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 المستخلص

 هدفت الدراسة إلى التعرف علىى الىد ر المي ىي للخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة  عىي مفىراد المًتمىن ءىجياح مك ىان جا جىة  ور  ىا

المروبطة بالصجة،  و ميىة السىلو يات المروبطىة بالصىجة،  ذلك من خالل و مية المعارف المروبطة بالصجة،  و مية االوًاهات 

 ذلك وجديد المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ىان جا جىة  ور  ىا،   بىن بعىق المتترتىات لت ميىة 

مىن االخصىا يين   عي مفراد المًتمن ءجياح مك ىان جا جىة  ور  ىاق  قىد اعتمىدت الدراسىة علىى مى يا المسىي االجتمىاعي بالعي ىة

( مفردة من االخصىا يين االجتمىاعيين،  وىم جمعيىم مىن خىالل 111االجتماعيين بمستشفيات م طتة الًوف  قد بلغ تًم العي ة )

علىى الىد ر المي ىي للخدمىة  % 9ق.4استمارة االستبيان،   شىفت  تىا ا الدراسىة من بالبيىة مفىراد عي ىة الدراسىة يوافتىون ب سىبة 

زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة  ور  ىا ة المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن  ذلك من خالل االجتماعية في و مي

علىى  موافتتيىا % 1ق.4 سىبة  طرق ا تشارها  الوقاية م ه،  ووعيتيم بأعراض  مضاعفات اإلءابة بفير س  ور  اق  مبىدت 

بى  القتىة لىدى مفىراد المًتمىن بأسىالي   مروبطة بالصجة  ذلك مىن خىاللال االوًاهاتالد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية 

 سىبة  مشىارت  الفير س، طرق مواجية فير س  ور  ا،  وتوية رببتيم في اوخاذ  افة االجرانات الصجية  الوقا ية لمواجية 

ة لدى مفراد المًتمن مك ىان جا جىة المروبطة بالصج السلو ياتبالموافتة على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  %9ق49

علىى  جىود  % .ق.6 سىبة وىوعيتيم بأهميىة االبتعىاد عىن انمىا ن الم دتمىة رديهىة التيويىةق  مشىارت  ور  ا،  ذلك من خالل 

اعتتاد مفراد المًتمن في ءجة ما يتومون به مىن معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا م يا 

الي  فىىي التعامىع مىىن جا جىة فيىىر س  ور  ىا،   ىىدرة  جىود بىىراما ودريبيىة   رص عمىىع موجيىة لنخصىىا يين االجتمىىاعيين مسى

 بالتوعيىةي االجتمىاع انخصىا ي  ميىارات معىارف  قىد م ءىت الدراسىة بضىر رة العمىع علىى كتىع قلتطىوير مدا يىم المي ىي

 قالمستشفيات في يتتيت بشكع انخصا يين لتفعيع د ر  آلية الصجي  التقتيف

الد ر المي ي، الخدمة االجتماعية،  عي مفراد المًتمن، و ميه، االخصىا يين االجتمىاعيين، جا جىة  ور  ىا،  الكلمات المفتاحية:

 مستشفيات، م طتة الًوف
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The professional Role of Social Work in Developing the Health Awareness of Community 

Members during the Corona Pandemic (An Applied Study on Social Workers in Al-Jouf 

Region hospitals) 

Abstract 

The study aimed to identify the professional role of social work in developing the health 

awareness of community members during the Corona pandemic, through the development of health-

related knowledge, the development of health-related trends, and the development of health-related 

behaviors, as well as identifying the obstacles that prevent the development of health awareness of 

community members during the Corona pandemic. And put some proposals to develop community 

members' health awareness during the Corona pandemic. The study relied on the method of social 

survey with a sample of social workers in Al-Jouf region hospitals. The sample size was (110) 

individuals from social workers, and they were collected through a questionnaire form. The results of 

the study revealed that the majority of the study sample members agree by 96.4% on the professional 

role of social service To develop health-related knowledge among community members by 

increasing community members’ knowledge of the Corona pandemic, ways of spreading and 

preventing it, and raising their awareness of the symptoms and complications of infection with the 

Corona virus. And 96.1% agreed with the professional role of social work in developing health-

related trends by spreading confidence among members of society in the methods and methods of 

confronting the Corona virus, and strengthening their desire to take all health and preventive 

measures to confront the virus, and 95.5% indicated approval of the professional role of social 

service To develop health-related behaviors among community members during the Corona 

pandemic, by raising their awareness of the importance of staying away from crowded, poorly 

ventilated places. And 83.6% indicated that there are obstacles that prevent the development of 

health awareness of community members during the Corona pandemic, including the belief of 

community members in the validity of the methods they are doing in dealing with the Corona virus 

pandemic, and the scarcity of training programs and workshops directed to social workers to develop 

their professional performance. The study recommended the need to work on the knowledge and 

skills of the social worker by raising awareness and health education as a mechanism to activate the 

role of specialists in a real way in hospitals. 

Keywords: Professional role, social service, awareness of community members, development, 

social workers, Corona pandemic, hospitals, Al-Jawf region. 
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 المقدمة . 1

يتوقف وتدم انمم على و مية مواردها البشرية باعتبارها من مهم الموارد االقتصادية  هي هدف عام من مهىداف الد لىة 

 االجتماعيىة  االقتصىاديةالتي وسعى جاهىدة باالشىترام مىن  افىة الييهىات  الم سسىات علىى وجتيتيىا  خاءىة فىي تىع الت يىرات 

 سان ءجياح عن طريق ووفير خدمات ءجية لًمن مفىراد البشرية على بر رة و مية اإلت مية إذ ر  ت ال ، السياسية المعاءرة

 قالمًتمن

فتمتىن مفىراد المًتمىن بمسىتوى  ،متىد العوامىع اليامىة التىي وى كر علىى بىراما الت ميىة لإل سىان ما وعتبر الجالة الصجية 

ءىابة بىالمرض وى خفق بالتبعيىة التىدرات جيي فع ىد اإلت مية  العكس ءىمروفن من الصجة يساعدهم على و فيذ براما  خطط ال

هىو هىدف ر يسىي مىن  لنفرادكار السلبية المتعددة التي يسببيا المرض،  بالتالي فإن الرعاية الصجية لإل سان  تيًة اآلاال تاجية 

 (ق411. :4119،)مجمد في مي مًتمن ي بايتيا في التتدم الجتيت الت ميةمهداف 

يشىكع م ل  مقىوى الخطىوط الدفاعيىة  بىه وتجتىق المتولىة  ن ىهجي بر رة ملجة ال ب ى ع يىا مءبي الوعي الص  لتد

في التعرف على  يفية المجافظة علىى ءىجة اال سىان  و ميىة هىذ   الوعي الصجي يساهم  ،المعر فة " الوقاية خير من العالج"

جة جيدة هذا باإلبافة الى من الوعي الصجي يساهم في لد ر  بكفانة طبتاح لسالمته  ومتعه بص اإل سانالصجة مي استمرار مدان 

 مىا ييىدف الىوعي الصىجي إلىى تى  ال ىاس علىى  (ق4114:119 ،الوقاية من االمراض اال قر ا تشاراح في المًتمن )عبد الكىريم

ر المفىاهيم  الجّد من ا تشار انمىراض،   شى ،وب ّي  مط تياة  ممارسات ءجية سليمة، من مجع رفن المستوى الصجي للمًتمن

 ع ذلك عن طريق االستفادة مىن المعلومىات  ، وعريف ال اس بأخطار انمراض،  إرشادهم إلى  سا ع الوقاية ،الصجية السليمة

 (ق.1444:41 ،الصديتي) الجتا ق الصجية  وطبيتيا في  اقن تياويم 

عالميىة بمع ىي الكلمىة،  التىي  ًمىت عىن وفشىي  العالم يواجه  اركىة  4114 ور  ا ب ياية عام  من ا تشار تاهرة جا جة        

( ذلك الفير س الذي ه  مر ان العالم بأكر   فك م اءر ، فلم يكن يتخيع البشر يوماح من 14-عد ى  بان  ور  ا المستًد ) وفيد

لال دماج  التعايش  يصبي االبتعاد  التباعد االجتماعي هو المالذ انمن، ففي الوقت الذي  ا ت  ع ال ظريات العلمية ودعو البشر

 ما فربت هذ  الًا جة على الًمين انخذ بالعديد من االتتياطات لم ن وفشي  فكار،لًا جة لتيدم  ع هذ  اناالجتماعي جانت ا

 ق(4141:1.9 ،)با م قالفير س

دراسة  التضايا  مي ة الخدمة االجتماعية  مي ة ا سا ية قا مة على خدمة المًتمن بكع مفراد ،  ا طالقاح من د رها في 

ليا مهمية بال ة  مد ار مى كرة  ،المًتمعية المختلفة  المساهمة في معالًتيا، فيي وتوم على مساس علمي مي ي وخصصي وأهيلي

 مءبي ه ام  عىي بىالغ بيىذ  المي ىة  م ظماوه( –جماعاوه  –مفراد  )في تع  قير من المشكالت داخع المًتمعات على مستوى 

 ما وعمع على وجسين تر فىه  إشىبا   ،ات  و وعت طرا تيا  مساليبيا  مءبي ليا فلسفة  مبادئ خاءة بياإل سا ية التي وطور

 (ق4..: 4141 ،مبو ال صر)تاجاوه  ربباوه 

 ما مءبجت ويتم الخدمىة االجتماعيىة بمًىاالت عديىدة داخىع المًتمىن  م يىا مًىال الصىجة العامىة  الخىدمات الطبيىة، 

تيويىىاح اهتمىىت بىىه الخدمىىة االجتماعيىىة لتتىىديم المسىىاعدات للمربىىى بخاءىىة مربىىى فيىىر س  ور  ىىا  الىىذي يعىىد مًىىاالح ميمىىاح  

 مىا  ىان  طبية التي وتعامىع مىن هىذا المىرضق ما وعمع على رعاية انسر المتضررة  المًتمن المجيط  الم سسات ال ،المستًد

 ه من عملية موا بة لنتداث، للد ر الوقا ي مهمية  بيرة لدى متخصصين الخدمة االجتماعية لما يجتت
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فيي خدمة ف ية وعمع من جا   على مساعدة انفراد  جماعة انسر على وفادي المشكالت قبىع  قوعيىا عىن طىرق اوخىاذ بعىق 

 (ق19.:4141 ،)م ازي اإلجرانات الالزمة  ي ال وظير م  يتكرر تد ث هذ  المشكالت الشخصية م  انسرية م  المًتمعية

سىرة ءىجياح الجتماعية في و ميىة  عىي مفىراد انة امالد ر المي ي للخد إلىهذ  الدراسة للتطرق  وأوي  من هذا الم طلق

مىدخع  إلىى ل خمسىة فصىول ر يسىة يتطىرق الفصىع ان من خىالل ليذا الموبو  ين سوف يتطرق الباتقك ان جا جة  ور  ا، م

مدبيىىات الدراسىىة  إلىىى،  مىىا يتطىىرق الفصىىع القىىا ي  مهىىدافيا مهميتيىىا مشىىكلة الدراسىىة  وسىىا الويا   يت ىىا لمشىىكلة الدراسىىة  إلىىى

 الفصع القال  يتطرق إلى اإلجرانات الم يًية للدراسة،  الفصع الرابن يتطرق إلىى عىرض  وفسىير  تىا ا الدراسىة،  ،ال ظرية

 يتطرق إلى مهم ال تا ا  التوءياتق  الفصع الخامس
 

 مشكلة الدراسة. 1.1

علىى خبىرات  ميىارات  ر يسىيية متد مًاالت ممارسة الخدمة االجتماعية،  وعتمد بشىكع وعد الخدمة االجتماعية الطب

 مسىىالي  انخصىىا ي االجتمىىاعي الطبىىي فىىي مسىىاعدة المىىريق  مسىىروه مىىن  اتيىىة،  مسىىاعدة المًتمىىن فىىي الوقايىىة  العىىالج مىىن 

مءىبي انخصىا ي االجتمىاعي متواجىد انمراض المختلفة ذات انبعاد االجتماعية على  جه الخصوص من  اتيىة مخىري، لىذلك 

فىىي بيهىىات ءىىجية مختلفىىة لتتىىديم هىىذا الىىد ر مقىىع المستشىىفيات  العيىىادات الصىىجية العامىىة،  م ظمىىات الرعايىىة الصىىجية الم  ليىىة 

 ،)السىر جي بيرها، فالخدمة االجتماعية مي ة إ سا ية وعي مهمية المجافظة علىى ءىجة الفىرد  المًتمىن  وجتيىق الرفاهيىة ليما

 (ق.4114:47

 لمي ة الخدمة االجتماعية في المًال الطبي د ر فعال في مواجية الكوارث  انزمىات مىن خىالل االسىتًابة الفوريىة، 

،  العمىع علىى وتىديم  افىة مظىاهر  اآلكار التي معتبىت تىد ث انزمىة تي  وساهم في إعادة التوازن للمًتمن  وواجه المشكالت

تأكرين بانمراض بما يعيى يم علىى مواجيتيىا، إبىافة إلىى وىوفير خىدمات علىى مىدار السىاعة العون  الس د  الدعم للمواط ين الم

تيىور مشىكالت جديىدة  جاهىداح لعىدم السىعي  ،وتسم بالسرعة  الرببة في إ تاذ ان با  السيهة التي م جىدويا الكاركىة م  انزمىة

نخصىىا ي الىىد ر المي ىىي ل ل مىىا سىىبق فىىإن مىىن خىىال (ق4119:146علىىي، )مىىن خىىالل  شىىر الىىوعي الصىىجي  القتافىىة الصىىجية 

االجتمىىاعي يكمىىن فىىي مجاربىىة المىىرض  التصىىدي لىىه عبىىر مًموعىىة مىىن اإلجىىرانات المتترتىىة، فيىىذا مىىا ووءىىلت إليىىه بعىىق 

و مويىة(  -عالجيىة  –(  التي ورى من لنخصا ي االجتماعي مد اراح عديدة ) قا يىة 4141،الدراسات السابتة مقع دراسة )سليمان

إلىىى من للخدمىىة االجتماعيىىة ( 4141،)تسىىا ين ووءىىلت دراسىة،   ىىذلك الىىوعي بقتافىة التباعىىد االجتمىىاعي ع علىىى و ميىىة مىا يعمىى

 و ميىة الىوعي المًتمعىي لىدى  ،الًوا   المعرفة  الوجدا ية  السلو ية نفراد المًتمىن بصىفة عامىة  قيرة في العديد من مد اراح 

لنخصىا ي االجتمىاعي بعىق  إلىى من( 4141،دراسىة )مبىو ال صىر مىا مشىارت انسر لمواجيىة جا جىة  ور  ىا بصىفة خاءىة، 

الميام المي يىة فىي مكافجىة فيىر س  ور  ىا  مىن مهميىا مىا يتدمىه االخصىا ي االجتمىاعي للمربىى  المتعىافين  مسىرهم  لكافىة 

 العاملين في المًال الطبي من دعم  فسي  اجتماعيق

وكىوين و ميىة  بيي مهمية الد ر الذي يمكن من وتدمه الخدمىة االجتماعيىة فىي  ب اناح على ما سبق وأوي هذ  الدراسة لتو

 وجديىد المعوقىات التىي وجىول د ن وكىوين ، م  السىلو يات الوًاهاتاسوان الوعي بالمعارف م  نفراد المًتمن  الوعي الصجي

لىد ر المي ىي للخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة اما  :خالل التسا ل الر يسي التالي و بقق منمشكلة الدراسة لذا فإن  ،الوعي الصجي

  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟
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 أهمية الدراسة. 1.1

 وبرز مهمية الدراسة من  اتيتين هما:

 األهمية النظرية. (أ

فكىىار  المعتتىىدات  المعلومىىات المطلوبىىة عىىن فيىىر س ووتيىىف مي ىىة الخدمىىة االجتماعيىىة قىىد يكىىون م اسىىباح مىىن طبيعىىة ان -1

  ور  ا  كتافة مفراد المًتمن السعودي  تاجاويم المستمرة لتعديع مشاعرهم السلبية  مفكارهم الخاطهة ليذا الوبانق

 ىىدرة الدراسىىات  البجىىوث التىىي مجريىىت فىىي مًىىال الخدمىىة االجتماعيىىة التىىي و ا لىىت موبىىو  مزمىىة فيىىر س  ور  ىىا   -4

 ق وأكيراوه  ذلك لجداكة الموبو 

ال ظري للممارسة المي ية للخدمة االجتماعية في المًال الطبي من خالل براما الجماية الوقا يىة  االهتمام بإكران التراث -.

