكية  ا ج ات مختلفة  ا الواليات المت دة االم 5203وعلر مد  ه ه الخبرات نشأت الخدمة االجتماعية الطبية عام 

واصددبح ا   دداميين االجتمدداعيين اع دداف هيئددات مددولفا المستشددفيات العامددة، بعددد ان اصددبح الطبيددب المتخ ددز ال ددديث ال 

بعد  روجه مدن المستشدفر لمال قدة تنفيد  يستطيق ان يتعرد بداة علر ال الة المعيشية والد ل والبيئة وعادات ص ية المريض 

 (.5222 ،لتغ ية المالممة )الدامغاوامر الطبيب، واسشاد ا  رة  ا نوع ا

 تعريف الخدمة االجتماعية الطبية . 1.1.1

ها مهال هام من مهاالت الخدمة االجتماعية ي ددد الدر مسداعدة المؤ سدات تعرد الخدمة االجتماعية الطبية بأن ا " 

ض اكبددر ا دد تفادة ممكنددة مددن الطبيددة لت قيددب اهدددا  ا ليماس دد ا ا  دداميون اجتمدداعيون معدددون ب ددوسة علميدد ة ليسددتفيد المددري

ادادساً علدر س دق ادامده  ،ويعود المريض الر التوا ب مدق البيئدة ،الخدمات العالجية وبالتعاون مق الفريب الطبا،  تر يتم الش فاف

 (.9005،90 ،االجتماعا الر اا ر  د ممكن " )غباس 

 أهدف الخدمة االجتماعية الطبية. .1.1.1

اممدا مددن ألاويدة مسداعدة النداس إل دداث عمليدة التغيددر االجتمداعا مدن  دالل تغيدر كا ددة ينظدر الدر الخدمدة االجتماعيدة د

ويوجده التغيدر داممدا ل دل المشدكالت او المسداعدة علدر تقبدل المواد   دا  الدة العهدز عدن  دل  ،ا نسا  االجتماعية  دا البيئدة

اذن مسداعدة النداس علدر  ،لدر تقبلده لإلعاادةالمشكلة مثال ذلك الشخز المعا  جسمياً ال يمكن عالجه ولكن يعمل ا   اما ع

تغير اتهاهات م و لوك م يمثل ا د ا هداد ا  ا ية لم نة الخدمدة االجتماعيدة، ومدن ثدم  وليفدة الخدمدة االجتماعيدة المواأليدة 

  .بين ال اجات وادسات الشخز والفرص المتا ة  ا البيئة االجتماعية

خدمدة االجتماعيدة هدو ت قيدب هددد المماس دة الم نيدة، ا  التغييدرات الكيفيدة من نا ية ا ر   عامد المماس ة الم نيدة لل

و يمدا يتعلدب ب ددد المماس دة  ،اإليهابية التا ت دث لد  العمدالف نتيهدة المماس دة الم نيدة  دا اطداس العمدل الفريقدر بالمؤ سدة

 :يلاالم نية للخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية ويمكن تقسيمه الر ما 

 الهدف مع العمالء. :والأ

" علر انه يهب علر ا   اميين االجتمداعيين مسداعدة المر در  Ruth يما يتعلب بال دد مق العمالف  قد اكد " سوث 

" علدر اهميدة دوس الخدمدة االجتماعيدة Salieكمدا اكددت " دإلر  ،علر تعديل ا لوب  يات م بما ينسب مرا ل نموهم ولرو  م

وعلدر نفدس  .لوب  ياة المر ر  تر يستطيق المدريض ان يتوا دب مدق نفسده ومدق البيئدة الم يطدة بدهبالمستشفيات  ا تغيير ا 

" علددر  ددروسة اهتمددام الخدمددة االجتماعيددة  ددا نسددب الرعايددة ال دد ية بت سددين ا ددلوب  يدداة  Domanالمعنددر اكددد " دومددان 

دسا ة العالادة  ،االهتمام بالمخاطر ال  ية ،يئيةبالمشكالت الب )االهتمام يلاالمر ر، وعلر الخدمة االجتماعية ان تراعر ما 

 (.9095،29 ،)م مد والشري  واالات ادية(واستباط ذلك بالعناصر الثقا ية والسيا ية  ،بين ا لوب ال ياة وال  ة
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ومددن  ددالل مددا تقدددم نسددتطيق ان نؤكددد ان هدددد المماس ددة الم نيددة للخدمددة االجتماعيددة  ددا مهددال الرعايددة ال دد ية مددق 

يعدزأل مدن صد ت م علدر مسدتو  الواايدة او العدالج او  الد  هدو اكتسداب م ا دلوب ال يداة  مهتمدق(او  ،او جماعة ،) رد العمالف

 .التأهيل

 الهدف مع المؤسسة. :ثانيا

 يما يتعلب ب دد الخدمة االجتماعية  ا مهال الرعاية ال  ية مق المؤ سة نهدد انده يتمثدل  دا مسداعدة المؤ سدة علدر 

وب لك نهد ان المؤ سات التا تعمل  ا مهال الرعايدة ال د ية تتماثدل اهددا  ا العامدة مدق ا هدداد العامدة  ،مت قيب هد  ا العا

والمراكدز ال د ية ال  درية،  ،للرعاية ال د ية  نهدد مؤ سدات هدد  ا العدام )الواايدة( مثدل مراكدز سعايدة ا مومدة والطفولدة

ونهدد مؤ سدات  ،العالج( مثل المستشفيات بهميق انواع ا ومسدتويات اوالو دات ال  ية الريفية، ونهد مؤ سات هد  ا العام )

و در هد ا ال ددد نهدد ان المماس دة الم نيدة للخدمدة االجتماعيدة تسدعر الدر  .مثدل مراكدز تأهيدل المعدواين التأهيل(هد  ا العام )

 (.9095،22 ،مد والشري مساعدة المؤ سة علر ت قيق ا هد  ا العام  ا اطاس  ريب عمل متعدد التخ  ات الم نية )م 

 الطبية. االجتماعية الخدمة مبادئ. 1.1.1

 :المبداد  وهد ه الخددمات، لمماس دة هد ه مبداد  عددة علدر مبنيدة الطبيدة االجتماعية للخدمة والفعلية العملية التطبيقات ان

 (.92-92 ،9000 ،)النماس

 وآ ر طفل وبين وانثر تمييز بين ذكر المهتمق دون   راد قدمي الطبية االجتماعية الخدمات ان ه ا ويعنا الشمولية. مبدأ :أوالم 

 .المهتمق تشمل  ئات او العر ، والخدمات اللون تمييز او وآ ر، ومعا  مريض وبين

 الفنيدة والمقومدات علدر ا  دس العلميدة الطبيدة تعتمدد االجتماعيدة الخدمدة ان  يث والعملي. والمهني التقني اإلعداد مبدأ :ثانيام 

مدق  بالتعامل الفنية ا  اليب ا تعمال علر هؤالف الم نية وادسة القدسات العلمية يماس  ا من ي وتتو ر الخاص، الم نا ادواإلعد

 .العملية  الل مماس ت م من البيئة او الناس

 والتأثير والمعااين رمق المر  بناف عالاات متينة علر الم نة ل  ه المماس ين ادسة يعنا وه ا والتفاعالت. العالقات مبدأ :ثال ام 

ك لك ادسة المماس ين علر ت يئة ا جواف المنا بة ل  ه العالادات والتفداعالت  ،مع ا وكسب الثقة المتعاون ا طراد بين المتبادل

 .االيهابية التا تقوم علر التعاون

المريض عن طريب اال تدرام المتبدادل  وه ا يعنا ادسة المماس ين ل  ه الم نة علر الوصول الر ما يريده منرابعام: مبدأ القول. 

 .وتقبل المر ر للمماس ين بسعة وس ابة صدس دون ا راج

وهو ان يدسك المماسس ل  ه الم نيدة ويال دن نقداط ال دع   يده وشدعوسه وانفعاالتده تهداه المدريض  .خامسام: مبدأ التقييم الذاتي

وال يهددوأل ان تسدديطر عليدده العاطفددة او التفاعددل مددن ابددل  ،لعمددل تددر يسددتطيق ان يتال ددر ا  طدداف او االنفعدداالت العكسددية اثندداف ا

 المريض.

  اصدة مشدكلة وانمدا مشدكلته ليسدا عامدة وان و رديتده الخاصدة، كيانه له انسان المريض ان يعنا وه ا سادسام: مبدأ الفردية.