  و مية الوعي الصجي للتعامع من انمراض  الفير سات الوبا يةق

الد ر الريادي لمي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي مواجيىة مقىع هىذ  انزمىات  الكىوارث المًتمعيىة  الطبيىة  و ميىة الىوعي  -9

 جي  المسا دة المًتمعية نفراد المًتمنقالص

 .األهمية التطبيقية (ب

قد وفيىد  تىا ا هىذ  الدراسىة فىي زيىادة التىرا م المعرفىي  اكىران الدراسىات التخصصىية مسىتتبالح فىي هىذا المًىال بمىا يخىدم  -1

 قمًتمن الدراسة

االجتماعية بيدف وفعيىع الىد ر المي ىي الخدمة  إطارقد وساهم الدراسة الجالية في وتديم متترتات لبر اما ودخع مي ي في  -4

للخدمة االجتماعية في االزمات  الكوارث المًتمعية التي وتعلق بت مية الوعي باستخدام  ماذج التدخع الفعالة التىي يسىتفيد 

 قمن خالليا المًتمن مباشرة

 

 أهداف الدراسة. 1.1

جتماعيىة فىي و ميىه  عىي مفىراد المًتمىن ءىجياح مك ىان ويدف الدراسىة بشىكع ر يسىي الىى التعىرف علىى الىد ر المي ىي للخدمىة اال

 : ما ويدف بشكع فرعي إلى التعرف على ،جا جة  ور  ا

 في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق الد ر المي ي للخدمة االجتماعية -1

 ة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقفي و مية االوًاهات المروبطالد ر المي ي للخدمة االجتماعية  -4

 في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقالد ر المي ي للخدمة االجتماعية  -.

 مك ان جا جة  ور  اق عي مفراد المًتمن ءجياح  وجديد المعوقات التي وجول د ن و مية -9

 قعي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  الت مية  المتترتات   بن بعق -9

 

 تساؤالت الدراسة. 1.1

 جا جة  ور  ا؟ في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك انالد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -1

 جا جة  ور  ا؟مك ان  في و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمنالد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -4

 جا جة  ور  ا؟في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان الد ر المي ي للخدمة االجتماعية ما  -.
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  ور  ا؟وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة المعوقات التي  ما -9

 مك ان جا جة  ور  ا؟الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح المتترتات  ما -9

 

 الدراسةومصطلحات مفاهيم . 1.1

 مفهوم الدور: (1

طل  م ه من يتر ىه،  فال ىاح عىن االمىر طلى   : عن االمر ،ذ ر في معًم الوسيط بأن مدار تول الشي: دار :الد ر ل ة

 الًمىن مد ار )مصىطفى  قعضه الد ر: الطبتة من الشين المدار بعضه فوق ب قجعله يد ر  جعله مداراح  : الشين ،م ه من يفعله

 عىادة مىا يتجىدد الىد ر  ،بأ ه  مىط سىلو ي اجتمىاعي متوقىن مىن قبىع الفىرد ما يعرف الد ر بأ ه "  (ق.1.-14.:دقت ، اخر ن

بأ ه: مًموعة انفعال  الميام  اإلجرانات التىي  إجرائيا   يعرف الد ر  (ق441 :.144بمر   الفرد في مًتمن معين " )بد ى، 

نخصا ي االجتماعي فىي المستشىفيات بيىدف و ميىة المعىارف  االوًاهىات  السىلو يات المروبطىة بالصىجة لىدى مفىراد يتوم بيا ا

 المًتمنق

 الخدمة االجتماعية الطبية: (1

وعىىرف الخدمىىة االجتماعيىىة بأ يىىا " ولىىك الخىىدمات  الًيىىود اإل سىىا ية التىىي وتىىدم بطىىرق علميىىة معر فىىة عىىن طريىىق 

إعىداداح م اسىباح لتتىديم خىدماويم العالجيىة  الوقا يىة  اإل ما يىة بمىا يسىاعد علىى متابلىة اتتياجىات  معىد ااختصاءيون اجتمىاعيون 

 ذلىىك عىىن طريىىق الم سسىىات االجتماعيىىة التىىي ومىىارس مىىن خالليىىا مي ىىة الخدمىىة  ،اال سىىان  فىىرد فىىي جماعىىات م  مًتمىىن

 ق(1444:11 ،بباري)االجتماعية" 

الم سسىات مًىال هىام مىن مًىاالت الخدمىة االجتماعيىة ييىدف إلىى مسىاعدة  ا "دمة االجتماعية الطبية بأ يى وعرف الخ

اجتمىىاعيون معىىد ن بصىىورة علميىىة ليسىىتفيد المىىريق م بىىر اسىىتفادة ممك ىىة مىىن   يمارسىىيا مخصىىا يون مهىىدافيا،الطبيىىة لتجتيىىق 

قىادراح علىى رفىن مدا ىه  ،مىن البيهىةتتىى يىتم الشىفان  يعىود المىريق إلىى التوافىق  ،الخدمات العالجية  بالتعا ن من الفريق الطبي

 (ق41:.411 ،اإلجتماعي إلى مقصى تد ممكن" )بباري

 مفهوم الوعي الصحي: (1

 مىا يشىير  ،يعرف الوعي في معًم العلوم االجتماعية على م ه " إدرام ال اس لتصوراويم للعىالم الموبىوعي المجىيط 

 يعىىرف  (ق99. :1449 ،لتىىي وًعلىىه يسىىلك مسىىلكاح معي ىىاح ")مىىد ورإلىىى مًمىىع انفكىىار  المعىىارف  القتافىىة التىىي يمقليىىا الفىىرد  ا

الىىوعي الصىىجي بأ ىىه " هىىو إلمىىام المىىواط ين بالمعلومىىات  الجتىىا ق الصىىجية  ميضىىاح إتساسىىيم بالمسىىهولية  جىىو ءىىجتيم  ءىىجة 

يعىرف الىوعي   ق(46: .411 ،مجمىد)اآلخرين  يعتبر الوعي الصجي هو الممارسة الصجية عىن قصىد  تيًىة الفيىم  االق ىا " 

بأ ىىه: و ميىىة شىىعور مفىىراد المًتمىىن بمكو ىىات الىىوعي الصىىجي مىىن خىىالل وكىىوين الىىوعي بالمعىىارف  االوًاهىىات  إجرائيااا  الصىىجي 

  السلو يات لنفراد خالل جا جة  ور  اق

 :مفهوم الجائحة (4

يصىي  بلىداح بأ مليىا  ىأن وعرف الًا جة بأ يا " الوبان العالمي  مشتتة من الوبان لك يا و كر على  طاق ج رافي م سن 

 ق(44 :4141 ،ة العظمىىى معربىىة للعىىد ى  مىىا فىىي تىىال فيىىر س  ور  ىىا الجىىالي" )السىىيديىى وكىىون ال الب ،ر م  الكو ىى  بأسىى
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هي جا جة  ور  ا  فير سات  ور  ا  هي سالالت  اسىعة مىن الفير سىات التىي  :في هذ  الدراسة اجرائيا  بالًا جة   المتصود

 قالجيوانوسب  المرض لإل سان  

 :مفهوم فيروس كورونا (1

فير س  ور  ا المستًد هو  و  من الفير سات الًديدة من  وعه يصي  الًياز الت فسي للمربى المصابين بالتيىا  

لً ىة  مطلتىتم 4141فبراير  6 في  ،م4114 هو مًيول ال س  )إلى اآلن( تير في مدي ة   هان الصي ية م اخر عام  ،ر وي

قبىع  COVID -19االسىم الىى  4141فبرايىر  44كم بيرت في  ،لصين وسمية " فير س  ور  ا المستًد"الصجة الوط ية في ا

 (ق4141 ،م ظمة الصجة العالمية) ق4141فبراير  11من وعتمد هذ  التسمية رسمياح من قبع م ظمة الصجة العالمية في 

 

 أدبيات الدراسة النظرية .1

 النظريات المفسرة للدراسة .1.1

ممىا ال ظريىة االجتماعيىة وشىيرى إلىى اسىتعمال   ،يا عدد من المعا ي المختلفة باختالف الفر  التي وستخدم به هذ  الكلمىةل ةال ظري  

 فيىم الكقيىر مىن الظىواهر  التفىاعالت  ،في مبل  انتيان لييا ع مر بة  ظرية لتَوبيي  وَجليع م ماط  الجيىاة  االجتماعيىة مًرد

 س  البات ،  فيما يلي عرض لل ظرياتتول ا،  وعمع على  مان  إكران المخ  ن المعرفي للداراالجتماعية   ع ما يجدث من 

 :المفسرة للدراسة الجالية  ما يلي

 نظرية الدور: -1

وعتبر ) ظرية الد ر( مىن مهىم إسىيامات علىم االجتمىا   التىي اسىتفادت م يىا مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي ب ىان انطىر 

س الر يسية لعملية الممارسة،  لتد مشارت الكقير من دراسات   ت  الخدمة االجتماعيىة نهميىة  ظريىة ال ظرية التي وشكع انس

الد ر  درها في و  يد ا بمفاهيم ور   علىى التعىامالت بىين انفىراد  بيهىاويم،  وتىوم  ظريىة الىد ر علىى مسىاس من  ىع فىرد فىي 

 (ق4117:71المًتمن يش ع مر  اح معي اح في المًتمن )ال عمى، 

 يشير ز اي كسي من الد ر االجتماعي يعد  سىتاح دي اميىاح اجتماعيىاح يتكىون مىن عىدة ع اءىر متشىابكة  متفاعلىة مىن بعضىيا 

الدا رة االجتماعية  ما وشىتمع عليىه مىن مًموعىة انشىخاص الىذي  (  ما يلي:4111وشكع مكو ات الد ر،  يشير إلييا ءادق )

 يشىى له،  الىىد ر  المكا ىىةبمر ىى  التىىا م بالىىد ر  الىىذي البد يىىة  السىىيكولوجية المتعلتىىة  الخصىىا   يتفاعىىع معيىىم التا ىىد بالىىد رق

 مهم الوتا ف االجتماعية للتا م بالد رقاالجتماعية للتا م بالد ر  

 ( مهم االفترابات  المفاهيم انساسية ل ظرية الد ر  ما يلي:4117:74) ال عمي يذ ر 

 ووقعات الد ر -1

 وكامع الد ر -4

 كامع في اند اربيا  الت -.

 مدان الد ر -9

 بموض الد ر -9

 درجة قوة موبو  الد ر -.
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 نظرية األنساق:-1

 وتوم  ظرية ان ساق العامة على مًموعة من الفربىيات، فيىي وفتىرض بىأن ان سىاق الجيىة  بيىر الجيىة، يمكىن ال ظىر    

لدراسىة  و ظىر  ظريىة ان سىاق العامىة إلىى إلييا  التعامع معيا على مسىاس م يىا م سىاق ليىا مواءىفاويا الخاءىة  التىي وسىتجق ا

 من  العىىالم علىىى مسىىاس ورابطىىي، فكىىع  يىىان قىىا م بذاوىىه ي ظىىر إليىىه مىىن  اتيىىة عالقاوىىه بالكيا ىىات انخىىرى  التىىي وىى كر  وتىىأكر بىىه

روبىاط االروباط التا م بين انج ان المكو ة ني  سق ي دي إلى  جود خصا   جديىدة فىي ال سىق هىي بالضىر رة  تيًىة ليىذا اال

وجىد  وفترض  ظرية ان ساق العامة بىأن لكىع  سىق ي( 4111:99، االعتمادية المتبادلة بين انج ان المكو ة لل سق )عبد الع ي 

 .، لذا فإن وجديد اإلطار المرجعي يكون بر رياح لفيم ان ساقه ام إطاراح مرجعياح مجدداح 

 عناصر نظرية األنساق: 

 يا ال سق من م ظمات مخرى م  من البيهة التي يوجد بياقالمدخالت:  هي الطاقة التي يًلب -1

 العمليات التجويلية: هي مدان العمليات  ان شطة اليادفة إلى وجويع المدخالت إلى شكع آخر م ايرق -4

 المخرجات: هي سلسلة اال ًازات  ال تا ا المتجتتة عن العمليات  اال شطة التي قام بيا ال سقق -.

خىرى إلىى تدمة البيهة  تيًة ولتييا للمخرجات،  قد ومقع الت ذية ج ان من المخرجات ليتجول مرة االت ذية العكسية: هي ما و -9

  يتجدد وشخي  مشكلة العميع على ممرين: (.47: 4116مدخالت )تبي ، 

 ان ل: خبرة انخصا ي االجتماعي  قدروه، إلى تد  بير، على وجديد المشكلة التي يعا ي م يا العميعق -

ية اللًون إلى إطار  ظري يتود انخصا ي االجتماعي إلى ماذا يبج   على ماذا ير    مين يتىن مكمىن الخلىع القا ي: مهم -

 في تياة العميعق

 تحديد البدائل العالجية وطرق تحقيقها:

وتب ىىى  ظريىىة ان سىىاق العامىىة ال ظىىرة الشىىمولية متعىىددة انبعىىاد فىىي ال ظىىر إلىىى المشىىكلة، تيىى  يىىتم التعامىىع مىىن العميىىع 

 المشكلة  الموقف في  فس الوقت،  وعتبىر عمليىة وجديىد انهىداف انساسىية  انهىداف الفرعيىة عمليىة تساسىة جىداح فىي عمليىة 

 يظيىر فىي  المساعدة، فانخصا ي االجتماعي يً  عليه وجديد انهداف بدقة  من كم ورويبيىا تسى  م لويتيىا فىي تىع المشىكلةق

ي  التي يوتفيا ووتيفاح ممقع لخدمة عمال ه تي  يعتمىد  ًىاا الخطىة العالجيىة بشىكع هذ  المرتلة ميارات انخصا ي االجتماع

بمع ىي من قيىام  اجتمىاعي، بير على  يفية ووتيف ولك الميارات  بما من العميىع يىتم التعامىع معىه ه ىا علىى م ىه جى ن مىن  سىق 

 لى جمين مفراد مسروه  مًتمعةقسي عكس بشكع مباشر ع  عي مفراد المًتمن ءجياح االخصا ي االجتماعي بت مية 

 

 الدراسات السابقة .1.1

فيمىا يلىىي عربىىاح نهىىم هىذ  الدراسىىات السىىابتة ذات الصىىلة بموبىو  الدراسىىة  فتىىاح لتسلسىىليا ال م ىي مىىن السىى وات الجديقىىة إلىىى 

 :الس وات التديمة  ما يلي

مة االجتماعية من العاملين فىي مًىال التًميىع إلى التعرف على د ر الممارس العام في الخد هدفت  (1211 ،دراسة )محمد -1

 قىىىد اسىىتخدم مىىى يا المسىىىي  ، ال ظافىىة المجليىىىة لت ميىىة  عىىىييم بًا جىىة  ور  ىىىا  وجديىىد معوقاوىىىه وجديىىد متترتىىىات لمواجيتيىىا

 ، استخدمت االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات من مًتمن الدراسة ،االجتماعي
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ن اند ار  م يا متابعة العمال بشكع مسىتمر لالطمه ىان علىى تىالتيم ال فسىية  الصىجية  ووءلت  تا ا الدراسة إلى مًموعة م 

 مىا من مىن مهىم المعوقىات  ، يضن اللوتات االرشادية لمواجيىة  ور  ىا ، المشار ة في  بن الترارات الخاءة بطبيعة العمع

  تىى  االمكا يىىات  ،بالمًىىالي المجليىىة التىىي وواجىىه الممىىارس العىىام فىىي الخدمىىة االجتماعيىىة هىىي بىىعف الخطىىط المسىىتتبلية

 ق المستل مات الخاءة بكر  ا
 

 هدفت إلى وجديىد د ر مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة الىوعي المًتمعىي لىدى انسىر الفتيىرة ( 1212 ،دراسة )حسانين -4

الجتماعيىة الم ديىة ال تشىار لمواجية جا جة فير س  ور  ا من  جية  ظر انخصىا يين االجتمىاعيين،   ىذلك وجديىد انسىبا  ا

 وىم اسىتخدام االسىتبيان  ىأداة  ،جا جة فير س  ور  ا،  استخدمت الدراسة م يا المسي االجتماعي بالعي ة العمدية لنخصىا يين

  قد ووءلت الدراسة إلى ال تا ا التالية: من انسبا  االجتماعية الم دية ال تشىار فيىر س  ور  ىا جىانت ،ر يسية لًمن البيا ات

في  ت  امكا يات المستشفيات من مجي ة و فس لعالج المربى بالفير س،   ىذلك  قىرة االخىتالط  عىدم التى ام انسىر بىالع ل 

 بال سبة لنكار االيًابية المتروبة على ا تشار الًا جة ومقلت في زيادة اإلتسىاس بالمسىهولية االجتماعيىة لىدى  ، الجظر الم  لي

 بال سىبة لثكىار السىلبية ومقلىت فىي زيىادة المخىا ف المربىية  ،الم  ل لمواجية فير س  ور  ا انسر  الجاجة للعمع من داخع

 بال سبة للمعوقات التي وواجىه مي ىة الخدمىة االجتماعيىة فىي و ميىة الىوعي المًتمعىي ومقلىت فىي عىدم  عىي  ،لدى مفراد المًتمن

 قتماعي  إهماليا ل صا جه عدم التعا ن من انخصا ي االج ،انسرة بخطورة ا تشار الفير س
 

بمخىاطر  المس ين ووعية من الًماعات في العمع إلخصا ي الفعلي الد ر على التعرف  هدفت إلى( 1212دراسة )أبو زيد،  -.

 فىي  وسيم الًماعات من العمع إخصا ي يستخدميا الوسا ع التي على (،  التعرف14-   وفيد(المستًد  ور  ا فير س مرض

 اسىتخدمت االسىتبا ة  ،المستًد  اعتمدت الدراسة علىى مى يا المسىي االجتمىاعي فير س  ر  ا مرض خاطرووعية المس ين بم

 خلصت  تا ا الدراسة إلى من المس ين لدييم  عي بأعراض اإلءابة بفير س  ور  ا  ومقىع هىذا الىوعي ،لًمن بيا ات الدراسة

الد ر الفعلي لنخصا ي االجتماعي في ووعية المس ين ومقع فىي   ما من ،بمعرفة طرق اإلءابة  معرابيا  اآلكار ال اوًة ع يا

 ىىذلك ووبىىيي  يفيىىة الوقايىىة مىىن اإلءىىابة بفيىىر س  ،اإلمىىداد بالمعلومىىات عىىن اآلكىىار المتروبىىة علىىى اإلءىىابة بفيىىر س  ور  ىىا

بالتع  الشديد ع ىد تضىور   مما بال سبة للمعوقات التي وعوق المس ين من االستفادة بفير س  ور  ا ومقلت في الشعور ، ور  ا

 قاالجتماعات
 

 هدفت إلى وجديد  اقن انخصا ي االجتماعي الطبي في و مية الوعي بقتافة التباعد االجتمىاعي فىي ( 1212،دراسة )سليمان -4

 قد وم استخدام المى يا الوءىفي التجليلىي مىن خىالل  ،من  جية  ظر الشبا  السعودي  COVID 19تع مزمة فير س  ور  ا

من  اقىىن الىىد ر الت مىىوي لنخصىىا ي  : قىىد ووءىىلت الدراسىىة إلىىى ال تىىا ا التاليىىة ،با ة إلكتر  يىىة وىىم إعىىدادها ليىىذا ال ىىرضاسىىت

االجتماعي في و مية الوعي بقتافة التباعد االجتماعي من  جية  ظىر الشىبا  السىعودي فىي تىع مزمىة فيىر س  ور  ىا جىان فىي 

جىىان فىىي الترويىى  القىىا ي  اقىىن الىىد ر الوقىىا ي لنخصىىا ي االجتمىىاعي بمتوسىىط  (، بي مىىا.7ق4الترويىى  ان ل بمتوسىىط تسىىابي )

(،  جىىانت مهىىم 74ق4(  فىىي الترويىى  القالىى   اقىىن الىىد ر العالجىىي لنخصىىا ي االجتمىىاعي بمتوسىىط تسىىابي ).7ق4تسىىابي )

عي الطبي فىي مقىع ولىك الصعوبات من  جية  ظر الشبا  السعودي في عدم التصديق المًتمعي بأهمية د ر انخصا ي االجتما
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 العامىة للخدمىة الممارسة من م ظور الدعم االجتماعي  مسس مشكال وجديد عن إلى البج   هدفت( 1212 ،دراسة )مرسي -1

 ع ىد علييىا يعتمىد  انسىس  الم شىرات التىي (  مسىرهم،14-يىد ف ور  ا المسىتًد ) و فير س من للمتعافين المتدم االجتماعية

 الممارسىة مىن م ظىور متتىرا لتصىور  التوءىع فيىر س  ور  ىا، في تىع مزمىة اتتياجاح  ان قر للفهات م االجتماعيالدع وتديم

هىذا الفيىر س،  اسىتخدمت الدراسىة مى يا المسىي االجتمىاعي  مىن للمتعىافين االجتماعية لتجتيق الدعم االجتمىاعي للخدمة العامة

  ىان مىن مهىم  تىا ا الدراسىة من  ،االستبا ة  أداة ر يسىية لًمىن البيا ىات استخدمت  ،للتعرف على آران  جية  ظر عي ة عمدية

مشىكال الىدعم االجتمىاعي الىذي يتدمىه االخصىىا يين االجتمىاعيين للمتعىافين  مسىرهم مىن فيىىر س  ور  ىا هىو التواءىع مىن مسىىر 

ر الفهىىات اتتياجىىاح للىىدعم  من م قىى ،ال ىى الن  المتعىىافين مىىن فيىىر س  ور  ىىا عىىن بعىىد عىىن طريىىق  سىىا ع التواءىىع االجتمىىاعي

 من مسس وتديم الدعم االجتماعي للمتعىافين مىن  ، العمالة اليومية  الباعة الًا لون ،االجتماعي هي الرجال  ال سان   بار السن

 قفير س  ور  ا هي اتترام تتوق اإل سان  المسهولية االجتماعية

 الدراسةق موبو   ظراح لجداكة  درويا من
 

الىىد ر المتتىىرا للمىى ظم االجتمىىاعي فىىي التوعيىىة بانزمىىات  الكىىوارث إلىىى التعىىرف علىىى  هىىدفت  (1212 ،دراسااة )مزااازي -.

 وجديد طبيعىة االزمىات االجتماعيىة ال اجمىة عىن فيىر ي  ور  ىا  مىا يراهىا  ،14-بالتطبيق على فير س  ور  ا المستًد  وفيد

 ، وجديد متترتات اند ار مىن جا ى  المى ظم ،فير س  ور  ا  وجديد مهداف الم ظم االجتماعي للتعامع من ،الم ظم االجتماعي

 قىد ووءىلت الدراسىة  ، استخدمت االسىتبا ة  ىأداة ر يسىية لًمىن البيا ىات ، استخدمت الدراسة م يا المسي االجتماعي الشامع

مىىات الدقيتىىة مىىن مجىىع إلىىى من اسىىتخدام المىى ظم نسىىالي  العمىىع التربىىوي  التيىىام باإلرشىىاد  المسىىاعدة فىىي الجصىىول علىىى المعلو

المواجية انمقع للوبان  ميضىا اسىتخدام التك ولوجيىا فىي التواءىع المختلفىة مىن مجىع وسىييع  شىر المعلومىات المختلفىة فيمىا بىين 

 من مهم المعوقات التي وساعد على زيادة ا تشار الفير س هي  جود الشا عات تول استخدام بعىق الم تًىات  اند يىة  ،البلدان

 ق تيور االتباط  تيًة لعدم ال   ل للعمع لتطا   بير من المواط ين ،ر سلعالج الفي
 

التوءع لمتترا من م ظور الممارسة العامىة للخدمىة االجتماعيىة للجىد مىن المشىكالت   هدفت إلى( 1212 ،عبد هللا)دراسة  -7

 موبعت الدراسة الم يا المسىي  ،ة عمدية وم وطبيق الدراسة على عي  ،انسرية ال اوًة عن جا جة  ور  ا لدى انسرة المصرية

 ووءلت  تىا ا الدراسىة إلىى من  ، وم استخدام االستبيان  أداة ر يسية لًمن البيا ات ،االجتماعي ب وعية العي ة  الجصر الشامع

ءابة متىد مهم المشكالت االجتماعية ال اوًة عن جا جة  ور  ا لدى انسرة المصرية هي الخوف من الوءمة االجتماعية ع د ا

 بال سىبة للمشىكالت االقتصىادية ال اوًىة عىن جا جىة  ور  ىا ومقلىت فىي عىدم قىدرة االسىرة علىى  ،مفراد انسرة بفير س  ور  ىا

 بال سىىبة للمشىىكالت ال فسىىية ال اوًىىة عىىن جا جىىة  ور  ىىا ومقلىىت فىىي شىىعور بعىىق مفىىراد  ،الوفىىان باتتياجاويىىا المعيشىىية المختلفىىة

 ق مءبي بعق مفراد انسرة سرين اال فعال ،ن فير س  ور  اانسرة باليأس من الشفان م
 

معرفىىة انسىىبا  التىىي وتطلىى  وفعيىىع المشىىار ة المًتمعيىىة لممارسىىة اإلجىىرانات   هىىدفت إلىىى( 1212،دراسااة )عبااد العااا -6

ل لتفعيع ممارسة ،  ميضا معرفة د ر المشار ة المًتمعية بالًيد  الرمي  الما14 -االتترازية للجد من ا تشار فير س  ور  ا

اإلجىىرانات االتترازيىىة للجىىد مىىن ا تشىىار الفيىىر س  مجا لىىة معرفىىة اإلجىىرانات الوقا يىىة المطلوبىىةق  اسىىتخدم مىى يا المسىىي 

  ، استخدمت االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات ،االجتماعي
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لمشار ة بالمال للجد من ا تشار الفيىر س  من من المشار ة االجتماعية بالرمي  الًيد م قر فاعلية من ا :  ان من  تا ا الدراسة

 ي ة  مجا ر المشار ة االجتماعيةقه ام عالقات اروباطية بين خصا   الع
 

إلى فج  بعق جوا   اإلجرانات االتترازية لمواجية مزمة  ور  ا على انمن ال فسي  هدفت  (1212 ،)آ  سعد دراسة -4

 اسىتخدم المى يا الوءىفي التجليلىي  ،الصجيين بمدي ة الملىك عبىد الع يى  الطبيىة االجتماعي لنفراد من  جية  ظر الممارسين 

 اعتمدت الدراسة على االستبا ة  أداة ر يسية لًمن البيا ات،  وىم وجليىع البيا ىات مىن  ،مجا رمن خالل استبا ة مكو ة من ست 

ن مفراد العي ة فيما يتعلق بتأكير مزمة جا جة فيىر س ،  قد ووءلت الدراسة إلى ال تا ا التالية:  جود اوفاق بيspssخالل بر اما 

باإلبافة إلى  جىود اوفىاق بىين مفىراد العي ىة مىن  ، ور  ا على العالقات االجتماعية على انفراد من  جية الممارسين الصجيين

التعىا ن فىي رفىن مسىتوى تي  وعا ن المد يين في مساعدة انسر  انفراد المعوزين في التتليع من مخاطر ا تشار العىد ى يليىه 

 ، ميضىاح وعىا ن المًتمىن المىد ي فىي وصىجيي سىلبيات وعامىع انفىراد ،الوعي كم وكاوف جيود الشىبا  مىن ذ ي الخبىرة الصىجية

باإلبافة إلي  جود اوفاق بين مفراد العي ة من تي  مكر الدعم ال فسي على رفن الر ا المع وية للعاملين في التطا  الصىجي فىي 

 ق ا كم يظير مكر وكاوف الًيود الداعمة لمواجية الكور  ا في م ي القتة للًماهير  بالتالي درجات الت ام معلىمواجية  ور 

 

 للدراسة النظري اإلطار .1.1

 .جائحة فيروس كورونا :أوال  

 تعريف جائحة فيروس كورونا  -1

 مىن  بيىرة فصىيلة المستًد من بين ( على هذا ال و 14لتد مطلتت م ظمة الصجة العالمية اسم )فير س  ور  ا  وفيد 

(   Corona ور  ىا )  لمىة مىن تىرفين ( همىا م لCoمن ) مشتق اإل ًلي ي للمرض التاجية ) ور  ا(  هو االسم الفير سات