 .به الم ي  ت وساته للموا   سب هو به مرتبطة

 بالمجال الطبي. الممارسة العامة للخدمة االجتماعية .1.1

 أهداف الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي.  .1.1.1

  :( الر اهداد المماس ة العامة للخدمة االجتماعية  ا المهال الطبا كما يلا9050-9052، 9052يشير يلا )
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 .الجتماعيةتعزيز وتدعيم ا داف االجتماعا للعمالف كأ راد وا ر وجماعات ومنظمات  ا بيئات م ا -5

 .تعديل الظرود البيئية ل الح العمالف إلشباع ا تياجات م وعالج مشكالت م -9

 .الد اع عن العمالف والمطالبة ب ماية  قوا م -5

 .ت قيب العدالة والمساواة وعدم التمييز بين العمالف -2

 .تمكين العمالف من الوصول الر الخدمات والمواسد المتا ة دا ل المؤ سة و اسج ا -3

 .اعل المريض مق ا رته ومق اآل رين الم يطين بهتس يل تف -2

 .مساعدة العمالف علر اال تفادة من ادسات م وطااات م لمواج ة مشكالت م -4

 مهام ومسئوليات األخصائي االجتماعي الطبي. .1.1.1 

   ( م ام ومسئوليات ا   اما االجتماعا الطبا كما يلا:542 9004)ي دد عبيد وآ رون 

 الالألمة لمنق انتقال العدو  لمخالطين المر ر وتقديم المساعدات االجتماعية والنفسية للمر ر.اتخاذ اال تياطات  -5

 وتتبق ال االت المر ية المزمنة. ،القيام بدوس مق الفريب العالجا بالمؤ سة الطبية  -9

 التعاون المشترك ل ل مشكالت المهتمق الم لا مق مختل  المؤ سات وال يئات. -5

 . و  للمواسد الموجودة بالمستشفر او البيئة من اجل تو ير مساعدات مادية للمريضت قيب اال تفادة الق -2

نشر الوعا والثقا ة لد  المريض وا رته والم يطين به، مق اإلشراد علر توجيه وت ويدل المر در مدن اسدم الدر اسدم  -3

 .الخدمة بالمستشفيات او الر مستشفر آ ر او لمؤ سة ا ر   ا المهتمق وبخاصة من ال تنطبب علي م شروط تقديم

 االشتراك  ا التخطي   نشطة اجتماعية تخز المر ر. -2

 القيام با ب اث الطبية االجتماعية.  -4

 عمليات الممارسة العامة للخدمة االجتماعية بالمجال الطبي. .1.1.1

عمليدات الم نيدة والتدا تدرتب  مدق يتم تقديم الدعم والمساعدة  ا المماس ة العامة للخدمة االجتماعية بوا طة مهموعة من ال      

  داًل عدن  ،كما ان كل عملية ل دا مهموعدة مدن ا هدداد والم دام الم دددة التدا ت قق دا ،بع  ا البعض بشكل متنا ب ومتكامل

ت ددمن هدد ه العمليددات لمهموعددة مددن الخطددوات  التددا يددتم تطبيق ددا علددر كا ددة مسددتويات المماس ددة الم نيددة مددق مراعدداة ا ددتالد 

كما يدر  المتخ  دون ان براعدة الممداسس العدام )ا   داما االجتمداعا(  دا  ،اً لطبيعة المستو  ال   تطبب  يهم تواها و ق

 (.9003 ،تنفي  كل عملية بداة و ر ية يس م  ا ت قيب اعلر مستو  من الفاعلية  ا المساعدة الم نية ) عبد المهيد

مة للخدمة االجتماعية الطبية، ومدن اهدم تلدك العمليدات مدا واد تعددت وج ات النظر بشأن ت ديد عمليات المماس ة العا

 (.529 ،9052 ،)ا مد :( علر الن و التالاLiebenberg) ددها 

 التعرف على المشكلة.  -1

لد ا يهدب علدر المسدئولين عدن  ،ويهدب التعدرد عليده جيدًدا ابدل عمدل ا  شداف ،تعتبر المشكلة و ق  طيدر غيدر مرغدوب  يده

كمدا يسدخر  ،ان يعر وها وي ددوها جيدًدا الطبية(سة المسئولة عن الرعاية  ا المهتمق )المؤ سات ك لك المؤ  ، دوث المشكلة

  (.9055 ،القادس )عبدا   اما االجتماعا كل معاس ه وايمه وم اساته من اجل التأثير  ا عملية التعرد علر ه ه المشكلة 
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 عملية طلب المساعدة. -1

بشكل يدعوا للتد ل السريق من ابل ا   اما االجتماعا لتقدديم  ،يعانا مشكلة ما ق(مهتم –جماعة  – رد المساعدة )اد يطلب 

وايامة ب  ه العملية بال وسة التا ت من  اعليته التامة  ا القيام ب ا من  الل ا تخدامه للمعداسد والم داسات والقديم  ،المساعدة

 الم نية الالألمة لت قيب ذلك.

 عملية التقدير المبدئي. -1

مددق  ،ب يدث يقومددا بتقدددير المشددكلة وت ديدددها ،مددن ا   دداما االجتمدداعا وطالدب المسدداعدة  ددوياً  ددا تلددك العمليددة ويشدترك كددل

 وجوب ادساك طالب المساعدة للدوس المشترك بين ما من اجل ت قيب المساعدة المطلوبة.

 عملية تفصيل المشكلة وتصميم الهدف. -1

 ،والعوامدل المدؤثرة  ي دا ،مشكلة وا باب ا ومظاهرها وا نسا  المرتبطة ب داوت دد ه ه العملية الر تكوين   م وا ح وكامل لل

كمددا يهددب ان يددتم مراعدداة تهزمددة تلددك ا هددداد وان  المسدداعدة،وا هددداد التددا يسددعر ا   دداما االجتمدداعا لت قيق ددا لطالددب 

زام بالم اسات والمعاسد والقديم الم نيدة كل ه ا يتطلب من ا   اما االجتماعا االلت المتا ة،تتنا ب مق المواسد واالمكانيات 

 (.9052 ،المالممة لتلك العملية )ا مد

 .عملية اختيار االستراتيجية -1

يهددب ان تتماشددر مددق طبيعددة المشددكلة  اال ددتراتيهيات والتددايشددترك كدداًل مددن ا   دداما وطالددب المسدداعدة  ددا ت ديددد مختلدد  

ولكددا تددتم هدد ه العمليددة البددد ان تتددوا ر لددد  ا   دداما  ،لمتا ددةومسددتو  التددد ل الم نددا ومددد   اعليت ددا وطبيعددة المددواسد ا

 االجتماعا المعاسد والم اسات والقيم الالألمة للقيام ب ا.

 عملية تنفيذ االستراتيجية.  -1

 ،بكفدافة و اعليدة اكثدر تنفد  اال دتراتيهيةيتم  شد المواسد المادية والبشرية من ابل ا   اما االجتماعا وطالب المساعدة كدا 

 (.9052 ،يبدا العمل الفعلا لعملية  ل المشكلة من ه ه الخطوة )ا مدو

 عملية التغذية العكسية والتقويم. -7

 يدث يسدت دد التعدرد علدر مدد   عاليدة التدد ل الم ندا مدن  دالل  ،يعد التقويم هو الهزف ا  ا ا لعمليات المماس دة الم نيدة

ية التقويم الن اما عند اتفا  كاًل من ا   اما االجتماعا وطالدب المسداعدة كما تتم عمل ،الب ث  يما يتم انهاأله من اهداد  عليًا

 علر ان اف التد ل الم نا.

 عملية اإلنهاء. -8

عندددما تت قددب  بين مددا وذلدكتلدك المر لددة التدا يتفددب  ي دا الطر ددان ا   دداما االجتمداعا وطالددب المسداعدة علددر ان دداف العالادة 

عندما يفشل التد ل الم نا  يث لم يخف  ما كان يسدعر الدر ت قيقده او عنددما  لمو وعة اواا هداد المنشودة او لن اية الخطة 

 (.9055 ،يترك العميل المؤ سة ويتنقل لمهتمق آ ر )عبد القادس

 مهارات الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي. .1.1.1

 (955-950، 9052 ،لايمكن ت ني  اهم ه ه الم اسات طبقاً للم اوس التالية: )ي

 :مهتمعدات( ،جماعدات ،م اسات عامة يستخدم ا ا   اما االجتماعا كمماسس م نا عام مدق كا دة ا نسدا  )ا دراد أوالم. 

، الم داسة  دا اجدراف التعاادد ، د ةالم اسة  ا ت ديدد النسدب ا ولدر للتعامدل وا نسدا  المسدت ،مثل الم اسة  ا تقدير الموا 
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الم داسة  دا تنفيد  ا دتراتيهيات التدد ل  ،الم اسة  ا ت ديد ا اليب التدد ل الم ندا ،داد التد ل الم ناالم اسة  ا ت ديد اه

 الم اسة  ا ت ديد وانتقاف نموذج التد ل الم نا مق العمالف والم اسة  ا ان اف التد ل الم نا. ،التا تم االتفا  علي ا

 :وا درته(لعميدل لدر مسدتو  المدايكرو )المسدتو  ال دغير ويت دمن ام اسات المماس ة العامة للخدمة االجتماعيدة ع ثانيام. 

 دا  ،و دا الدسا دة ، دا المال ظدة ، ا االت ال اللفظا وغيدر اللفظدا ،مثل الم اسة  ا المقابلة و ا تكوين العالاة الم نية

  ا انتقاف المعلومات ،ت ديد المشكلة بداة

 :علددر )المسددتو  الو دد  ويت ددمن الهماعددات ال ددغيرة والهماعددات  م دداسات المماس ددة العامددة للخدمددة االجتماعيددة ثال ووام

 دا   دم ديناميدات الهماعدة،  دا اداسة  ،مثل الم اسة  ا تكوين الهماعدة،  دا مسداعدة الهماعدة علدر تنظديم نفسد ا الكبيرة(.