(Vi) لمىة مىن تىرفين همىا م ل  ( فيىر سVirus(   )Dهىو ) مىن تىرف م ل ( لمىة Disease السى ة التىي تيىر فييىا هىي  )

(  لكىن هىذا االسىم لىم يجى  novel coronavirus 4114باسىم ) سىابتاح  الم ظمىة بتسىمية هىذا المىرض هذا  قد م ءىت ،م4114

للبشىر طيىف مىن  يمكىن من وسىب  التىي مىن الفير سىات  بيىرة فصىيلة " بأ يىا  ور  ىا فير سىات وعريىف  مىا يمكىن .بالتىدا ل

 (قTingbo liang, 2020) )سارس( الوخيمة الجادة الت فسية  المتالزمة الشا عة االعتالالت،  التي وترا ا بين   لة البرد

 المستجد كورونا فيروس أعراض مرض -1

 شىعور بعىق المربىىلالًىاف(، باإلبىافة   السىعال  اإلرهىاق الجمىي)14  وفيىد لمىرض شيوعاح  ان قر من انعراض  

 وى داد وىدريًياح، كىم خفيفىة نعىراضذ  اهى  عىادة مىا وبىدم ،االسىيال م  الجلق ملم م  الرشي م  ان ف  ان جا  م  اتتتان بانآلم

  مىا وى داد ،التى فس فىي  يعىا ون مىن ءىعوبة ،14( مشىخاص يصىابوا بعىد ى  وفيىد .شىخ  مىن ) ىلىد المىرض تىدة وشىتد 

السىكري،  دان م  التلى  ممىراض م  الىدم بى ط  اروفىا  مساسىية طبيىة المس ين  انشخاص المصابين بمشكالت إءابة اتتمالية

 معظىم  يتعىافى ،بىالمرضيشىعر ن  م  معىراض ميىة د ن من وظير علىييم ىبالعد  ال اس بعق ذاوه قد يصا  لكن في الوقت 

 (ق4141:4 ،م ظمة الصجة العالمية(خاص عالج إلي المرض د ن الجاجة ( من%61انشخاص )
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 المستجد وطرق الوقاية. كورونا فيروس انتشار كيفية -1

 الىذي و تًىه عمليىة  الت فسىية  ىالرذاذ لإلفىرازات ان فيىة التعىرض من خىالل خرآل شخ  نم ي تشر الفير س  ي تتع

 انعىراض  ما وظير ،استخدام مد اويم التالمس معيم م من خالل  م  للفير س المصابين  الجاملين لنشخاص  الكجة العطس

  ور  ىا فيىر س رضمى مىن  للوقايىة ق(.4119:1 ،عبىد المعطىي) بىالفير س انشىخاص المصىابينعلىى يوم وتريبىاح  19خالل 

 وتلىوث التىي انسىطي وطييىر علىى المدا مىة  الشخصىية االهتمىام بال ظافىة :االجرانات التالية اوبا  ( يً 14-المستًد ) وفيد 

خاءىة  ،اروىدان الكمامىة فىي انمىا ن العامىةالم ىاعيق   الًيىاز وتوية على وعمع التي الصجية انبذية االهتمام بت ا ل   .سريعاح 

 الجفىات علىى آدا  البعىد عىن االزدتىام  انمىا ن الم لتىة ذات التيويىة ال يىر جيىدةق عوبة فىي التباعىد االجتمىاعيقع د  جود ء

 التعامىع االبتعاد عنم فلو  ا     م برد   لة معراض بانشخاص الذين تيرت علييم اللصيتة المخالطة وً    السعالق العطس

  .بالفير سن مصابي بيا التي انما ن عن االبتعاد  .الم رعة في م  برية  ا ت سوان ،الجيوا ات من اآلمن بير

 :اآلثار االجتماعية السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا -4

 اآلكار ال فسية  االجتماعية التي يجدكيا التباعد  الع لة االجتماعية  -1

 من الوتيفيقا عدام ان عن فضالح  ،فتدان الشعور بالجرية  االستتاللية  االتساس بالعً  -4

 الذعر الشديد بسب  الخوف من فتدان الجياة م  انتبا ق -.

 شار مخبار اال تجار بكقرة في جمين ا جان العالم بسب  الفير سقتا  -9

 إبالق المدارس  الًامعات  مما ن التسوقق -9
 

 ثانيا : مفهوم الوعي الصحي.

 تعريف الوعي الصحي. -1

الفىرد مىن مًتمعىه،  مىن خىالل وفاعلىه معىه،  مىا يعىد المر ى  الر يسىي الوعي بصفة عامة يمقىع المعرفىة التىي يكتسىبيا 

 ذلك مىن خىالل  ، هو السبيع الذي يىتصد إذا  ا ت ه ام تاجه لت ير فكر م   بن بير ءجيي ،لجر ة اال سان  فكر   سلو ه

الليا إدرام الواقن  الجتا ق التىي  ما يشار إلى الوعي باعتبار  تالة عتلية يتم من خ وعديع السلوم الخاطئ  العمع على وتويمهق

وًرى تول ا بع إدرام العالم  كع من خالل االوصال بالواقن الذي  عىيش فيىه علىى  جىو عتلىي م   جىدا ي،  مىا يعىرف اال سىان 

مشكاالح مت وعة من الوعي وختلف باختالف المًال المدرم م  موبو  الوعي،  الوعي االجتماعي  ما يتضم ه من  عىي دي ىي 

 (ق114: 4116 ،ي  ءجيقق إلخ )إسماعيع كتاف

 ما يتصد بالوعي ميضاح بأ ه " إدرام انفراد  فيميم لتضايا الواقن المجيط بيىم  مشىكالوه الداخليىة  الخارجيىة  مشىار تيم  

 :الفعلية في التوءع إلى  بن تلول لتلك المشكالت "ق  ي تسم إلى قسمين

 ق عي ذاوي: مي فيم اإل سان ل فسه  متطلباوه -

 هو فيم  إدرام الفرد لوتىا ف الجيىاة باعتبىار  عضىو فييىا  هىو الىوعي الجتيتىي الىذي يسىاعد الفىرد فىي  : عي جمعي -

 (ق99:.144،المشار ة في التتدم  الت مية )البكري
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 نمية الوعي الصحيت -1

 إتساساح بوبن اجتماعي  يتصد بت مية الوعي بأ يا " عملية المساعدة التي يصبي الفرد م  الًماعة من خالليا م قر إدرا اح  

 مىا  ق(.9 :.144 ،م  مكراح م  فكرة معي ة ليا ان لوية في الوقت الجابر على الربم من االهتمام الضعيف اوًاهيىا " )البكىري

 انمراض من الوقاية إلى و دي من السلوم  العادات م وا  إلى انفراد معارف و يير "عملية بأ يا الصجي الوعي و مية يعرف

 جىو  بالمسىهولية  إتساسىيم الصىجية  الجتىا ق بالمعلومىات المىواط ين ا تىابيم المىرض،  إلمىام إذا الصىجة إلى سريعا ويم عود

 (ق46 :.411 ، ءجة اآلخرين" )ف اد ءجتيم

مىن خىالل  ،انمراض الوبا ية جع اهتماميا بت ميىة الىوعي الصىجي لىدي انفىراد في مًال وولي الخدمة االجتماعية خاءة 

 وعلىىيميم  يفيىىة التفىىادي مىىن بعىىق انمىىراض م  وفىىادي  ،لىىوعي  التقتيىىف الصىىجي  العمىىع علىىى زيىىادة معىىرفتيم الصىىجةرفىىن ا

 ما وتدم المساعدة  الدعم لمختلىف فهىات  ،اإلءابة بيذ  انمراض  من خالل  شر السلو يات الصجيجة  وفادي السلوم الخاطئ

اال سان ا  بير طبيعية إيما حا م يا بأن هذ  المساعدة هي تق من تتوق المًتمن الذين وتعامع معيم ممن يمر ن بظر ف  م ب

 (ق19.:4141 ،م ازي)

 .أهمية الوعي الصحي -1

 :( إلى مهمية الوعي الصجي  ما يلي4114:141يشير عبد الكريم )

 قيوبي الوعي الصجي مسبا  المرض  آكار  -1

مراض بالوقاية سيوفر  قير مىن انمىوال لمسىاعدة ال ىاس وطبيق  و فيذ براما و مية الوعي الصجي باال تشاف المبكر لن -4

 لمواجية انمراضق

 وساعد براما و مية الوعي الصجي المًتمعات على ووفير ع صر بشري ءجي لكفنق -.

الىىوعي الصىىجي يًعىىع الم سسىىات االجتماعيىىة وتىىوم بىىد رها فىىي مسىىاعدة ال ىىاس  و  يىىدهم بالمعلومىىات الالزمىىة الوخىىاذ  -9

 ققراراويم الصجية

 قمقع في اتتياجات ال اس الصجية  اروباطيم بتراراويم الصجية  مصالجيم بما ال ي كر على اآلخرينيت -9

 الذي قد يساعد   ي كر في مسىروه الجاليىة م فىي مسىروه  ،يعمع الوعي الصجي على ا سا  الفرد للسلوم الصجي السليم -.

ا في المستتبعق  التادمة ع دما يصبي مبحا م  ممح

 :يمكونات الوعي الصح -4

وعد مًموعة المعارف  المعتتدات التي يكو يا انفراد تول انمور  التضايا  المشكالت الصجية  انمراض من مهىم 

 مىىا من مكافجىىة المشىىكالت الصىىجية  اإلءىىابة بان بهىىة  انمىىراض وعتمىىد علىىى و ييىىر م مىىاط الجيىىاة  ،مكو ىىات الىىوعي الصىىجي

 التىي يتصىد بيىا المعرفىة ان ليىة  ،المعرفة هي تًر انساس في هذا الت يير  من ، عادات انفراد السلو ية في مًاالت مجددة

 ما  ع يه ه ىا بىالوعي الصىجي هىو مًموعىة  (ق91.:4117 ،العربي)بالعوامع  المسببات التي و دي إلى هذ  المشكلة الصجية 

 التىىي يجصىىع علييىىا  ،ر س  ور  ىىاالمعلومىىات  الخبىىرات  المىىدر ات الترا ميىىة للجتىىا ق  اآلران الصىىجية تىىول اإلءىىابة بفيىى

 قاإل سان من خالل المصادر الموكوقة
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 .مصادر المعرفة الصحية -1

 (ق1444:417 ،)الصديتي :وتر   مصادر المعرفة الصجية في كالكة مصادر هي

  يتصد بيا ما يتوءع إليه اال سان من معرفة من الواقن مباشرة باستخدام الجواس الخمسةق :المالتظة -1

 يعمىع  ،قع المخ  ن المعرفي للفرد  الذي يأوي من خالل التًىار  المربىية التىي يمىر بيىا اال سىان م  بيىر  وم :التًربة -4

 على ووتيفيا في التعرف على االمراض المستتبلية من خالل انعراض المربية السابتةق

م   ،م  اإلذاعة ،لتلف يونمصادر مخرى بير الشخ   فسه  ا عن طريق وع ي  تع المعرفة   ءوليا إلى اال سان  :التلتي -.

  بيرهمق ،، م  انءدقانم  انسرة ،م  انطبان ، تر تم  اال ،الصجف  المًالت

 يمكن التول ب انح على ما سبق ذ ر  من سياسة و مية الوعي الصىجي هىدفيا هىو وجتيىق قىدر مىن المسىتوى الصىجي للمًتمىن فىي 

 ال يكفىي مىا  ،فىرد قىادراح علىى المشىار ة الفعالىة فىي الت ميىة الشىاملة بجي  يكىون  ىع  ،تد د ما هو متاا من إمكا يات  موارد

 لكن البد مىن من يكىون لىدى الفىرد  فسىه التىدر  ،وتخذ  الد لة من مسبا   قا ية  مسبا  عالجية لمتا مة انمراض  الوقاية م يا

الىد ر الفعىال الىذي البىد من يتىوم بىه فضىالح عىن  ،الم اس  من الوعي الصجي الذي يمك ه من إدرام ما ييدد  من مخاطر ءجية

 قفي المتا مة  العالج

 اعية في المجا  الطبي وممارساتهاثالثا : الخدمة االجتم

 تعريف الخدمة االجتماعية الطبية: -1

مي ىة الخدمىة  لتىيم  لمى يا  الخدمة االجتماعية الطبية وعرف بأ يا " هي ممارسة انخصا ي االجتمىاعي للتاعىدة المعرفيىة،

اعيىىة فىىي إطىىار فريىىق العمىىع بم سسىىات الرعايىىة الصىىجية بيىىدف مسىىاعدة العمىىالن علىىى ا تسىىا  مسىىلو  الجيىىاة المعىى ز االجتم

 مىا وعىرف  (ق 4.م:4141للصجة،  مسىاعدة الم سسىة علىى وجتيىق مهىدافيا الوقا يىة  العالجيىة  التأهيليىة" )مجمىد  الشىريف، 

ي االجتمىىاعي فىىي الم سسىات الطبيىىة  الصىىجية بيىا وًىىا  المسىىتفيدين مىىن ميضىاح بأ يىىا " ولىىك الًيىود المي يىىة التىىي يتىوم انخصىىا 

خىىارج الم سسىىات الطبيىىة  ى،  مىىا يتىىوم بىىه ميضىىا مىىن البيهىىات المختلفىىة ليىى الن المربىىىخىىدمات ولىىك الم سسىىات مىىن المربىى

ذي يتعامىع معىه،  بمىا  الصجية، لكي وجتق للمربى مقصى استفادة ممك ة من العالج  التماكع للشفان على يىد الفريىق الطبىي الى

 (ق 4119:1.1يجتق بالتالي التدر ان فر من اندان االجتماعي بأقصر  قت ممكن" )برايبة، 

يتاس وجتيق مهداف الممارسة المي ية، بمدى الت ييرات الكيفية اإليًابية التي وجدث لدى  :الطبيةف الخدمة االجتماعية اأهد -1

العمىىع  فريىىق داخىىع الم سسىىة، ممىىا بال سىىبة ليىىدف الممارسىىة المي يىىة للخدمىىة العمىىالن  تيًىىة الممارسىىة المي يىىة فىىي إطىىار 

 االجتماعية في مًال الرعاية الصجية فيمكن وتسيمه على ال جو التالي:

 :أوال: الهدف مع العمالء

" فيمىا يتعلىق باليىدف مىن العمىالن علىى م ىه يًى  علىى انخصىا يين االجتمىاعيين من يسىاعد ا  Ruth قد م ىد " ر ث 

" علىى بىر رة اهتمىام  Doman مىا م ىد " د مىان  ،المربى على وعديع مسلو  تياويم بما ي اسى  تىر فيم  مراتىع  مىوهم

" مىن  Salieباإلبافة إلى ما م دت عليه  " سىالى  ،الخدمة االجتماعية في  سق الرعاية الصجية بتجسين مسلو  تياة المربى

ت في و يير مسلو  تياة المربىى تتىى يىتمكن  المىريق مىن التوافىق مىن  فسىه مدى  مهمية د ر الخدمة االجتماعية بالمستشفيا

 ،االهتمىام بالمشىكالت البيهيىة ،)االهتمىام بالمخىاطر الصىجية  ما يً  من وراعي الخدمة االجتماعية ما يلى: ، من بيهته المجيطة
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 :4141 ،تصىادية  السياسىية( )مجمىد  الشىريفدراسة العالقة بين مسلو  الجياة  الصجة  اروبىاط ذلىك بالع اءىر القتافيىة  االق

 ، ب انح على ما وتدم ذ ر  فإن هدف الممارسة المي ية للخدمة االجتماعية في مًال الرعاية الصجية من العمالن سوان )فرد (ق64

 مًتمن(قم   ،م  جماعة

 ثانيا: الهدف مع المؤسسة:

الم سسىىة  فىىي م يىىا وسىىاعد الم سسىىة علىىى وجتيىىق مهىىدافيا يتمقىىع هىىدف الخدمىىة االجتماعيىىة فىىي مًىىال الرعايىىة الصىىجية مىىن 

 بىذلك  ًىد من انهىداف العامىة للم سسىات التىي وعمىع فىي مًىال الرعايىة الصىجية وتماكىع مىن انهىداف العامىة للرعايىة  ،العامة

 مرا ى  رعايىة  ، الوتىدات الصىجية ،الوقايىة(  ىالمرا   الصىجيةفعلى سبيع المقال   ًد م سسات هىدفيا العىام هىو ) ،الصجية

باإلبىافة إلىى  جىود  ،انمومة  الطفولة   ما  ًد م سسات هدفيا العام هىو )العىالج(  المستشىفيات بًميىن م واعيىا  مسىتوياويا

 فىى هىذا اإلطىار  ًىد من الممارسىة  ،م سسات هىدفيا العىام هو)التأهيىع (  مرا ى  وأهيىع المعىوقين  ذ ي االتتياجىات الخاءىة

اعيىىة وسىىعى جاهىىدة إلىىى مسىىاعدة الم سسىىة علىىى وجتيىىق هىىدفيا العىىام داخىىع إطىىار فريىىق عمىىع متعىىدد المي يىىة للخدمىىة االجتم

 (ق69 :4141 ،التخصصات المي ية )مجمد  الشريف

 العامة للخدمة االجتماعية الطبيةالممارسة  -1

 ي االجتمىاعي يمكىن انخصىا للممارسىة شىامع م ظور بأ يا" بوجه عام وعرف  االجتماعية للخدمة العامة الممارسة إن

 ذلك  ان سوان المشكلة من طبيعة بما يت اس  الخدمة االجتماعية عمالن م ساق مستويات جمين م   افة من للتعامع عام  ممارس

 ا تتىان مىن االجتمىاعي نخصىا يا يمكىن  مىا " عالميىة مًتمعىات ،مًتمعىات مجليىة م ظمات، جماعات، مسر، ز جان، ،فرد "

الموقىف  مىن التعامىع ع ىد  قدراوىه العميىع ىلىدالتىوى  مىواطن علىي التر يى  مىن للخدمة االجتماعية  الطرق المتعددة ال ظريات

 سق العمىالن "  تع مشكالت في البيهية الموارد  استخدام العمالن ىقو تشد من الضعف مواطن علي من التر ي  بدالح  االشكالي

 (ق.4116:4 ،)تبي 

 ،تماعيىة فىي المًىال الطبىي فتعىرف علىى م يىا " متىد  مىاذج الممارسىة المي يىةمما بال سبة للممارسة العامة للخدمة االج

 يستخدم فييا االخصا ي االجتماعي انسالي   الطرق الف ية لجع المشكلة د ن وفضيع وطبيق طريتة مجددة للخدمىة االجتماعيىة 

الويم  ابىعاح فىي اعتبىار   افىة م سىاق لمساعدة المستفيدين من خىدمات الم سسىات الطبيىة فىي إشىبا  اتتياجىاويم  مواجيىة مشىك

مًتمن( مست داح على مسس معرفية  ميارية  قيمية وعكىس الطبيعىة الم فىردة  –م ظمة  –جماعة ء يرة  –مسرة  –التعامع )فرد 

 (ق 7 :4119 ،لممارسة الخدمة االجتماعية في وعامليا من التخصصات انخرى في هذا المًال لتجتيق انهداف" )عبد المًيد

( من الممارسىة العامىة وعتمىد علىى اال تتىان مىن قاعىدة عريضىة مىن  Ashman &Hull,1997:8  ما يرى  ىالح مىن )

المعارف  التيم  الميارات من مجع التعامع من م ساق مختلفة لتجتيق الت يير من مي م يا،  ذلك بىقالث عمليىات مساسىية يىتم مىن 

ممارستيا وتم من خالل مًموعىة مت وعىة مىن  ن م سسي  وجت إشراف مي يقمن وتم ممارستيا في إطار ب ا   :خالليا ذلك  هي

 م يا وتطبق ميارات التفكير ال تدي خالل عمليات تع المشكلةق اند ار المي يةق

 :الطبية االجتماعية للخدمة الرئيسية المهام -4

المشىار ة مىن  قتيىور  فىي سىاهمت م  إليىهمدت  التىي  ال فسىية االجتماعيىة الظىر ف  معرفىة المىرض نسىبا  التيام بدراسىة

 قالمريق من مرض م ه يعا يلما يعا ي  الًسمي   ال فسي االجتماعي التشخي   بن في فريق العمع
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 جمىن مىا يجتىاج إليىه الطبيى    وجديىدهاق  اقتصىادية   فسىية اجتماعيىة ي كر في عىالج المىرض مىن عوامىعما الوقوف على  

 الصىجية بالجالىة المتعلتىة انمىور بعىق م السلو  المبسط الذي يسيع فيمىه لشىرااستخدا  . معلومات بيا ات  الممربة من

الجصىول   االستمرار في العالجية  التعليمات اإلدارية اإلجرانات في إوبا  المواتبة على المريق ت  .للمريق  العالجية

 .الد ان  عدم اال تطا  على

 :جائحة كورونا رابعا : الخدمة االجتماعية وتنمية الوعي الصحي خال 

 :المدخل الوقائي للخدمة االجتماعية -1

 مي ىة  ،العىالج م الوقايىة ىسىوان علىي مسىتو الوبىان هىذا مواجيىةل المسىاهمة فىي اسىتق ان بىال  الميىن العلوم  ع وًتيد

 علىي مًتمىن ال لل ىاس لتتىديم المسىاعدة وسىعى جاهىدة  ًىد م يىا  من  شىأت المي ىة م ىذ فيىذ  ،الميىن هىذ  مىن الخدمة االجتماعية

ا   فتحىا لتاريخيىا  المي ة  ما  ًد هذ  ،خاءة بصفة االجتماعية  المشكالت ،عامة بصفةوواجييم  التي  المشكالت  مواجية ميضح

 بىان السىع م   تيىر سىابتحا مقىع مىا قدمتىه ع ىدما الصىجية ان بهىة فىي مواجيىة فعىال د ر المي ي  خاءة فىي المًىال الطبىي ليىا

  (ق4119:71 ،ن ان بهة التي اجتاتت العالم )جاد هللاالطاعون إلى بير ذلك م

للمىريق،  المع ويىة رفن الر اانمع لدى المريق في الشفان،   وع ي  مهميا: م يا مجا ر عدة خالل من ذلك  ما يتم

 ،مًتمىن  كىعو ظيم تمالت ووعية اجتماعية للمربى  مسرهم  ال ، الد ا ي  المواتبة عليه العالجي ال ظام اوبا  على وشًيعه

تى  المىريق لالسىتفادة  ، مسىا دوه للخىر ج مىن مج تىه بًا بىه  الوقىوف وتديم الدعم للمىريق انسرة في د ر مهمية  ووبيي

 قبىع فىي جميىن مراتلىه ميتد ممكن  مقصى إلى االجتماعي للمريق مستوى اندان  رفن ،له المتدم الطبي من العالج التصوى

 قالعالج  بعد  مك ان

 وفىادى وً ى  م  بيىدف االجتماعي يستخدميا انخصا ي التي المي ية ان شطة " مًموعة م ه علىخع الوقا ي المد  يعرف

بيىىرهم "  مىىن م قىىر للتعىىرض للخطىىر المييهىىين  خاءىىة بجىىد كيا يمكىىن الت بىى  التىىي االجتماعيىىة  المواقىىف المشىىكالت

  (ق16.:4141،)سويدان

تد كيا  من التتليع إلى وسعي من الوقاية  ما ،فييا بير مربو  تواهر اقموف على للسيطرة وبذل جيود " بأ ه  ذلك يعرف 

 (ق 494 :4117 ،" )سليمان

 ( 16. :1449 ،مجمد) : يمك  ا وجديد مهداف المدخع الوقا ي  عربيا من خالل ما يلي

  ور  ىا بفيىر س ءىابةمىن التعىرض لإل المًتمن جمين ا ساق   قاية تماية في لمساهمةا العام:  يتمقع في الوقا ي اليدف -1

 .المًتمن بمستوي الوعي بيذا المرض لدي جمين م ساق االروتان في المساهمة فضالح عن ،المستًد

 )ووزيىن مىن خىالل نفراد المًتمىن الوعي الصجي  شر المشار ة في طريق عن خالل:  ذلك من العملية الوقا ية انهداف -4

بيىذا الفيىر س  مفىراد المًتمىن ووعيىة المشىار ة فىي قالًماعيىة(  اقشىات الم ،المسىتًد  ور  ىا بفيىر س المتعلتىة ال شىرات

 خاءىة بصىفة الشخصىي المسىتوي فضىالح عىن المسىاهمة علىى  طىرق الوقايىة م ىهق ، معرابىه ،بىه  مسىبا  اإلءىابة

 وقىا يالمىدخع ال مكو ىات وجديد  ما يمكنق المستًد  ور  ا بفير س اإلءابة مخاطرالتجذير من ب عامة بصفة  المًتمعي

 ( 4116:111 ،مبو ال صر) :فيما يلي

 قبيرهم من م قراإلءابة  للمخاطر المعربين  الًماعات انفراد  هم :العمع  تدة 
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 قالوقا ي للمدخع المي ية الشخ  الذي يتوم بممارسة العمليات االجتماعي:  هو انخصا ي 

 ينقمتخصص مي يين  يمقله من يعمع معيم انخصا ي من مشخاص :عالعم قفري 

 التوور ،التلق ،الشدة مواقف ، الض وط  انزمات :المختلفة الجياة مواقف. 

 المساعدةق لتتديم  الم سسة بانخصا ي  الًماعات انفراد وربط  التي :المي ية العالقة 

 م  مهلية  وتمقع في  ع الم سسات المًتمعية سوان  ا ت تكومية :المًتمن م سسات  

 :ة الوعي الصحيالخدمة االجتماعية وتنمي -1

وساهم العديد من التخصصات  المين  م سسات المًتمن المد ي في مًال الصجة  ىع  تسى  وخصصىه  اهتمامىه لتجتيىق 

 وعد الخدمىة االجتماعيىة متىد مهىم هىذ  الميىن التىي وسىعى لتجتيىق  ،العديد من انهداف الوقا ية  العالجية  اإل ما ية في المًتمن

 (ق 1.:4111 ،دد س ر   الضون على انهداف الوقا ية  هذ  انهداف وتمقع في التالي: )ال ماس في هذا الص ،ولك انهداف

المواط ين  بخاءة من هىم  ىوتوم الخدمة االجتماعية في الم سسات الطبية  الصجية بالعمع على  شر الوعي الصجي لد  -1

لصىجية تىول انمىراض  معرابىيا  مسىالي  موجودين فىي ولىك الم ىاطق التىي وفتتىر لمقىع هىذا الىوعي الصىجي  القتافىة ا

 قالوقاية م يا  طرق عالجيا

 وعمع على  بن البراما  الطرق العالجية  الوقا ية  طرق وتييميا من تي  قوويا  بعفياق -4

 ما وتعا ن الخدمة االجتماعية الطبية من المرافق الصجية الطبية لإلجران البجوث  الدراسىات االجتماعيىة بيىدف التعىرف  -.

 لجتا ق الصجية المتعلتة بال واتي االجتماعية  الجيوية  السكا ية  البيهيةقعلى ا

مىن  ىو   بأ يىا االجتماعيىة للخدمىة العامىة وعرف الممارسىة :الممارسة العامة للخدمة االجتماعية خال  أزمة جائحة كورونا -1

العلميىة م   المىداخع جملىة م  المىداخع مىن المي يىة جال مىاذ علىى ا تتىان وعتمىد  التىي ،للخدمة االجتماعيىة المي ية م وا  الممارسة

 العميع  سق يت اس  من بما اليدف  سق من المي ي التدخع في  استخداميا انخصا يين االجتماعيين المي ية المتاتة ممام ال ماذج

خصىا ي االجتمىاعي يًعىع ان للممارسىة شىامع م ظىور بأ يىا االجتماعيىة للخدمىة العامىة  مىا وعىرف الممارسىة ، المشىكع   سىق

ا على التعامع  ممارس  المشىكلة مىن طبيعىة يت اسى  االجتماعيىة بمىا الخدمىة عمىالن م سىاق مستويات جمين م   افة من عام قادرح

ىا ،عالميىة( مًتمعات ،مجلية م ظمات، مًتمعات ،جماعات ،مسر ،ز جان فرد،) ذلك  ان سوان  ا تتىان وًعلىه قىادرح علىى  ميضح

ع ىد  لديىه التىوى  لىيس مىواطن الضىعف قدرات العميع  مىواطن  التر ي  علي ،للخدمة االجتماعية متعددةال ال ظريات  الطرق

: 4116 ، سىق العمىالن )تبيى  مشىكالت تىع فىي البيهيىة المىوارد العمىالن  اسىتخدام قوي تشد من االشكالي الموقف من التعامع

 (ق1.4

   :روس كوروناالدور الوقائي لألخصائي االجتماعي في مواجهة في -4

 مساسىية علىى بىأد ار قيىاميم علىى و  ىد  خبىرات  معارف مد ات االجتماعيين ما يمتلكو ه من انخصا يين ىال شك من لد

فيىر س  ور  ىا  مزمىة  مىن بي يىا الطبيىة انزمىات مواجيىة فىي  القالقىة القا يىة الدرجىة مىن الوقايىة خاءىة المسىتوي الوقىا ي

 ق(4141 ،مجمد) قعالمية يعا ي م يا العالم  له ا جةج الى  التي قد وجولت ،المستًد

  ما يتضي من خالل ما يلي مهم اند ار التي يتوم بيا االخصا ي االجتماعي:
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 يىتم ذلىك مىن  ،لديىه التلق  التىوور تدة من للتخفيف لتتديم الدعم  المساعدة له ال تالة اليواوف باستخدام العميع من التواءع -1

 قالوجدا ي اإلءابة بفير س  ور  ا م  لتفريغ مخا فه إزان عن عبيرللت الفرءة اواتة خالل

 .للمستفيدين الخدمات لت ظيم الصجي الجًر عن المسهول الطبي الفريق الت سيق من -4

 الوبىن ال تشاف بعضىيم الىبعق مىن جديىد فىي إطىار اسىتعادة بالم  ل  استقمار ذلك بتا يم من ت  انسر على االستفادة -.