 ،علر تنفي  البرندامج ا مساعدة الهماعة  ، ا ا تخدام وليفة المؤ سة ، ا ا تخدام العالاات الهماعية ،المنااشة الهماعية

 .والم اسة  ا التسهيل ، ا مساعدة الهماعة علر تقييم البرنامج

 :م اسات المماس ة العامة للخدمة االجتماعية علدر مسدتو  المداكرو )المسدتو  الكبيدر ويت دمن العمدل علدر مسدتو   رابعام

 دا التدأثير علدر  ،م داسة  دا صدنق القدراسال :مثدل المنظمة والمنظمات اال در  والمهتمدق الم لدا والسيا دة االجتماعيدة(. 

 دا  ، دا اكتشداد القيدادات ، دا ا دتخدام الب دوث ، دا ت دميم المشدروعات ،متخ   القدراس،  دا اال دتفادة مدن المواألندات

 الم اسة  ا التسهيل علر مستو  الماكرو. ، ا التفاوض ،المواج ة واالاناع
 

 كورونا. فيروس جائحة واجهةم االجتماعية في الخدمة لمهنة الدور الوقائي .1.1

 المدخل الوقائي للخدمة االجتماعية.. 1.1.1

وم ندة  ،العدالجوا مستو  الواايدة  واف علا الوباف ه ا مواج ة  ا المساهمة علا ا تثناف بال والم ن العلوم كل تهت د

 مواج دة علدا والمهتمدق للنداس المسداعدةلتقديم  تسعر جاهدة نهد ان ا  ان نشأت الم نة من     ه ،الم ن الخدمة االجتماعية ه ه

الم ندا  ايً دا وو قًدا لتاسيخ دا  الم نة كما نهد ه ه ، اصة ب فة االجتماعية والمشكالت ،عامة ب فةتواج  م  التا  المشكالت

اعون الدر وباف السل او الط ل ر عندما  ابقًا مثل ما ادمته ال  ية ا وبئة  ا مواج ة  عال دوس و اصة  ا المهال الطبا ل ا

 (.9053،45 ،غير ذلك من ا وبئة التا اجتا ا العالم )جاد هللا

 يدث  ،(المدد ل الواداماكما يعدد مدن االتهاهدات ال ديثدة للخدمدة االجتماعيدة  دا مهدال الرعايدة ال د ية مدا يعدرد با دم )

يقدوم بتقدديم المسداعدة  دواف  كمدا ،يستخدمه اال  اما االجتماعا ابل  دوث المشكلة كا يمنع ا من الظ دوس او تهندب  ددوث ا

 لن راد او الهماعات او المنظمات او المهتمعات لتفاد  المشكالت المتواعة او التنبؤ ب ا ابل واوع ا.

 تفداد  تهندب او ب ددد االجتماعا يستخدم ا ا   اما التا الم نية ا نشطة " مهموعة انه علرالمد ل الوااما  ويعرد

 ،غيدرهم " ) دويدان مدن اكثدر للتعدرض للخطدر الم يئدين و اصدة ب ددوث ا يمكدن التنبدؤ التدا ةاالجتماعيد والموااد  المشدكالت

9090:552.) 

 ( 552 :5222، )م مد :ويمكننا ت ديد اهداد المد ل الوااما وعر  ا من  الل ما يلا

 كوسوندا بفيدروس صدابةمدن التعدرض لإل المهتمق جميق انسا  ووااية  ماية  ا لمساهمةا العام: ويتمثل  ا الوااما ال دد -5

 .المهتمق الوعا ب  ا المرض لد  جميق انسا  بمستو  االستقاف  ا المساهمة   اًل عن ،المستهد

  الل:  من العملية الواامية ا هداد -9
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 بفيدروس المتعلقدة النشدرات )توأليدق مدن  دالل   دراد المهتمدق الدوعا ال د ا نشدر المشداسكة  دا طريدب عدن وذلك -

 .الهماعية( نااشاتوالم ،المستهد كوسونا

 وطر  الوااية منه. ،واعرا ه ،به ب  ا الفيروس وا باب اإلصابة ا راد المهتمق توعية المشاسكة  ا -

 كوسونا بفيروس اإلصابة بمخاطر عامة ب فة والمهتمعا  اصة ب فة الشخ ا المستو    اًل عن المساهمة علر -

 .المستهد
 

  كورونا لمرضى العزل بمستشفيات لطبيا الفريق في االجتماعي األخصائي دور. 1.1.1

 وتخ  ه لوليفته الفريب اع اف من اإلدساك الهيد والوا ح لكل ع و. 

 اآل ر وتخ ز اال ترام المتبادل بين ا ع اف لعمل. 

 اآل رين ألمالمه ا ع اف من ع و لكل  رص اال تفادة تس يل. 

 سايه عن كا يو ح دوسه ويعبر ع و لكل اعطاف الفرصة.  

 بين اع اف الفريب. المتبادل اال ترام علر مبنية والثقة والتفاهم  لب  الة من التعاون 

 المدريض وا دوال تشرح له او اع معلومات ي تاج من ا   اما  الطبيب ،تكاملية وها عالاة :الطبيب مق العالاة 

 طدة  و دق   اما االجتماعا  داكما ي تاج الطبيب لن ،ا  رية ولرو ه ومستواه الثقا ا واالات ادية االجتماعية

 .المريض الم نا ل الح التخطي  من ،عالجية متكاملة

  اهميدة  يدث ترجدق ،الطبدا والتمدريض االجتماعا ا   اما ا همية وبالغة وثيقة صلة هناك :التمريض مق العالاة 

 امام دا المتا دة ص  داًل عدن الفدر ،دامدم ومسدتمر بالمر در   دا علدر ا تكداك ،الممر دة عمدل لطبيعة ال لة ه ه

 ا  ام ا باإل ا ة الر ،الطبا بالمريض اع اف الفريب معر ة أليادة  ا كما ان دوسها يساهم بشكل كبير ،لمال ظت م

الخطد   والنفسدية ل د ه المدريض ال د ية ومال ظدة ا دتهابات ،العدالج الخاصدة بدالمريض  طد  تنفيد  الفعدال  دا

 المو وعة.

الر عدد من الم ام التا يهب ان يسترشد ب ا العاملين  دا مهدال مكا  دة  يدروس ( 522 ،9095كما اشاس ابو الن ر )

 نعر  ا  يما يلا:  ،كوسونا من ا   اميين االجتماعيين

 .انفس م علر كوسونا للم ا ظة  يروس الواامية من اال تراألية لإلجرافاتالعاملين  وجوب تطبيب -5

 .كوسونا  يروس انفس م من علا للم ا ظة اال تراألية الواامية تطبيب االجرافات ب روسة العمالف العمل علر ااناع -9

 .بفيروس كوسونا مر ا او اص اف كانوا  واف للعمالف  ا تقديم الخدمة  تمية اال تمراس -5

 عن والدعم االجتماعا المطلوب واإلسشاد وتقديم الن ح اإلسشادات وشرح المطلوبة التوعية لتقديم العمالف مق التواصل -2

 باإل ا ة الر اهمية التواصل  ا تخفي  ،التواصل االجتماعا لإلسشاد وو امل السا نة والخطوط النقالة ت ال وا طريب

 اإلصابة بفيدروس األاف عن مخاو  م والتعبير الوجدانا للعمالف للقيام بالتفريغ اتا ة الفرصة من  الل والتوتر القلب  دة

 .كوسونا

االات داد  لتعوي د م  لم دادس الددعم وتدوجي  م ،من  الل التواصدل مع دم  ينالمتعا تقديم اال تشاسات النفسية لعامالت -3

 .المنزلا ال هر عن ا ألمات المالية التا اصابت م نتيهة
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 الدور الوقائي لألخصائي االجتماعي في مواجهة فيروس كورونا. . 1.1.1

 وا نشدطة وتطبيدب البدرامج الوااميدة ت دميم مدن تمكنده والتدا والم اسات والقيم المعاسد من للعديد العام امتالك المماسس -5

الدر  باإل ا ة ،مع م يتعامل  مات و  امز العمالف ال ين طبيعة مق يتنا ب ا تياس ما ادسته علر  اًل عن  ،المهتمعية

 .مع ا يتعامل التا المواا  اإلشكالية تقديرعلر ت قيب الدعم االجتماعا ل م من  الل ادسته 

 نسدب العميدل مدا ي تداج من دا للمسداعدة )كنسدب  دواف اإلشكالا بالموا  المرتبطة ا نسا  كا ة مق يتعامل العام المماسس  -9

 المست دد( إل داث التغييرات المطلوبة. نسب الفعل )كنسب ا  ر  ا نسا  المشكلة( او

باإل دا ة الدر  ،ل دا باعتبداسه ممدثالً  ،ب دا يعمدل التدا المنظمدة ولدوامح  يا دة يرتكدز علدر العدام للممداسس الم نا المستو   -5