 .لنسرة الطبيعي

الىدعم االقتصىادي   وىوجيييم لمصىادر المتعافين من خالل التواءع معيىم لعا الت ال فسية االستمرار في وتديم االستشارات -9

 الم  ليق وسب  فييا الجًر مالية مزمات   و  من م وا  التعويق عما مءابيم من

 الوقا ية  التدابير باإلرشادات ة من االلت اماالجرانات االتترازية  قواعد الجماية  السالمة الصجي اوبا  مهمية على التأ يد -9

 قإلخققانيتام انطفال م  ،السن  بار م  ،الخاءة االتتياجات سوان  ا وا من ذ ي اتتياجاح  خاءة للفهات ان قر

 :كورونا جائحة أزمة مع للتعامل عام كممارس االجتماعي األخصائي مهام -1

  ان شىطة وصىميم  وطبيىق البىراما الوقا يىة مىن ومك ىه  التىي  الميارات لتيم ا المعارف من للعديد العام متالم الممارسا -1

 قمعيم يتعامع سمات  خصا   العمالن الذين من طبيعة يت اس  اختيار ما قدروه على، فضالح عن المًتمعية

  سىق العميىع مىا يجتىاج م يىا للمسىاعدة )  سىق سىوان اإلشكالي بالموقف المروبطة ان ساق  افة من يتعامع العام الممارس  -4

 المستيدف( إلتداث الت ييرات المطلوبةق  سق الفعع   سق) انخرى ان ساق المشكلة( م 

باإلبىافة إلىى  ،ليىا باعتبىار  ممىقالح  ،بيىا يعمىع التىي الم ظمىة  لىوا ي سياسىة يروكى  علىى العىام للممىارس المي ي المستوى  -.

 .ذلك  ي الذي يسبقالمي للعمع الشخصي استعداد 

عمليىة  وطلبيىا التىي التخصصىات فىي يالطبى عيتىدم الممىارس العىام د ر  المي ىي مىن خىالل التعىا ن التىا م مىن فريىق العمى -9

 فيىر س  ور  ىا مىن مزمىة للمتعىافين االجتمىاعي الىدعم لتجتيىق بي يم فيما العمع و سيق عن مسهوالح  تي  يصبي ،المساعدة

 ق14 وفيد المستًد

المشىكالت ال فسىية  االجتماعيىة مىن  تىدة مىن للتخفيىف عىام  ممىارس االجتمىاعي م مد ار يتىوم بيىا انخصىا ي مىا من ه ىا

 (.9. - 99. :4141، يمكن عرض هذ  اند ار فيما يلي: )مرسي ،فير س  ور  ا من المربى  مسرهم

جتماعي للعمالن من مزمة فير س تي  يتدم انخصا ي االجتماعي  ممارس عام  ع الدعم اال :كممكن العام الممارس دور -1

مىن الضى وط  م قىر ليتعىاملوا بكفىانة مسرهم د افن  د افعيم لتتوية الميام من خالل قيامه ببعق 19  وفيد المستًد  ور  ا

 ق االقتصادية  ال فسية االجتماعية

 مىن لكىع تديم المسىاعدةبت الد ر هذا من خالل عام  ممارس االجتماعي انخصا ي تي  يتوم :كوسيط العام الممارس دور -1

  م قىر وكىون م قىر  اقعيىة بطريتىةالىبعق  البعضيم تتى يصال ،انخرى االجتماعية المربى  ان ساق سق العمالن من 

باإلبافة إلى اجران الم اقشات للوءول إلى وفا ض  وفىاهم مشىترم  ،الميارات التعا  ية استخدام جمين من خالل ،استفادة

 قبي يما
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 استخداميا  متاتة  امكا يات ما هو متاا في المستشفى للمًتمن من موارد بت سيق تي  يتوم كمنسق: امالع الممارس دور -1

 الوبىن من  وتديم الدعم  المساعدة ليم  ي يستطيعوا التكيف ،المستًد  ور  ا فير س ىمرب االستخدام انمقع لمصلجة

 انزمة بعد ما الًديد

 الصىجي  التقتيىف الىوعي  شىربالعمع على عام   ممارس االجتماعي انخصا يتي  يتوم  كإعالمي: العام الممارس دور -4

ليصىع  الشخ  المصا  وأكيرها يتخطى  اجتماعية  فسية  مبرار سلبية آكار من عليه قد يترو   ما المرض تول مفيوم

 االلكتر  يىة ل شىرات ا المتىاالت المختلفىة   شىر االجتمىاعي عبىر  سىا ع التواءىع  يىتم ذلىك ، كىع إلى انسرة  المًتمىن

 من خالليا التوعوية  الرسا ع

 :االستراتيجيات التي يستخدمها االخصائي االجتماعي في مواجهة أزمة كورونا -1

( إلى عدد من االستراويًيات التي يستخدميا االخصا ي االجتماعي في مواجية فير س  ور  ا 91.:4141يشير سويدان )

 : ما يلي

م ليىا اسىتخداميا مىن المربىى مىن  مجىا ر عىدة فىي االجتمىاعي وي استخداميا مىن قبىع انخصىا ي يأ :االقناع استراتيجية -1

بت ميىة ليم  المربى  المخالطين مسر فاستخداميا من مما القا ي ، العد ى المرض طبيعة عن الخاطهة مفكارهم خالل وعديع

 الطبىي لتوبىيي الفريىق من استخداميا مر القال  ان ،االشتبا  تاالت من التعامع الصجيجة في الوقا ية الطرق عن  عييم

 قبكر  ا للمريق خطة العالج  ًاا في  االجتماعية ال فسية مهمية العوامع

الخاطهىة   ور  ىا يعمىع االخصىا ي االجتمىاعي علىى وعىديع  و ييىر سىلو يات مربىى تيى  :السالو  تزييار اساتراتيجية -4

  المواجيىة المتا مىة علىى  التىدرة وجىع مجليىا السىلو يات الصىجيجة  إ سىابيم ، االستسىالم للمىرض  الالمباالة  السلبية

 قالتعافي للوءول إلى  وجدي المرض

مشىاعرهم  ا فعىاالويم  علىى الىتجكم فىي بتسىم العى ل المربىى االجتماعي انخصا ييساعد  تي  :الذات ضبط استراتيجية -.

  وىأخر العىالج وىدهور كىم  مىن ال فسىية للمىريقالجالىة  إلىى ابىطرا  وى دى قىد  التىي ،التي و تا من اءىابتيم بىالمرض

 .ترجة في مرتلة الدخول م  التعافي

باإلبافة  ،السليمة اوبا  اإلجرانات الصجية على للمربى االجتماعي  وتمقع في وشًين انخصا ي :التشجيع استراتيجية -9

يتىرر  انطبىان  فىي مواعيىد  د ن  يالىذ بالشكع لعالجلإلى ت  المربى على المواتبة  المجافظة على استمرارية ولتييم 

 فضىالح عىن رفىن الىر ا المع ويىة  وع يى  الًوا ى  اإليما يىة لىدي المىريق  التىي و يىد مىن قدروىه علىى مواجيىة ،ا تطىا 

 ق التعافي م ه هذا المرض  متا مة

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 تمهيد

جرانات المتبعة في البج ،  الذي يتضمن: وجديد الم يًية من خالل هذا الفصع بالتعريف بالم يا  اال انقام الباتق

المتبعة،  المًتمن  العي ة المستيدفة،  اند ات المستخدمة من تي  الب ان  مسالي  التجتق من ءدقيا  كباويا،  اند ات 

  العمليات اإلتصا ية التي سيتم استخداميا في وجليع البيا ات،  ذلك على ال جو التالي:
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  الدراسةنوع . 1.1

وعتبر هذ  الدراسة من الدراسات الوءفية تي  وستيدف الدراسات الوءفية وترير خصىا   تىاهرة معي ىة م  موقىف 

و ل  عليه ءفة التجديد،  وعتمد على جمن الجتا ق  وجليليا  وفسيرها الستخالص داللتيىا،  وصىع مىن خىالل ذلىك إلىى إءىدار 

 قوم البات  بدراستياالتعليمات بشأن الموقف م  الظاهرة التي يت

 منهج الدراسة . 1.1

تيى   ، ذلك ن ه من الم اها الر يسية في الدراسات الوءفية التجليلية ،اعتمدت الدراسة على م يا المسي االجتماعي

 يىىوفر الكقيىىر مىىن البيا ىىات  ،يعىىرف مىى يا المسىىي االجتمىىاعي بأ ىىه متىىد الم ىىاها الر يسىىية التىىي وسىىتخدم فىىي الدراسىىات الوءىىفية

  سىىتطين بواسىىطته من  ًمىىن  قىىا ن  معلومىىات موبىىوعية عىىن تىىاهرة معي ىىة م  تادكىىة  ،المعلومىىات عىىن موبىىو  الدراسىىة 

 ققق الخ(قاالجتماعية ،التربوية ،مخصصة م  جماعة من الًماعات م   اتية من ال واتي )الصجية

 مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

( مخصىا ي 146 يتىدر عىددهم ) عيين بمستشىفيات م طتىة الًىوفاالخصا يين االجتمىايتكون مًتمن الدراسة من جمين 

االخصىىا يين االجتمىىاعيين بالمستشىىفيات مسىىلو  العي ىىة العشىىوا ية البسىىيطة علىىى مًموعىىة مىىن  ان قىىد مسىىتخدم الباتقىى ،اجتمىىاعي

عىدد  ينا   مىن البىاتق( مفىردة،  قىد وًى146بتوزين االستبا ة الكتر  ياح على عدد ) انتي  قام الباتق ،الًوفالجكومية بم طتة 

( مفىىردة مىىن 111( اسىىتبيا ات لعىىدم ا تماليىىا ليصىىبي العىىدد الكلىىي )4 ع ىىد التجليىىع وىىم اسىىتبعاد ) ،( مخصىىا ي اجتمىىاعي114)

 ( من المًتمن الكلي للدراسةق%4ق69انخصا يين االجتماعيين يمقلون  سبة )

 مجاالت الدراسة. 4.1

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي

 ( مخصىىا ي 111)عي ىىة عشىىوا ية مىىن انخصىىا يين االجتمىىاعيين بمستشىىفيات م طتىىة الًىىوف،  عىىددهم  :بشااريالمجااا  ال

 قاجتماعي

   الًوف بالمملكة العربية السعوديةقوطبيق الدراسة الميدا ية بم طتة  ومالمكاني: المجا 

 مق4144/ 19/9الى  1/9/4144ية من الفترة ال م ( يوم، 19ات ليذ  الدراسة خالل )سيتم جمن البيا  :المجا  الزمني 

 :الدراسةأداة . 1.1

وم استخدام االستبا ة  أداة ليذ  الدراسة، لًمن المعلومات  البيا ات المتعلتة بيا،  ظراح لطبيعتيا من تي  مهدافيا 

فة، فيي م قر فاعلية من  م يًيا  مًتمعياق وعتبر االستبا ة من م قر مد ات البج  ا تشاراح  استخداماح في مًاالت العلوم المختل

تي  ووفير الوقت  وتليع التكلفة،  إمكا ية جمن البيا ات عن م بر عدد من انفراد متار ة بالوسا ع انخرى،  ما م يا وسيع 

اإلجابة على بعق انسهلة التي وجتاج إلى  قت من قبع المبجوثق  قد وم وجديد مًاالت التياس نداة البج : ومقلت مًاالت 

 نداة البج  في قسمين هما: التياس

عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول  -مدة العمع بالوتيفة الجالية  –الفهة العمرية  -:  اشتملت على: الً س البيانات األولية

 علييا في المًالق

 وي:عبارات لكع مجور،  هي  اآل 6عبارة موزعة على خمسة مجا ر بواقن  91يجتوي على األسئلة الموضوعية: 
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 المجور ان ل: و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور القا ي: و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور القال : و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور الرابن: المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اق -

 المجور الخامس: المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اق -

 : صياغة عبارات أداة البحث في صورتها األولية

 –تًابات علييا باستخدام متياس ليكرت للتدريا القالكي على ال جو اآلوي: )م افق : وم ودريا االستدريج االستجابات للعبارات

 ( على التواليق1 – 4 – .ال م افق( وأخذ الدرجات ) –مجايد 

: ومت ءيابة وعليمات االستبا ة ب رض وعريف مفراد العي ة على اليدف من مداة الدراسة، من صياغة تعليمات أداة البحث

ارات  مالنمتيا لمستوى المستًيبين،  التأ يد على  تابة البيا ات الخاءة بمت يرات الدراسةق  قد وم مراعاة  بوا العب

 عرض االستبا ة على الد تور المشرف ب رض مراجعتيا  إبدان المالتظات  التعديالت الم اسبةق

تيدفة،  ذلك بعد وجويليا إلى استمارة وم إخراج االستبا ة في ءورويا ال يا ية )م ظر المالتق(  وطبيتيا على العي ة المس

(،  من كم إرسال الرابط اإللكتر  ي للعي ة المستيدفة عن طريق وطبيتات الياوف google formsإلكتر  ية عن طريق موقن )

 الًوال  االيميع  بعق مواقن التواءع االجتماعيق

 :صدق وثبات أداة الدراسة. 1.1

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة -أ

م تسا  االوساق الداخلي نداة البج  من خالل تسا  معامع االروباط لبيرسون بين  ع عبارة  درجة المجور الىذي و

 وتبن له،   ا ت ال تا ا  ما يوبجيا الًد ل التالي:

 االوساق الداخلي لعبارات االستبيان تس  المجا رق(: 1-1جدو  رقم )

 رقم العبارة المحور
معامل 

 االرتباط
 ارةرقم العب

معامل 

 االرتباط

ق و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد 1

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .622** 5 .690** 

2 .654** 6 .782** 

3 .697** 7 .685** 

4 .753** 8 .760** 

ق و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد 4

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .696** 5 .811** 

2 .634** 6 .838** 

3 .886** 7 .740** 
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4 .734** 8 .640** 

ق و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدي مفراد .

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

1 .715** 5 .775** 

2 .825** 6 .770** 

3 .702** 7 .602** 

4 .752** 8 .769** 

 ق المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد9

 المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

1 .717** 5 .757** 

2 .774** 6 .688** 

3 .725** 7 .725** 

4 .620** 8 .687** 

ق المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن 9

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

1 .590** 5 .632** 

2 .792** 6 .746** 

3 .816** 7 .745** 

4 .793** 8 .701** 

 (11ق1( دالة ع د مستوى داللة إتصا ي )(**

الًد ل السابق يبين معامالت اروباط بيرسون بين  ع عبارة من عبارات من عبارات االستبيان  درجة المجور الذي 

لي فإن مما يشير إلى من االستبيان يمتاز بصدق االوساق الداخلي  من عباراوه وروبط بالمجا ر بصورة  بيرة  بالتا، وتبن له

ممت من مجلهق  العبارات في  ع مجور وتيس ما ءى

 ثبات االستبانة:  -ب

 وم استخدام معامالت ملفا  ر  باخ،  جانت ال تا ا  ما في الًد ل التالي: للتجتق من كبات مداة البج 

 معامالت القبات لالستبا ة بطريتة ملفا  ر  باخ (:1-1) جدو  رقم

 باخألفا كرون عدد العبارات المحاور

( و مية المعارف المروبطة بالصجة لىدى مفىراد المًتمىن 1

 مك ان جا جة  ور  ا
 696ق1 6

( و ميىىىىة االوًاهىىىىات المروبطىىىىة بالصىىىىجة لىىىىدى مفىىىىراد 4

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا
 674ق1 6

( و ميىىىىة السىىىىلو يات المروبطىىىىة بالصىىىىجة لىىىىدي مفىىىىراد .