 .ذلك الم نا ال   يسبب للعمل الشخ ا ا تعداده

عمليدة  تطلب دا التدا التخ  دات  دا االطبد ليقددم الممداسس العدام دوسه الم ندا مدن  دالل التعداون القدامم مدق  ريدب العمد -2

  يدروس كوسوندا ن األمدةمد للمتعدا ين االجتمداعا الددعم لت قيدب بين م  يما العمل تنسيب عن مسئواًل   يث ي بح ،المساعدة

 .52كو يد المستهد

 :كممكن العام الممارس دور -1

 19  كو يدد المستهد  يث يقدم ا   اما االجتماعا كمماسس عام كل الدعم االجتماعا للعمالف من األمة  يروس كوسونا

 والنفسدية جتماعيدةمدق ال دغوط اال اكثدر ليتعداملوا بكفدافة ا درهمودوا دق  دوا ع دم لتقويدة  الم دام مدن  دالل ايامده بدبعض

وبدث سوح التفداال  ،لددي م اإليهابيدة المشداعر وتددعيم السدلبية الدت كم  دا المشداعر م داسة باإل دا ة الدر اكسداب م ،واالات ادية

وتددعم ادوت م للتعامدل مدق مدا  ،تنمية طااات م وا تثماسها  دا  يدات م اليوميدةو ،لدي م التوا قية وتدعيم اله ود نفو  م وا مل  ا

 ا كدداس تعدديل  دداًل عدن العمددل  ،بالوصددمة االجتماعيدة نتيهددة نظدرة المهتمددق او الم يطدين ل ددم بعدد اصددابت م بدالمرضيسدمر 

 .واتهاهات المهتمق السامدة

 :كوسيط العام الممارس دور -1

المر در نسدب العمدالف مدن  مدن لكدل بتقدديم المسداعدة الددوس هد ا من  دالل عام كمماسس االجتماعا ا   اما  يث يقوم

 ا دتخدام جميدق من  الل ،ا تفادة واكثر تكون اكثر وااعية بطريقةالبعض  البع  م  تر ي ال ،ا  ر  االجتماعية  نسا وا

  دداًل عددن تزويددد العميددل  ،باإل ددا ة الددر اجددراف المنااشددات للوصددول الددر تفدداوض وتفدداهم مشددترك بين مددا ،الم دداسات التعاونيددة

تسداعده  م داسات جديددة واكتشداد ،ومشدكالته  اجاتده المواا  التا  تواج ه ومق ملبالمعاسد والمعلومات التا ي تاج ا للتعا

 .ايهابية  لوكيات مماس ةعلر وايً ا  مله  ،ا ألمة اجتياأل علر

 كمنسق: العام الممارس دور -1

 لم دل ة وا دتخدام ا اال دتخدام ا مثدل متا دة وامكانيدات ما هو متاح  ا المستشفر للمهتمق من مواسد بتنسيب  يث يقوم

 ،ا ألمدة بعدد مدا الهديدد الو دق مدق وتقدديم الددعم والمسداعدة ل دم كدا يسدتطيعوا التكيد  ،المسدتهد كوسوندا  يدروس مر دا

 والتواصل الكترونياً  ،بأ رهم عالاات م ت سين علر والعمل ،لدي م وتقوية المشاعر اإليهابية السلبية  دة المشاعر من والتخفي 

 ،اشدباع ا تياجدات م علدر وا رهم لمسداعدت م الم ابين علر بالنفق لتعود المستويات كا ة علر ةاص اب المبادسات التطوعي مق

  ل المشكالت الخاصة ب م. علر ادسات م باإل ا ة الر س ق
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 كإعالمي: العام الممارس دور -1

ادد  ومدا المدرض  دول مف دوم ال د ا والتثقيد  الدوعا نشدربالعمدل علدر عدام  كممداسس االجتماعا  يث يقوم ا   اما

ويدتم  ،ككل لي ل الر ا  رة والمهتمق الشخز الم اب تأثيرها يتخطر واجتماعية نفسية وا راس  لبية آثاس من عليه يترتب

وكد لك  ،مدن  الل دا التوعويدة والر دامل االلكترونيدة والنشدرات المقداالت المختلفدة ونشدر االجتمداعا عبر و امل التواصل ذلك

علدر دعدم الم دابين بتقدديم التبدرع  و دث م ،للتكدات  والقيدام بددوسهم  دا المسداهمة المهتمعيدة مدقا دراد المهت كا دة دعدوة ايً دا

 .ل موالمعنو   الماد 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .1

 نو  الدراسة.. 1.1

تعتبر ه ه الدسا ة من الدسا ات الوصفية  يث تست دد الدسا ات الوصفية تقرير   دامز لداهرة معيندة او مواد  

وت دل مدن  دالل ذلدك الدر اصدداس  ،ب عليه صفة الت ديد، وتعتمد علر جمق ال قامب وت ليل ا وتفسيرها ال تخالص داللت داتغل

 (.522 ،5220 ،التعليمات بشأن الموا  او الظاهرة التا يقوم البا ث بدسا ت ا ) سن
 

 منهج الدراسة.. 1.1

االجتماعيين العاملين بمستشفيات العزل ال  ة بمنطقة   اميينلعينة من ا  من ج المسح االجتماعا  انا تخدم البا ث

 ا ه ه الدسا ة علر ه ا المن ج  نه ا نسب لطبيعة المشكلة، ويمكن من  الله ت قيب اهداد  انمكة المكرمة، واد اعتمد البا ث

 الدسا ة
 

 مجتمع وعينة الدراسة.. 1.1

وعددهم  ،عيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمةاال  اميين االجتمامهتمق الدسا ة يشتمل علر معظم 

ق الدسا ا الكلا تم ا تياس عينة عشوامية من مهتمواد  ،م(9099-ه  5225العام الدسا ا ) اجتماعا  الل( ا  اما 23)

ينة العشوامية   اميين االجتماعيين بمستشفيات العزل ال  ا بمنطقة مكة المكرمة، با تخدام ا لوب الع( من ا 35ب هم )

 (.% 23( ومستو  الثقة )% 3البسيطة مق مراعاة نسبة الخطأ العشواما )
 

 مجاالت الدراسة.. 1.1

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي

  العربيددة  الطددام ( بالمملكددة –مكددة المكرمددة  –تطبيددب الدسا ددة الميدانيددة بمنطقددة مكددة المكرمددة )جدددة  المكوواني: توومالمجووال

 .السعودية

 وعدددهم  ،  داميين االجتمداعيين بمستشدفيات العدزل ال د ا بمنطقدة مكدة المكرمدةا عينة عشوامية مدن  :البشري المجال

 .( مفردة35)

 م.90/2/9099الر  5/2/9099( يوماً من الفترة الزمنية 90تم جمق البيانات ل  ه الدسا ة  الل ) :المجال الزمني 

 



 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

IJRSP

 

 

 

 .أدوات الدراسة .1.1

اة لهمق البيانات المتعلقة بالدسا ة، نظراً لطبيعة الدسا ة من  يث اهدا  ا ومن ه ا تم ا تخدام اال تبيان كأد

ومهتمع ا. ويُعتبر اال تبيان من اكثر ادوات الب ث انتشاساً وا تخداماً  ا مهاالت العلوم المختلفة،   و اكثر  اعلية من  يث 

عدد من ا  راد مقاسنة بالو امل ا  ر ، كما انه يس ل اإلجابة  تو ير الواا وتقليل التكلفة، ويساعد  ا جمق البيانات عن اكبر

علر بعض ا  ئلة التا ت تاج الر واا من ابل المب وث، ويُعتبر اكثر  اعلية  ا  الة كون العينة متوألعة توأليعاً جغرا ياً 

 (.522-524: 9052متباعداً )نوس ، 

 وصف أداة الدراسة  -أ

 ث  ا اسمين هما:تمثلا مهاالت القياس  داة الب و

 واشتملا علر: الهنس، الفئة العمرية، المؤهل العلما، التخ ز، مدة العمل بالوليفة األوليةالبيانات  :القسم األول :

 ال الية، االلت ا  بالدوسات.

 ( عباسة موألعة علر اسبعة م اوس، تخ ق  ياسات اإلجابة علي ا 59: م اوس اال تبيان: ويشتمل علر )القسم ال اني

 قياس ليكرت للتدسج الثالثا، والم اوس ها:لم

 2 الم وس ا ول: الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا، وي تو  علر -

 .عباسات

الم وس الثانا: اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا  -

 عباسات. 4ا ا  ا الفريب العالجا، وي تو  علر كع و ا 

الم وس الثالث: المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا،  -

 عباسات. 2وي تو  علر 

 ية، وي تو  اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  الم وس الرابق: -

 عباسات. 2علر 

 إخراج االستبيان في صيغته األخيرة: -ب

تم ا راج اال تبيان  ا صوسته الن امية )انظر بعد مراجعة اال تبيان مق الدكتوس المشرد وعمل التعديالت المطلوبة 

(، ومن google forms)المال ب( وتطبيقه علر العينة المست د ة، وذلك بعد ت ويله الر ا تماسة الكترونية عن طريب مواق 

 ثم اس ال الراب  اإللكترونا للعينة المست د ة بوا طة البريد اإللكترونا وبعض تطبيقات التواصل االجتماعا مثل الواتس اب.
 