 المًتمن مك ان جا جة  ور  ا
 661ق1 6

ت التي وجول د ن و ميىة  عىي مفىراد المًتمىن ( المعوقا9

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا
 6.1ق1 6
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( المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمىن ءىجياح 9

 مك ان جا جة  ور  ا
 674ق1 6

 4.1ق1 91 انداة  كع

 

ءع إلى من انداة ومتاز بالقبات، مما  الت  من جمين معامالت القبات جانت مروفعةق مما سبق من  تا ا القبات فإ ه يمكن التو

إلجابات مفراد العي ة على االستبا ة  بالتالي فإن ال تا ا التي سيتم التوءع إلييا من خالل االستبا ة  انمطمه  انيًعع الباتق

 ستكون موكوقة  يعتمد علييا في الوءول إلى الترارات السليمةق

 كرت الخماسيقم زان اإلجابات تس  متياس لي (:1-1جدو  رقم )

 المتوسط الموز ن الوزن اإلجابة

 1ق. – 9.ق4 . م افق

 9.ق4> - 7.ق1 4 مجايد

 7.ق1> - 1 1 ال م افق

 

وم تسا  المتوسطات الجسابية المرججة لكع عبارة من عبارات مداة البج   متار تيا من المدى الموجود في الًد ل 

 بداخله متوسط العبارةق السابق  وعطى اإلجابة المتابلة للمدى الذي يتن

 :اإلحصائية المستخدمة واألساليباألدوات . 3.1

(،  ما ومت االستعا ة SPSSسيتم وجليع بيا ات هذ  الدراسة باستخدام بر اما الج مة اإلتصا ية للعلوم االجتماعية )

 ية التالية:ببر اما )ا سع( لعمع الرسومات البيا ية،  سيتم استخدام المعالًات  االختبارات اإلتصا 

 معامع اروباط بيرسون لتياس االوساق الداخلي نداة الدراسةق -1

 معامع ملفا  ر  باخ إليًاد معامع القباتق -4

 التكرارات  ال س  المهوية لوءف عي ة البج   فتاح للمت يرات ان ليةق -.

 الدراسةق المتوسط الجسابي  اال جراف المعياري   سبة الموافتة لإلجابة على وسا الت -9

 ( للفر ق في مجا ر االستبا ة  فتاح للمت يرات ان ليةقANOVAاختبار )ت( للعي ات المستتلة  وجليع التباين انتادي ) -9

 

 عرض وتفسير نتائج الدراسة .4

 تمهيد

جمعيا يتضمن هذا الفصع عرباح لل تا ا التي خرجت بيا الدراسة، ب اناح على التجليع اإلتصا ي للبيا ات التي وم 

 بواسطة االستبا ة،  التجتق من مهداف الدراسة  اإلجابة على التسا الت التي وم طرتياق

 

 



 

 

  

 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة .1.4

 قووزين مفراد العي ة  فتاح لمت ير الً س (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار الجنس

 % 87.3 96 ذ ر

 % 12.7 14 م قى

 % 100.0 110 المجموع

 

ق  الشكع % 7ق14هم ذ ور، بي ما بل ت  سبة اإل اث  % .ق67يتضي من الًد ل السابق من بالبية مفراد العي ة ب سبة 

 التالي يوبي هذ  ال س :

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للً س (.1-4شكل رقم )

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للعمر (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار الفئة العمرية

 % 25.5 28 س ة 9.> - 49ن م

 % 54.5 60 س ة 99> – 9.من 

 % 20.0 22 س ة 99> - 99من 

 % 100.0 110 المجموع

 

 % 9ق49س ة(،  من  سبة  99> - 9.من العي ة في الفهة العمرية )من  % 9ق99يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

س ة(ق  الشكع التالي يوبي هذ   99> - 99فهة العمرية )من في ال % 41س ة(،  من  سبة  9.> - 49في الفهة العمرية )من 

 ال س :
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 ووزين عي ة الدراسة تس  العمر (.1-4شكل رقم )

 

 قووزين مفراد العي ة  فتاح للم هع العلمي (.1-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 % 28.2 31 بكالوريوس علم اجتما 

 % 25.5 28 بكالوريوس خدمة اجتماعية

 % 30.9 34 دراسات عليا

 % 15.5 17 مخرى

 % 100.0 110 المجموع

 

 % 4ق46من مفراد العي ة م هليم العلمي )دراسات عليا(،  من  سبة  % 4ق1.يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

 % 9ق19 سبة م هليم العلمي )بكالوريوس خدمة اجتماعية(،  من  % 9ق49م هليم )بكالوريوس علم اجتما (،  من  سبة 

 لدييم م هالت علمية مخرى بير التي ذى رتق  الشكع التالي يوبي هذ  ال س :

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح للم هع العلمي (.1-4شكل رقم )
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 قووزين العي ة  فتاح لمدة العمع بالوتيفة الجالية (.4-4جدو  رقم )

 النسبة التكرار مدة العمل بالوظيفة الحالية

 % 16.4 18  واتس 9مقع من 

 % 25.5 28 س وات 11> - 9من 

 % 25.5 28 س ة 19> - 11من 

 % 32.7 36 س ة فأ قر 19من 

 % 100.0 110 المجموع

 

س ة  19من مفراد عي ة الدراسة وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )من  % 7ق4.يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

 19> - 11 ذلك وبلغ مدة عمليم )من  % 9ق49س وات(،  من  سبة  11> - 9مليم )من وبلغ مدة ع % 9ق49فأ قر(،  من  سبة 

 س وات(ق  الشكع التالي يوبي هذ  ال س : 9وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )مقع من  % 9ق.1س ة(  من  سبة 

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح لمدة العمع بالوتيفة الجالية (.4-4شكل رقم )

 

 :ووزين العي ة  فتاح عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول علييا في المًال (.1-4جدو  رقم )

عدد الدورات التدريبة التي تم الحصو  عليها 

 في المجا 
 النسبة التكرار

 % 14.5 16 لم متصع على د رات

 % 10.0 11 د رات  .مقع من 

 % 24.5 27 د رات  . -.من 

 % 50.9 56 د رات فأ قر .

 % 100.0 110 موعالمج
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د رات فأ قر(،  من  سبة  .من مفراد العي ة مفاد ا بأ يم تصلوا على ) % 4ق91يتضي من الًد ل السابق من  سبة 

لم  % 9ق19د رات(، بي ما ه ام  سبة  .تصلوا على )مقع من  % 11د رات(،  من  سبة  . – .تصلوا على ) % 9ق49

 الشكع التالي يوبي هذ  ال س :يجصلوا على د رات ودريبة في المًالق  

 

 ووزين مفراد العي ة  فتاح عدد الد رات التدريبة التي وم الجصول علييا في المًال (.1-4شكل رقم )

 

 :النتائج المتعلقة باإلجابة على تساؤالت الدراسة .1.4

  سبة الموافتة وًا   ع وم وجليع مجا ر مداة الدراسة،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية 

 عبارة من عبارات المجا ر،  ذلك  ما يلي:

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  . نتائج السؤا  األو :1

يان،  ذلك بجسا  المتوسطات جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور ان ل في االستب

 الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية المعارف (. 1-4جدو  رقم )

 ن جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحقالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ا

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة  ور  ا 1

  طرق ا تشارها  الوقاية م ياق
 1 م افق % 97.6 0.29 2.93

ق ووبيي طرق التقتيف ال ذا ي  الصجي مك ان 4

  س  ور  اقاإلءابة بفير
 . م افق % 96.4 0.34 2.89

ق وعريفيم بأما ن عمع الفجوءات الخاءة .

 بفير س  ور  ا بم طتة الًوفق
 7 م افق % 94.5 0.46 2.84

ق ووعيتيم بأعراض  مضاعفات اإلءابة 9

 بفير س  ور  اق
 4 م افق % 97.6 0.29 2.93
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ق وعليميم طرق االسعافات ان لية التي وساعد 9

فيف من مضاعفات اإلءابة بفير س في التخ

  ور  اق 

 6 م افق % 94.5 0.42 2.84

ق ووبيي اإلرشادات الصجية  الوقا ية الالزمة .

ليم  التي وصدرها  زارة الصجة عن طرق 

 مكافجة العد يق

 9 م افق % 96.7 0.36 2.90

ق و  يدهم بالتتاليد  العادات الصجية االجتماعية 7

ل العد ى  التي يً  السلبية المسببة ال تتا

 االمت ا  عن ممارستياق

 . م افق % 97.3 0.28 2.92

ق  شر  و مية كتافة التباعد  التيم الصجية بين 6

 مفراد المًتمنق
 9 م افق % 96.7 0.33 2.90

  أوافق % 96.4 0.35 2.89 المتوسط العام للمحور

 

 جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال.-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور ان ل: 

ان لى (،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة 9.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق.4( ب سبة )64ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

 قعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا % 9ق.4

 ي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:الشكع البيا ي التالي يوب

 

 المتار ة بين عبارات المجور ان ل تس  المتوسط الجسابي (.1-4شكل رقم )

 

مشىارت إلىى من المبىادرات التطوعيىة فىي و ميىة الىوعي الصىجي وسىيم فىي  (  التىي4141 ،وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مرسىي 

ومىىات المروبطىىة بىىانمراض المسىىتًدة  ذلىىك مىىن خىىالل اإلمىىداد بمعىىارف عىىن مسىىبا  االءىىابة و  يىىد المىىرمة بالمعىىارف  المعل
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  ىىذلك و  يىىدهم  ، ىىذلك ووعيىىة مفىىراد المًتمىىن بىىأعراض  مضىىاعفات اإلءىىابة بىىانمراض ،بىىانمراض المسىىتًدة مقىىع  ور  ىىا

 (ق4141،فق  ذلك من دراسة )تسا ين ما وت ،بمعلومات عن االسعافات ان لية التي يً  التيام بيا ع د االءابة بالمرض

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  . نتائج السؤا  الثاني:1

جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور القا ي في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات 

 الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية االوًاهات (. 3-4جدو  رقم )

 زلياحقالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ا

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق ب  القتىة لىدى مفىراد المًتمىن بأسىالي   طىرق 1

 مواجية فير س  ور  اق
 1 م افق % 97.9 0.25 2.94

ق و  يىىىىىدهم بىىىىىالخبرات  الميىىىىىارات الالزمىىىىىة 4

 لمواجية فير س  ور  اق
 9 م افق % 96.1 0.35 2.88

ق تقيم على و يير عاداويم الصجية  االجتماعيىة .

 السلبية للوقاية من العد ى بفير س  ور  اق
 . م افق % 96.1 0.35 2.88

ق وتوية الرببة لدييم بتب ي مسالي  التجيىة االم ىة 9

  التلويي باليد م  اإليمان بالرمسق
 6 م افق % 94.5 0.47 2.84

ة بخطىىورة ق وتليىىع مخىىا فيم االجتماعيىىة المتعلتىى9

 اإلءابة بفير س  ور  اق
 7 م افق % 94.5 0.48 2.84

ق و ميىىىة شىىىعورهم بالمسىىىهولية االجتماعيىىىة  جىىىو .

 مهمية مواجية فير س  ور  اق
 . م افق % 96.4 0.34 2.89

ق وتويىىىة رببىىىتيم فىىىي اوخىىىاذ  افىىىة االجىىىرانات 7

 الصجية  الوقا ية لمواجية الفير سق
 4 م افق % 97.0 0.29 2.91

دعىىىم قىىىىدرويم علىىىىى اسىىىتخدام آليىىىىات التباعىىىىد ق 6

 االجتماعي لمواجية العد ى بالفير سق
 9 م افق % 96.4 0.37 2.89

  أوافق % 96.1 0.36 2.88 المتوسط العام للمحور

 

( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد 7-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية االوًاهات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  الى عبارات المجور القا ي: العي ة ع

 (، ..ق1(  ا جراف معياري )% 1ق.4( ب سبة )66ق4المتوسط العام  الذي بلغ )
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إلى )م افق(، مما يع ي من  ( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير1ق. – 9.ق4 تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى )

المروبطة بالصجة  االوًاهاتعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 1ق.4بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 

 قلدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

 الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:

 

 المتار ة بين عبارات المجور القا ي تس  المتوسط الجسابي (.3-4شكل رقم )
 

( في من االخصا ي االجتماعي يعمع على و مية االوًاهىات الصىجية فىي تىع مزمىة 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )سليمان

، اعي لىدى مسىر المصىابين بفيىر س  ور  ىاجا جة  ور  ا من خالل وتليع المخا ف االجتماعية المتعلتة بتطبيق التباعىد االجتمى

( فىي 4141، مىا وتفىق هىذ  ال تىا ا مىن دراسىة )تسىا ين قدعم قدرة مفراد المًتمن على اسىتخدام آليىات التباعىد االجتمىاعي ذلك 

 مهمية مي ة الخدمة االجتماعية في و مية االوًاهات  الًوا   الوجدا ية لنسر الفتيرة لمواجية فير س  ور  ا 

ما الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان  ائج السؤا  الثالث:. نت1

جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور القال  في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتقالجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو و مية السلو يات (. 8-4جدو  رقم )

 المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

ق إق ىىا  مفىىراد المًتمىىن بضىىر رة لىىبس الكمامىىة 1

 ق اعةح  ليس خوفاح من المخالفةق
 . م افق % 95.8 0.33 2.87

ق زيادة اق اعيم بأهميىة اسىتخدام المىواد المطيىرة 4

 في ال ظافةق 
 7 م افق % 95.2 0.38 2.85

إلجىرانات الوقا يىة ق مساعدويم على و فيىذ  افىة ا.

  املةح بد فير س  ور  اق
 9 م افق % 95.5 0.37 2.86
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ق ووعيتيم بأهمية االبتعاد عن انما ن الم دتمىة 9

 رديهة التيويةق
 1 م افق % 96.1 0.35 2.88

ق ا سابيم السلو يات اإليًابيىة المروبطىة بطىرق 9

 الوقاية من انمراض المستًدةق
 6 م افق % 94.5 0.44 2.84

ق وعىىديع كتافىىاويم  مور كىىاويم الفكريىىة الخاطهىىة .