 إجراءات الصدق وال بات ألداة الدراسة.. 1.1

 أوالم: صدق أداة الدراسة

 . الصدق الظاهري:1

ن علر اياس ما و ق لقيا ه وت قيب ا هداد التا و ق ل ا، واد تم عرض يق د به الت قب من مد  مقدسة اال تبيا

اال تبيان علر مهموعة من الم كمين المخت ين من ذو  الخبرة والكفافة لل كم علر مد  ص ة وشمولية العباسات و المت ا 
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قد تم عمل التعديالت الموصر ب ا من اللغوية، وانتمام ا الر الم وس ال   تتبق له، وعلر  وف التغ ية الراجعة من الت كيم،  

 اعادة ال ياغة لبعض العباسات، و  د بع  ا، ليتم ا راج اال تبيان  ا صوسته الن امية.

 . صدق االتساق الداخلي:1

ل ساب صد  االتسا  الدا لا لم اوس اداة الدسا ة، تم  ساب معامالت االستباط لبير ون للعالاة بين كل عباسة ودسجة 

   تتبق له، وذلك كما يلا:الم وس ال 
 

 .يوضح االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة حسب المحاور(: 1-1جدول رقم )

 المحور
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية

 الدور الوقائي الذي تقدمه الخدمة االجتماعية

1 .723(**) .000 4 .802(**) .000 

2 .808(**) .000 5 .821(**) .000 

5 .804(**) .000 2 .760(**) .000 

2 .777(**) .000 2 .404(**) .000 

اتجاهات أعضاء الفريق الطبي بالمستشفيات 

نحو أهمية الدور الذي يقوم به األخصائي 

 االجتماعي كعضو أساسي في الفريق العالجي

1 .695(**) .000 3 .480(**) .000 

2 .742(**) .000 2 .735(**) .000 

5 .801(**) .000 4 .695(**) .000 

2 .735(**) .000    

المعوقات التي تحول دون قيام األخصائي 

 االجتماعي بدوره الوقائي

1 .499(*) .000 5 .722(**) .000 

2 .805(**) .000 2 .666(**) .000 

5 .832(**) .000 4 .420(**) .000 

4 .830(**) .000 2 .488(**) .000 

أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل دور 

 الخدمة االجتماعية

5 .430(**) .000 2 .877(**) .000 

9 .546(**) .000 4 .740(**) .000 

5 .402(**) .000 2 .384(**) .000 

2 .430(**) .000 2 .430(**) .000 

3 .832(**) .000    

 (0.05الة عند مستو  داللة ا  اما )( د(**

 .ثانيام: ثبات االستبانة

يعتبر الثبات من الشروط الم مة الواجب توا رها  ا اال تبيان الهيد، ويق د به   ول ا  راد علر نفس الدسجات 

 الفا كرونباخ( وكما يلا:اذا ما اعيد تطبيقه علي م ت ا نفس الظرود، وللتأكد من ثبات اال تبيان اام البا ث با تخدام معادلة )
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 قيم معامالت ألفا كرونباخ لل بات ألداة البحث (:1-1جدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.409 2 الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   

 عا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجايقوم به ا   اما االجتما
4 0.452 

 0.425 2 المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما

 0.459 2 اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية

 1.711 11 األداة ككل

 

 (: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي.1-1جدول رقم )

 المتوسط الموزون الوزن جابةاإل

 5>  -9.55 5 اوا ب

 9.55> -5.24 9 م ايد

 5.24> -5 5 ال اوا ب

 

تم  ساب المتو طات ال سابية المرج ة لكل عباسة من عباسات اداة الب ث ومقاسنت ا مق المد  الموجود  ا الهدول 

 سة.السابب وتعطر اإلجابة المقابلة للمد  ال   يقق بدا له متو   العبا

 

 األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.. 7.1

العديد من العمليات واال تباسات اإل  امية بغرض  (  ا ت ليل البيانات، واد تم ا تخدامSPSSتم ا تخدام برنامج )

 الت قب من اهداد الدسا ة واإلجابة علر التسااالت التا طر  ا البا ث والتا تتمثل  ا:

 ون ل ساب االتسا  الدا لا  داة الدسا ة. معامل استباط بير 5

 الفا ل ساب معامل الثبات  داة الدسا ة-. معامالت كرونباخ9

 . التكراسات والنسب المئوية لوص  عينة الدسا ة5

 . المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية ونسبة الموا قة لإلجابة علر تسااالت الدسا ة.2

 ( لدسا ة الفرو   ا م اوس اال تبيان و قاً للبيانات ا ولية.ANOVAالتباين ا  اد  )( وت ليل T-test. ا تباس )3

 ( لعمل الر وم البيانية.Microsoft Excelتم االعتماد علر برنامج )
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 تحليل البيانات واستخالص النتائج .1

 أوالم: عرض جداول الدراسة وتفسيرها وتحليلها

 الدراسة. عرض وتحليل البيانات األولية لعينة 1-1

 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير الجنس1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 69.8 37 ذكر

 30.2 16 انثر

 100.0 53 المهموع

 

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب الحالة االجتماعية.1-1شكل رقم )

 

 ة العمريةالفئ(. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير 1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 11.3 6  نة 93اال من 

 34.0 18  نة 53الر اال  93من 

 39.6 21  نة 23الر اال من  53من

 15.1 8  نة 33الر اال من  23من 

 0 0  نة  أكثر33

 100.0 53 المهموع

 

ب الفئات العمرية  نهد ان الغالبية تقق بدا ل الفئة الهدول اعاله عباسة عن النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  س

(، ومن ثم %52 نة( بنسبة ) 53الر اال  93(، تلي ا الفئة العمرية )من %52.2 نة( بنسبة ) 23الر اال من  53 العمرية )من

لشكل التالا يبين (. ا%55.5 نة( بنسبة ) 93(، وا يراً )اال من %53.5 نة( بنسبة ) 33الر اال من  23الفئة العمرية )من 
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 ( توزيع أفراد العينة على حسب متغير الفئة العمرية1-1شكل رقم )

 

 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير المؤهل العلمي.1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 71.7 38 بكالوسيوس

 28.3 15 ماجستير

 100.0 53 المهموع
 

النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب متغير المؤهل العلما  نهد ان الغالبية بكالوسيوس  الهدول اعاله يو ح 

 (. الشكل التالا يو ح ه ه النسب:%92.5(، بينما الماجستير بلغا نسبت م )%45.4بنسبة )

 

 .( توزيع أفراد العينة على حسب المؤهل العلمي1-1شكل رقم )

 

 ينة الدراسة وفقام  لمتغير التخصص(. توزيع ع1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 64.2 34  دمه اجتماعية

 13.2 7 علم اجتماع

 22.6 12 ا ر 

 100.0 53 المهموع
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الهدول اعاله يو ح النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب التخ ز العلما   راد العينة  نهد ان الغالبية  دمة 

(. الشكل التالا %55.9(، وا يراً علم اجتماع بنسبة )%99.2(، ومن ثم تخ  ات ا ر  بنسبة )%22.9ية بنسبة )اجتماع

 يو ح ه ه النسب:

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب التخصص1-1شكل رقم )

 

 مدة العمل بالوظيفة الحالية.(. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير 1-1جدول رقم )

 النسبة % لعددا فئات المتغير

 37.7 20  نوات 3 مناال 

 39.6 21  نوات 53الر اال من  2من 

 17.0 9  نة 93 الر اال من 52من 

 5.7 3  نة 93اكثر من 

 100.0 53 المهموع

 

 2ن بينا نتامج الهدول اعاله النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب مدة العمل بالوليفة ال الية  نهد ان الغالبية )م

 93 الر اال من 52(، ومن ثم )من %54.4 نوات( بنسبة ) 3 (، ومن ثم المدة )اال من%52.2 نوات( بنسبة ) 53الر اال من 

 (. الشكل التالا يو ح ه ه النسب:%3.4 نة( بنسبة ) 93(، وا يراً )اكثر من %54 نة( بنسبة )

 

 وظيفة الحالية.( توزيع أفراد العينة على حسب متغير مدة العمل بال1-1شكل رقم )
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 (. توزيع عينة الدراسة وفقام لمتغير االلتحاق بالدورات1-1جدول رقم )

 النسبة % العدد فئات المتغير

 60.4 32 نعم

 39.6 21 ال

 100 53 المهموع

 

ن الغالبية الهدول اعاله يو ح النسب والتكراسات لتوأليق ا راد العينة علر  سب متغير االلت ا  بالدوسات التدسيبية  نهد ا

(. الشكل التالا يبين ه ه %52.2(، بينما بلغا نسبة ال ين لم يلت قوا بدوسات تدسيبية )%20.2الت قوا بدوسات تدسيبية بنسبة )

 النسب:

 

 ( توزيع أفراد العينة على حسب متغير االلتحاق بالدورات.1-1شكل رقم )

 

 عرض وتفسير البيانات المتعلقة بأسئلة الدراسة. 1-1

 اؤل األول:التس

 نز التساال ا ول علر "ما الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا؟".

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول الدور الوقائي الذي تقدمه الخدمة 7-1جدول )

 ا.االجتماعية في مواجهة أزمة جائحة كورون

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 2 كبيرة 0.35 9.45 مساعدة الفريب الطبا بمعلومات اجتماعية عن  الة المريض. 5

 3 كبيرة 0.35 9.42 التخفي  من مشاعر الخود لد  المر ر. 9

 5 كبيرة 0.22 9.44 توعية المريض بطر  التعامل ال  يح مق اإلصابة. 5

 4 كبيرة 0.32 9.45 توعية هيئة التمريض بكيفية التعامل مق ال الة النفسية للم اب. 2

 2 كبيرة 0.22 9.44مساعدة ا ر الم ابين علر تقبل طبيعة اإلجرافات التا تتبق مق  3
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 م اب م دا ل مستشفر العزل.

توعية ا رة الم اب ن دو التعامدل السدليم معده بعدد الخدروج مدن  2

 العزل.
 9 كبيرة 0.35 9.42

 2 كبيرة 0.23 9.32 تنفي   مالت  اسج المستشفر للتوعية بطبيعة  يروس كوسونا. 4

التواصددل مددق ا ددر المر ددر بقسددم العددزل لطمددأنت م علددر ال الددة  2

 ال  ية للم ابين.
 5 كبيرة 0.33 9.20

  كبيرة 0.068 2.99 المحور ككل 

الن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس الدوس الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية وا

( يقق بدا ل الفئة 9.22الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا،  نهد ان المتو   العام بلغ )

الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر الدوس 

 مواج ة األمة جام ة كوسونا كانا كبيرة.
 

 التساؤل ال اني:

نز التساال الثانا علر" ما اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا 

 كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا"؟

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول اتجاهات أعضاء الفريق الطبي ( المتوسط8-1جدول )

 بالمستشفيات نحو أهمية الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي كعضو أساسي في الفريق العالجي.

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

لطبا اال  اما االجتماعا كع و  ا يتقبل اع اف الفريب ا 5

 الفريب المعالج.
 5 كبيرة 0.4666 2.8868

يدسك اع اف الفريب اهمية دوس  لنهاح تقديم الخدمات  9

 للمر ر.
 3 كبيرة 0.5902 2.8113

ي تم الفريب الطبا بالمعلومات التا اادم ا ل م عن  الة  5

 المر ر.
 9 كبيرة 0.3848 2.9245

 5 كبيرة 0.2747 2.9623 د التا ل ل مشكالت المر ر دا ل العزل.يتقبل التمريض ت 2

ير  ا طباف اننا ع و ا ا ا  ا نهاح عملية العالج  3

 للمر ر.
 3 كبيرة 0.5902 2.8113

 2 كبيرة 0.5334 2.8491 يسألنا الفريب الطبا عن طر  التعامل مق  لوكيات المر ر. 2

 3 كبيرة 0.5902 2.8113 كوسونا  اسج المستشفر.يشاسكنا ا طباف  ا  مالت التوعية ب 4

  كبيرة 0.490 2.865 المحور ككل 
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الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس اتهاهات 

جتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا، اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما اال

( يقق بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة  ول 9.223 نهد ان المتو   العام بلغ )

ا  ا الفريب اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به ا   اما االجتماعا كع و ا ا 

 العالجا كانا كبيرة.
 

 التساؤل ال الث:

 نز التساال الثالث علر " ما المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا؟".

ل دون قيام األخصائي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول المعوقات التي تحو9-1جدول )

 االجتماعي بدوره الوقائي في مواجهة أزمة كورونا.

 
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

عدددم ااتندداع اداسة المستشددفر بأهميددة دوس  كع ددو  ددا الفريددب  5

 الطبا.
 2 كبيرة 0.79 2.62

 عددددم اعتقددداد بعدددض اع ددداف الفريدددب بأهميدددة دسا دددة العوامدددل 9

 االجتماعية والنفسية للمريض للمساعدة  ا عالجه.
 2 كبيرة 0.79 2.62

 ددع  تعدداون  ريددب العمددل مددق ا   دداما االجتمدداعا دا ددل  5

 المستشفيات.
 5 كبيرة 0.72 2.70

عدم اإلعداد العلما والم نا لن  داما االجتمداعا  دا التعامدل  2

 مق االألمات.
 2 كبيرة 0.79 2.62

نددا لتوجيدده ا   دداما االجتمدداعا  ددا عدددم وجددود اشددراد م  3

 المستشفر.
 2 كبيرة 0.85 2.55

ندددسة وجددود بددرامج تدسيبيددة موج ددة لن  دداميين االجتمدداعيين  2

 لتطوير ادام م الم نا. 
 9 كبيرة 0.53 2.85

 5 كبيرة 0.47 2.89 نقز الميزانية المخ  ة للخدمة االجتماعية بالقطاع ال  ا. 4

 3 كبيرة 0.91 2.43 ما االجتماعا بالمستهدات  ا العمل.الة الوعا لد  اال  ا 2

  كبيرة 0.731 2.66 المحور ككل 

 

الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس 

األمة كوسونا،  نهد ان المتو   العام بلغ المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة 

( يقق بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر المعواات التا ت ول دون 9.22)

 ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا كانا كبيرة.
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 التساؤل الرابع:

 الرابع على "ما أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل دور الخدمة االجتماعية في مواجهة االزمات الصحية." نص التساؤل

أهم المقترحات التي تساعد في تفعيل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول 11-1جدول )

 ةدور الخدمة االجتماعية في مواجهة االزمات الصحي

 المتوسط العبارة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 بكيفيدة الخاصدة الطبدا االجتمداعا ا   داما وم داسات معاسد تنمية 5

 مق ا ألمات. التعامل
 5 كبيرة 0.22 9.22

 2 كبيرة 0.22 9.22 أليادة اعداد اال  اميين االجتماعيين دا ل المستشفر. 9

 5 كبيرة 0.30 9.20 لن  اما االجتماعا. تو ير ال وا ز التشهيعية 5

توعيددة اع دداف الفريددب الطبددا بأهميددة دوس اال  دداما االجتمدداعا  ددا  2

 نهاح تقديم الخدمات للمر ر.
 2 كبيرة 0.22 9.20

 9 كبيرة 0.29 9.25 توعية اع اف الفريب الطبا بأهمية العوامل االجتماعية للمر ا. 3

 2 كبيرة 0.39 9.42 الفريب لتيسير التعاون االيهابا. عقد اجتماعات دوسية بين اع اف 2

تخفيددد  ا عبددداف اإلداسيدددة عدددن كاهدددل اال  ددداميين االجتمددداعيين  دددا  4

 المستشفيات.
 4 كبيرة 0.35 9.42

تددو ير ا دوات والو ددامل التددا تعددين ا   دداما االجتمدداعا علددر اداف  2

 م امه.
 3 كبيرة 0.32 9.42

ح والقدددوانين المنظمدددة لعمدددل اال  دددداما المروندددة  دددا تطبيدددب اللددددوام 2

 االجتماعا بالمستشفيات.
 2 كبيرة 0.25 9.22

  كبيرة 0.15 2.98 المحور ككل 

 

اهم الهدول اعاله عباسة عن المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية إلجابات ا راد العينة علر عباسات م وس 

( يقق 9.22 نهد ان المتو   العام بلغ ) ،تماعية  ا مواج ة االألمات ال  يةالمقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االج

م وس اهم المقتر ات التا تساعد  ا بدا ل الفئة الثالثة لمعياس ليكرت الثالثا والتا تعنا ان دسجة موا قة ا راد العينة علر 

 كانا كبيرة.تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة االألمات ال  ية 

تم ترتيب الم اوس بناف علر المتو طات ال سابية واالن را ات المعياسية ومن ثم  ساب الدسجة الكلية  داة الدسا ة و قاً واد 

 للهدول التالا:
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 ( المقارنة بين متوسطات محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

االنحراف  المتوسط المحور

 المعياري

 درجة الموافقة

 كبيرة 0.068 2.99 خدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسوناالدوس الوااما ال   تقدمه ال

اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و اهمية الدوس ال   يقوم به 

 ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا
 كبيرة 0.068 2.99

 ا مواج ة  المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما

 األمة كوسونا
 كبيرة 0.731 2.66

اهم المقتر ات التا تساعد  ا تفعيل دوس الخدمة االجتماعية  ا مواج ة 

 االألمات ال  ية
 كبيرة 0.15 2.98

 كبيرة 0.254 2.905 األداة ككل

 

ا قة كبيرة، الشكل التالا يبين ( وها دسجة مو9.203من  الل الهدول اعاله يتبين ان متو   الدسجة الكلية  داة الدسا ة بلغ )

 المتو طات ال سابية الكلية للم اوس:

 

 ( المقارنة بين متوسطات المحاور.7-1شكل رقم )

 

 الفروق في استجابات عينة الدراسة تبعام للمتغيرات الشخصية. 1-1

( tوا تباس ) ANOVAد  إليهاد الفرو  بين المتغيرات الشخ ية  ود يتم ا تخدام كل من معامل ت ليل التباين ا  ا

 للعينات المستقلة كما يلا:

 ( الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

االنحراف  المتوسط  العينة الجنس  المحاور 

 المعياري 

مستوى  (tقيمة )

 الداللة

 ا ول
 0.029 -5.259 85512. 22.1351 37 ذكوس

 51640. 22.5000 16 اناث

األول 
الثاني

الثالث 
الرابع

2.992.99

2.66

2.98

Series1
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 الثانا
 0.222 0.222 1.49474 20.3514 37 ذكوس

 2.82843 20.0000 16 اناث

 الثالث
 0.429 -0.559 3.89116 21.5676 37 ذكوس

 2.68017 21.8750 16 اناث

 الرابق
 0.322 -0.322 1.19810 29.1892 37 ذكوس

 95743. 29.3750 16 اناث

 

و  بين جنس ا اد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم مستويات الداللة ( للفرtالهدول اعاله يو ح نتامج ا تباس )

( ما يعنا عدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين ال كوس واالناث  ا 0.03اإل  امية المقابلة لكل م وس نهدها اكبر من )

ن ا راد العينة وذلك عند مستو  داللة ا  اما م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر الم اوس ال تختل  با تالد جنس كل  رد م

(0.03.) 

 ( الفروق بين الفئات العمرية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجمو  

 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

 ا ول

 342. 3 1.026 بين المهموعات 

 628. 49 30.786 ل المهموعاتدا  654. 544.

   52 31.811 الكلا

 الثانا

 11.056 3 33.168 بين المهموعات 

 3.442 49 168.643 دا ل المهموعات 031. 3.212

   52 201.811 الكلا

 الثالث

 6.425 3 19.276 بين المهموعات 

 12.951 49 634.611 دا ل المهموعات 687. 496.

   52 653.887 الكلا

 الرابق

 019. 3 057. بين المهموعات 
.014 

  
 1.342 49 65.754 دا ل المهموعات 998.

   52 65.811 الكلا

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين الفئات العمرية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم 

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03بلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )مستويات الداللة المقا

الفئات العمرية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ما عدا الم وس الثالث  يث بلغا ايمة مستو  الداللة اال  اما ال تباس 

(F( )0.05( اال من )ما يعنا ان هناك  رو  ذات0.03 )  داللة ا  امية بين الفئات العمرية   راد العينة  ا م وس )المعواات
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التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا( ا  اإلجابة عليه تختل  با تالد الفئة 

لمعر ة اتهاه ه ه الفرو  تم ا تخدام (. و0.03العمرية لكل  ر د من ا راد العينة  ا ه ا الم وس عند مستو  داللة ا  اما )

 كما يلا: LSD ا تباس اال  ر  معنو 

 للفروق بين الفئات العمرية في المحور ال اني. LSD( أقل فرق معنوي 11-1جدول )

 الفئة العمرية الفئة العمرية
أقل فرق بين 

 المتوسطين
 مستوى الداللة

  نة 93اال من 
 027. (*)2.00000-  نة 53الر اال  93من 

 004. (*)2.57143-  نة 23الر اال من  53 من

  

للفرو  بين الفئات العمرية  ا م وس )المعواات التا ت ول دون ايام  LSDالهدول اعاله عباسة عن نتامج اال  ر  معنو  

 نة( من  93من  ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا(  نهد ان هناك  رو  معنوية بين كل من )اال

 53الر اال من  93 نة( من ج ة ا ر  وه ه الفرو  ل الح )من  23الر اال من  53ومن  نة  53الر اال من  93ج ة )من 

 (.0.03 نة( عند مستو  داللة ا  اما ) 23الر اال من  53ومن  نة 

 ( الفروق بين المؤهالت العلمية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 المتوسط العينة لمؤهلا المحاور
االنحراف 

 المعياري
 (tقيمة )

مستوى 

 الداللة

 ا ول
 70811. 22.3421 38 بكالوسيوس

5.920 0.955 
 92582. 22.0000 15 ماجستير

 الثانا
 2.09382 20.3158 38 بكالوسيوس

0.232 0.235 
 1.66762 20.0667 15 ماجستير

 الثالث
 3.58756 21.6842 38 بكالوسيوس

0.044 0.252 
 3.56170 21.6000 15 ماجستير

 الرابق
 1.18909 29.2105 38 بكالوسيوس

0.524- 0.492 
 97590. 29.3333 15 ماجستير

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين المؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم 

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03لة المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )مستويات الدال

ال تختل  با تالد المؤهل العلما المؤهل  اداةالمؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03)   داللة ا  اماالعلما لكل  رد من ا راد العينة عند مستو
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 ( الفروق بين التخصصات العلمية في محاور أداة الدراسة.11-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجمو  

 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 

 الداللة

 ا ول

 1.475 886. 2 1.773 بين المهموعات

 

 

.238 

 

 

 601. 50 30.039 دا ل المهموعات

  52 31.811 الكلا

 الثانا

 873. 3.406 2 6.811 بين المهموعات

 

 

.424 

 

 

 3.900 50 195.000 دا ل المهموعات

  52 201.811 الكلا

 الثالث

 2.626 31.081 2 62.161 بين المهموعات

 

 

.082 

 

 

 11.835 50 591.725 دا ل المهموعات

  52 653.887 الكلا

 ابقالر

 592. 761. 2 1.523 بين المهموعات

 

 

.557 

 

 

 1.286 50 64.289 دا ل المهموعات

   52 65.811 الكلا

 

لهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين التخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من  الل ايم ا

توجد  رو  ذات داللة ا  امية بين  (، مما يعنا انه ال0.03علر  دة نهدها اكبر من ) مستويات الداللة المقابلة لكل م وس

العلمية  با تالد التخ  اتال تختل   اداةالتخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03لكل  رد من ا راد العينة عند مستو  داللة ا  اما)

 ( الفروق بين مدة العمل بالوظيفة الحالية في محاور أداة الدراسة.17-1جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجمو  

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوى 

 الداللة

 ا ول

 526. 331. 3 992. بين المهموعات 

 

 

.667 

 

 

 629. 49 30.819 دا ل المهموعات

  52 31.811 الكلا

 الثانا

 742. 2.923 3 8.770 بين المهموعات 

 

 

.532 

 

 

 3.940 49 193.041 دا ل المهموعات

  52 201.811 الكلا

 603. 624. 8.015 3 24.046 بين المهموعات  الثالث
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  12.854 49 629.841 دا ل المهموعات

 

 

  52 653.887 الكلا 

 الرابق

 419. 549. 3 1.646 بين المهموعات 

 

 

.740 

 

 

 1.309 49 64.165 دا ل المهموعات

  52 65.811 الكلا

 

الهدول اعاله عباسة عن نتامج ت ليل التباين للفرو  بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة  من 

توجد  رو  ذات داللة  (، مما يعنا انه ال0.03كبر من ) الل ايم مستويات الداللة المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها ا

با تالد ال تختل   اداةا  امية بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر م اوس 

 (. 0.03 رد من ا راد العينة عند مستو  داللة ا  اما) عمل كل مدة

 مدى االلتحاق بالدورات التدريبية في محاور أداة الدراسة.( الفروق بين 18-1جدول )

 المتوسط العينة اإلجابة المحاور
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة (tقيمة )

 ا ول
 0.000 -4.532 64446. 21.8125 32 نعم

 43644. 22.9048 21 ال

 الثانا
 0.995 -5.920 2.27185 20.0000 32 نعم

 1.35927 20.6190 21 ال

 الثالث
 0.505 -5.025 3.54692 21.2500 32 نعم

 3.53755 22.2857 21 ال

 الرابق
 0.525 -5.225 1.13415 29.0625 32 نعم

 1.07792 29.5238 21 ال

 

داة الدسا ة  من ( للفرو  بين العينات المستقلة لمد  االلت ا  بالدوسات التدسيبية   ا م اوس اtالهدول اعاله يبين نتامج ا تباس )

( ما يعنا انه ال توجد  رو  بين مد  0.03 الل ايم مستويات الداللة اإل  امية المقابلة لكل م وس علر  دة نهدها اكبر من )

الت ا  ا راد العينة بالدوسات التدسيبية  ا م اوس اداة الدسا ة ما عدا الم وس ا ول )الدوس الوااما ال   تقدمه الخدمة 

( ا  اإلجابة 0.03( اال من )0.000 ا مواج ة األمة جام ة كوسونا(  يث بلغا ايمة مستو  الداللة اال  اما )االجتماعية 

 (.0.03عليه تختل  با تالد  مد  الت ا  ا راد العينة بدوسات تدسيبية عند مستو  داللة ا  اما )

 

 نتائج الدراسة ثانيام: 

  التالية: بالنتامج الدسا ة  رجامن وااق الت ليل اال  اما  داة الدسا ة 

الر  53 (، معظم ا راد العينة اعماسهم دا ل الفئة العمرية )من%22.2ال رت النتامج ان غالبية ا راد العينة ذكوس بنسبة ) -5

(، غالبية ا راد العينة %45.4(، المؤهل العلما لمعظم ا راد العينة بكالوسيوس بنسبة )%52.2 نة( بنسبة ) 23اال من 
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الر 2(، مدة عمل ا راد العينة  ا ولامف م ال الية غالب ا بدا ل الفئة )من %22.9مة اجتماعية بنسبة بلغا )بتخ ز  د

 (.%20.2( غالبية ا راد العينة الت قوا بدوسات تدسيبية بنسبة بلغا )%52.2 نوات( بنسبة ) 53اال من 

   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة او  ا النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة علر الدوس الوااما ال -9

( وتمثلا اهم  قرات الموا قة  ا التواصل مق ا ر المر ر بقسم 9.22كوسونا كانا كبيرة وذلك بمتو    سابا بلغ )

 ،وتوعية ا رة الم اب ن و التعامل السليم معه بعد الخروج من العزل ،العزل لطمأنت م علر ال الة ال  ية للم ابين

ومساعدة ا ر الم ابين علر تقبل طبيعة اإلجرافات التا تتبق مق  ،وتوعية المريض بطر  التعامل ال  يح مق اإلصابة

 والتخفي  من مشاعر الخود لد  المر ر. ،م اب م دا ل مستشفر العزل

اهمية الدوس ال   يقوم  او  ا النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة  ول اتهاهات اع اف الفريب الطبا بالمستشفيات ن و -5

( وتمثلا اهم 9.22به ا   اما االجتماعا كع و ا ا ا  ا الفريب العالجا كانا كبيرة وذلك بمتو    سابا بلغ )

كما ي تم الفريب  ،التمريض يتقبل  تد الت ا   اما االجتماعا ل ل مشكالت المر ر دا ل العزلان  قرات الموا قة  ا 

قدم ا ل م ا   اما االجتماعا عن  الة المر ر، كما يتقبل اع اف الفريب الطبا اال  اما الطبا بالمعلومات التا ي

كما ير  ا طباف  ،االجتماعا كع و  ا الفريب المعالج، كما يسأل  الفريب الطبا عن طر  التعامل مق  لوكيات المر ر

ن ا طباف  يشاسكون  ا  مالت التوعية ان اال  اما االجتماعا ع و ا ا ا  ا نهاح عملية العالج للمر ر، كما ا

 بكوسونا  اسج المستشفر.

ال رت النتامج ان دسجة موا قة ا راد العينة علر المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االجتماعا بدوسه الوااما  ا  -2

نقز الميزانية ( وتمثلا اهم ه ه المعواات  ا 9.22مواج ة األمة كوسونا كانا كبيرة، وذلك بمتو    سابا بلغ )

المخ  ة للخدمة االجتماعية بالقطاع ال  ا، وندسة وجود برامج تدسيبية موج ة لن  اميين االجتماعيين لتطوير ادام م 

و ع  تعاون  ريب العمل مق ا   اما االجتماعا دا ل المستشفيات، وعدم ااتناع اداسة المستشفر بأهمية  ،الم نا

م اعتقاد بعض اع اف الفريب بأهمية دسا ة العوامل االجتماعية والنفسية للمريض دوس  كع و  ا الفريب الطبا، وعد

للمساعدة  ا عالجه، وعدم اإلعداد العلما والم نا لن  اما االجتماعا  ا التعامل مق االألمات، والة الوعا لد  

 .اال  اما االجتماعا بالمستهدات  ا العمل

ا  امية بين ال كوس واالناث  ا م اوس اداة الدسا ة ا  اإلجابة علر الم اوس  اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة -3

 (.0.03ال تختل  با تالد جنس كل  رد من ا راد العينة وذلك عند مستو  داللة ا  اما )

تماعا ال رت النتامج وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين الفئات العمرية )المعواات التا ت ول دون ايام ا   اما االج -2

 53 نة ومن  53الر اال من  93( ل الح )من 0.03بدوسه الوااما  ا مواج ة األمة كوسونا( عند مستو  داللة ا  اما )

  نة(. 23الر اال من 

اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين المؤهالت العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة عند مستو   -4

 (.0.03ا )داللة ا  ام

اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين التخ  ات العلمية   راد العينة  ا م اوس اداة الدسا ة عند  -2

 (.0.03مستو  داللة ا  اما )
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سا ة اشاست النتامج لعدم وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين مدة العمل  ا الوليفة ال الية   راد العينة  ا م اوس اداة الد -2

 (.0.03عند مستو  داللة ا  امية )

ال رت النتامج وجود  رو  ذات داللة ا  امية بين مد    ول ا راد العينة علر دوسات تدسيبية  ا م وس )الدوس  -50

 (.0.03الوااما ال   تقدمه الخدمة االجتماعية  ا مواج ة األمة جام ة كوسونا( عند مستو  داللة ا  امية )

 ة.ال ا: توصيات الدراسث

 :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباح ان بما يأتي

 بالمستشدفر وم دام ا   داميين االجتمداعيين ادواس بطبيعدة الطبيدة الفدر  اع داف وبدااا والتمدريض ا طبداف وعدر تنميدة -5

 مدن والتدا النددوات تنفيد و ،الدوسيدة اللقدافات عقدد مدن  دالل ذلدك ان يدتم ويمكدن ،ا   اميين تهاه الخاطئة النظرة لتغيير

 .ذلك  ا ت قيب المساهمة شأن ا

والمهتمدق  وا درهم المر در لتوعيدة توعويدة  مدالت بعمدل الطبدا المهدال  دا االجتمداعيين ا   داميين اهتمدام  دروسة -9

 ا مدن ال د ا لت قيدب اللقا دات   د  وت فيدزهم الشدامعات وساف االنسديا  بخطدوسة الطبيدة بالمؤ سدة الم دي  الم لدا

 .لمهتمقبا

 علدر ا مدراض المسدت دثة وتأثيرهدا  دول جديدد هدو ما كل علر الطبا المهال  ا االجتماعيين ا   اميين معاسد تنمية -5

 العمل. ووسش التدسيبية الدوسات  الل من وذلك اإلنسان ص ة

   بداس ال د ي ةا نشدر  دا االجتمداعا التواصدل مواادق ا دتخدام الطبدا المهدال  ا االجتماعيين ا   اميين علر ينبغا -2

للوصدول   ريعة اداة باعتباسها اللقا ات  ول المرتبطة الخاطئة المفاهيم وت  يحمنه طبيعة المرض وطر  الوااية   ول

 .اال تراألية اإلجرافات لل  ا الناس الر

 سوندا وطدر كو جام دة بخطدوسة المدواطنين لتوعيدة اإللكترونيدة والهماهيريدة الشدعبية المؤتمرات بإاامة االهتمام  روسة -3

 .ه ه الهام ة ومواج ة   ر  ا التطعيمات واهمية مع ا التعامل  ا ال  ي ة با  اليب وتثقيف م من ا الواامية

 الواايدة والعدالج مدن  دا مهدال تقددم التدا والبيئيدة ال د ية التوعيدة وبدرامج  مدالت  دا مشداسكة اال  داما االجتمداعا -2

 .والبرامج ب  ه ال مالت المتعلقة االجتماعية الهوانب  ا و اصة كوسونا،  يروس

 . روسة اإللمام بالنوا ا الطبية واال تراألية  اصة عند تفشا ا وبئة والهوامح مثل كوسونا -4

العمل علر توعية ا   اما االجتماعا ب  وسه لدوسات التوعية بطر  مكا  ة العدو  و  م  طوسة وكيفية التعامل مق  -2

 ا مراض المعدية واا الهام ة.

 لدرود  دا ا يانداً  ويعملدون الموااد  ال دعبة من العديد العالم ان اف جميق  ا االجتماعيين ا   اميين ل ما يواجه ا ل -2

 والمكثد  المتميدز اال دتخدام ،المندزل مدن العمدل :ومن دا ،تعلدم م داسات جديددة مدن م تطلدب وهد ا ،ومرهقدة ومقيددة  طدرة

الخددمات  وتقدديم ،التواصدل االجتمداعا و دامل ا دتخدام م داساتو بال دات ، المشدوسة ولبرامهده، وتقدديم لل ا دب اآللدا

 ... الخ.دبع عن االجتماعات وعقد بعد، عن االجتماعية
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 لمدا كوسوندا  يدروس  داالت مدق ال د  ا ول  دا يعملدون الد ين االجتماعيين ا   اميين جميق وتكريم العمل علر تقدير -50

 علدر  قد  والتكدريم التقددير هد ا يقت در واال ،المري دة ال داالت عددو  مدن له مدن يتعر ون ولما وج د واا من يب لونه

 والممر ات. ا طباف

 .كوسونا جام ة  يروس مكا  ة مهال  ا االجتماعية و اصة المهتمعية المبادسات ااتراح -55
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