  جو طرق التعامع من انمراض المستًدةق
 9 م افق % 95.5 0.42 2.86

ق تىىىىقيم علىىىىى و طيىىىىة الفىىىىم  ان ىىىىف بكمامىىىىات 7

 بىىىر رة اروىىىدان قفىىىازات للوقايىىىة مىىىن العىىىد ى 

 بفير س  ور  اق

 . م افق % 95.5 0.37 2.86

 ظمىىة ال ذا يىىة ق وىوجيييم بضىىر رة االهتمىام بان6

 ال ظافىىة الشخصىىية  الم  ليىىة للوقايىىة مىىن ا تتىىال 

 فير س  ور  اق

 4 م افق % 96.1 0.38 2.88

  أوافق % 95.5 0.38 2.86 المتوسط العام للمحور

( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد 6-9الًد ل رقم )

، فمن خالل و مية السلو يات المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  اعلى عبارات المجور القال : العي ة 

(،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى 6.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق49( ب سبة ).6ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

ر إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشي1ق. – 9.ق4)

 قالمروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا السلو ياتعلى الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق49

 الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي:

 

 المتار ة بين عبارات المجور القال  تس  المتوسط الجسابي (.8-4شكل رقم )
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( في من مي ة الخدمة االجتماعية وعمع على و مية سلو يات انسر الفتيرة لمواجية 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )تسا ين

 ،ية المروبطة بطرق الوقاية من جا جة  ور  اجا جة  ور  ا  ذلك من خالل إ سا  مفراد انسر الفتيرة السلو يات اإليًاب

( في اسيام 4141 ما وتفق ايضاح من دراسة )مرسي،  ، ذلك اق اعيم ميضاح بأهمية  بر رة ارودان الكمامة  االلت ام بيا

 قالمبادرات التطوعية في وعديع  و مية السلو يات المروبطة بالصجة تول االمراض المستًدة

ما المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا  :. نتائج السؤا  الرابع4

الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور الرابن في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق

المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو المعوقات التي وجول (. 9-4رقم ) جدو 

 د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

بىىىعف التعىىىىا ن المًتمعىىىىي مىىىىن انخصىىىىا ي  ق1

 االجتماعي  اهماله ل صا جه  ارشاداوهق
 9 م افق % 85.8 0.66 2.57

ق  ىىىدرة المعلومىىىات المتىىىوفرة لىىىدى انخصىىىا ي 4

االجتمىىاعي عىىن مهميىىة و ميىىة الىىوعي الصىىجي فىىي 

 تع مزمة  ور  اق

 6 مجايد % 76.4 0.83 2.29

ق  ىىىىدرة  جىىىىود بىىىىراما ودريبيىىىىة   رص عمىىىىع .

وجيىىة لنخصىىا يين االجتمىىاعيين لتطىىوير مدا يىىم م

 المي يق 

 4 م افق % 87.0 0.65 2.61

ق اعتتاد مفراد المًتمن في ءىجة مىا يتومىون بىه 9

مىىىن مسىىىالي  فىىىي التعامىىىع مىىىن جا جىىىة فيىىىر س 

  ور  اق

 1 م افق % 88.2 0.58 2.65

ق بىىىىىىعف اوتىىىىىىان الكقيىىىىىىر مىىىىىىن انخصىىىىىىا يين 9

 سا ع التواءع االجتماعيين لميارات التعامع من 

االجتمىىىاعي للتوعيىىىة الصىىىجية لمواجيىىىة فيىىىر س 

 ق ور  ا

 7 مجايد % 77.3 0.77 2.32

ق بعف اعداد انخصا ي االجتماعي الطبي فىي .

مًىىال إدارة انزمىىات الطبيىىة المسىىتًدة فىىي إطىىار 

 التخص ق

 . م افق % 83.0 0.73 2.49

 . م افق % 87.0 0.64 2.61ق بىىىىىعف التصىىىىىديق المًتمعىىىىىي بأهميىىىىىة د ر 7
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عي الطبي في التعامىع مىن هىذ  االخصا ي االجتما

 انزماتق

ق  ت  الموارد الماديىة  البشىرية الالزمىة لت فيىذ 6

 براما و مية الوعي الصجي نفراد المًتمنق
 9 م افق % 84.8 0.67 2.55

  أوافق % `83.6 0.69 2.51 المتوسط العام للمحور

لمتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن ا4-9الًد ل رقم )

، فمن خالل المعوقات التي وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور الرابن: 

  من المتوسط يتن بمن الفهة ان لى (،  تي4.ق1(  ا جراف معياري )% .ق.6( ب سبة )91ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

 ق من خالل المتوسطات الجسابيةعلى  جود معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا % .ق.6

 الشكع البيا ي يوبي المتار ة بين عبارات المجور تس  المتوسط الجسابي: ق

 

 المتار ة بين عبارات المجور الرابن تس  المتوسط الجسابي (.9-4شكل رقم )

 

( في  جود عدد من المعوقات وجول د ن ووعية المس ين باآلكار ال اوًة عن 4141 ، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مبو زيد

 ذلك اهتمام المس ين  ،بفير س  ور  ا مقع اعتتاد المس ين في ءجة ما يتومون به من مسالي  في التعامع من الًا جة االءابة

بالمعتتدات  الخرافات م قر من المعلومات الصجية السليمة   ذلك  ت  الموارد المالية  قلة عدد االخصا يين االجتماعيين في 

 الم سسة

المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا؟ لإلجابة على هذا  ما . نتائج السؤا  الخامس:1

الس ال، فتد وم وجليع عبارات المجور الخامس في االستبيان،  ذلك بجسا  المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة 

 الموافتة إلجابات مفراد العي ة على العباراتق
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المتوسطات الجسابية  اال جرافات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد العي ة  جو المتترتات الالزمة (. 12-4جدو  رقم )

 لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا مروبة و ازلياحق

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب الدرجة

المًتمىىن  جىىو مهميىىة الىىد ر الىىذي  ق و ييىىر  ظىىرة1

يتدمىىىىىه انخصىىىىىا ي االجتمىىىىىاعي فىىىىىي مواجيىىىىىة 

 انمراض المعديةق

 4 م افق % 96.1 0.38 2.88

ق زيادة عدد انخصا يين االجتماعيين بالم سسىة 4

 بما يت اس  من معداد اإلءابات في  ع م طتةق
 6 م افق % 94.2 0.47 2.83

 فىي الم سسىات المي ا ية الماليىة الكافيىة ق ووفير.

بىإجرانات الوقايىة مىن  مشىكال التوعيىة  افىة لتتديم

 فير س  ور  اق

 1 م افق % 96.7 0.38 2.90

ق إ سىىىىىا  انخصىىىىىا ي االجتمىىىىىاعي لميىىىىىارات 9

 التعامع من فهات مفراد المًتمن المختلفةق
 . م افق % 96.1 0.35 2.88

ق إجىىىران البجىىىوث  الدراسىىىات عىىىن انمىىىراض 9

 ية مواجيتياقالصجية الجديقة   يف
 . م افق % 94.8 0.39 2.85

ق و ظيم الكقير مىن المى ومرات  ال ىد ات العلميىة .

 الد رات التدريبية للتوعية بإجرانات الوقاية مىن 

 اإلءابة بفير س  ور  اق

 9 م افق % 95.5 0.39 2.86

ق ووفير اند ات الالزمة لممارسىة البىراما التىي 7

بمخىاطر فيىر س وساهم في ووعية مفىراد المًتمىن 

  ور  اق

 7 م افق % 94.8 0.41 2.85

ق إق ىىىا  مفىىىراد المًتمىىىن بضىىىر رة التخلىىىي عىىىن 6

 معتتداويم  عاداويم الصجية الخاطهةق
 9 م افق % 96.1 0.35 2.88

  أوافق % `95.5 0.39 2.87 المتوسط العام للمحور

فات المعيارية   سبة الموافتة إلجابات مفراد ( السابق عبارة عن المتوسطات الجسابية  اال جرا11-9الًد ل رقم )

، فمن خالل المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  االعي ة على عبارات المجور الخامس: 

 لى (،  تي  من المتوسط يتن بمن الفهة ان4.ق1(  ا جراف معياري )% 9ق49( ب سبة )67ق4المتوسط العام  الذي بلغ )

( من متياس ليكرت القالكي  الذي يشير إلى )م افق(، مما يع ي من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة 1ق. – 9.ق4)

الشكع البيا ي التالي يوبي المتار ة  قعلى المتترتات الالزمة لت مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا % 9ق49

 توسط الجسابي:بين عبارات المجور تس  الم
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 (. المقارنة بين عبارات المحور الخامس حسب المتوسط الحسابي12-4شكل رقم )

 

( في عدد من المتترتات لت مية الوعي الصجي  م يا إجران البجوث  الدراسات 4141، وتفق هذ  ال تا ا من دراسة )مرسي

ال ظافة الشخصية باستمرار في مواجية االمراض  عن انمراض الصجية الجديقة   يفية مواجيتيا،  مهمية المجافظة على

 ق ووفير الكوادر المدربة لت فيذ المبادرات لت مية الوعي الصجي ،المستًدة

ثالثا : الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة نحو الدور المهني للخدمة االجتماعية في تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  أثناء 

 :نات األولية ألفراد العينةجائحة كورونا وفقا  للبيا

( لدراسة الفر ق في آران مفراد العي ة  جو الد ر ANOVAوم إجران اختبار )ت( للعي ات المستتلة  وجليع التباين انتادي )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح للبيا ات ان لية،  ذلك  ما يلي:

 تا ا اختبار )ت( للعي ات المستتلة للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر المي ي للخدمة  (.11-4دو  رقم )ج

 االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير ال و 

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 حجم العينة النوع

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة لدى 

 مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

 0.25 2.89 96 ذ ر
-0.291 0.771 

 0.23 2.91 14 م قى

و مية االوًاهات المروبطة بالصجة 

 لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة

  ور  ا

 0.28 2.88 96 ذ ر

-0.679 0.498 
 0.21 2.93 14 م قى

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.27 2.87 96 ذ ر

0.870 0.386 
 0.38 2.80 14 م قى
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راسة تول الد ر المي ي للخدمة اختبار )ت( للعي ات المستتلة للفر ق في إجابات مفراد عي ة الد( 11-9الًد ل )

االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الً س،  من خالل متار ة قيم الداللة 

 (ق19ق1م بر من مستوى المع وية ) (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1اإلتصا ية من مستوى المع وية )

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVA تا ا اختبار وجليع التباين انتادي ) (.11-4جدو  رقم )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير العمر

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 التباينمصادر 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.02 2 0.0 بين المًموعات

 0.06 107 6.4 داخع المًموعات 0.691 0.37

  109 6.5 الكلي

الصجة و مية االوًاهات المروبطة ب

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.01 2 0.0 بين المًموعات

 0.07 107 8.0 داخع المًموعات 0.818 0.20

  109 8.0 الكلي

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.02 2 0.0 بين المًموعات

 0.08 107 8.6 داخع المًموعات 0.742 0.30

  109 8.6 الكلي

 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( 14-9الًد ل )

المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير العمر،  من خالل متار ة قيم 

 (ق19ق1م بر من مستوى المع وية ) (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1إلتصا ية من مستوى المع وية )الداللة ا

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVA تا ا اختبار وجليع التباين انتادي ) (.11-4جدو  رقم )

 ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الم هع العلمي المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 مصادر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

ة لدى مفراد المًتمن مك ان جا ج

  ور  ا

 0.12 3 0.4 بين المًموعات

 0.06 106 6.1 داخع المًموعات 0.110 2.06

  109 6.5 الكلي

و مية االوًاهات المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.12 3 0.3 بين المًموعات

 0.07 106 7.6 داخع المًموعات 0.190 1.62

  109 8.0 الكلي
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مية السلو يات المروبطة بالصجة و 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.18 3 0.6 بين المًموعات

 0.08 106 8.1 داخع المًموعات 0.070 2.43

  109 8.6 الكلي

 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( .1-9الًد ل )

ي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير الم هع العلمي،  من خالل الم

م بر من مستوى المع وية  (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1متار ة قيم الداللة اإلتصا ية من مستوى المع وية )

 (ق19ق1)

( للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ANOVAبار وجليع التباين انتادي ) تا ا اخت (.14-4جدو  رقم )

 المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبية

الدور المهني للخدمة االجتماعية في 

 تنمية وعي أفراد المجتمع صحيا  
 مصادر التباين 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

و مية المعارف المروبطة بالصجة 

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.03 3 0.1 بين المًموعات

 0.06 106 6.4 داخع المًموعات 0.631 0.58

   109 6.5 الكلي

لمروبطة بالصجة و مية االوًاهات ا

لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.06 3 0.2 بين المًموعات

 0.07 106 7.8 داخع المًموعات 0.458 0.87

   109 8.0 الكلي

و مية السلو يات المروبطة بالصجة 

لدي مفراد المًتمن مك ان جا جة 

  ور  ا

 0.19 3 0.6 بين المًموعات

 0.08 106 8.0 ًموعاتداخع الم 0.061 2.54

   109 8.6 الكلي
 

للفر ق في إجابات مفراد عي ة الدراسة تول الد ر ( ANOVAوجليع التباين انتادي )اختبار ( 19-9الًد ل )

ن المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبية،  م

م بر من مستوى المع وية  (  ًد من قيم الداللة اإلتصا ية جانت19ق1خالل متار ة قيم الداللة اإلتصا ية من مستوى المع وية )

 (ق19ق1)

 

 النتائج والتوصيات .1

 نتائج الدراسة .1.1

 99> - 9.لعمرية )من في الفهة ا % 9ق99هم ذ ور،  من  سبة  % .ق67بالبية مفراد العي ة ب سبة ووءلت ال تا ا إلى من  -1

 19وبلغ مدة عمليم بالوتيفة الجالية )من  % 7ق4.م هليم العلمي )دراسات عليا(،  من  سبة  % 4ق1.س ة(،  من  سبة 

 قد رات فأ قر( .من مفراد العي ة مفاد ا بأ يم تصلوا على ) % 4ق91س ة فأ قر(،  من  سبة 
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على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق.4فتون ب سبة ال تا ا من بالبية مفراد عي ة الدراسة يوا متيرت -4

زيادة معرفة مفراد المًتمن بًا جة ،  ذلك من خالل المعارف المروبطة بالصجة لدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  ا

   ا  طرق ا تشارها  الوقاية م هقر و

على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 1ق.4ب سبة بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ال تا ا من متيرت  -.

 راد المًتمن مك ان جا جة  ور  اقالمروبطة بالصجة لدى مف االوًاهات

على الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية  % 9ق49بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من متيرت  -9

 قدى مفراد المًتمن مك ان جا جة  ور  االمروبطة بالصجة ل السلو يات

على  جود معوقات وجول د ن و مية  عي مفراد  % .ق.6بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من   شفت -9

 مًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  اقال

زمة لت مية  عي مفراد المًتمن على المتترتات الال % 9ق49بالبية مفراد عي ة الدراسة يوافتون ب سبة ال تا ا من   شفت -.

ووفير المي ا ية المالية الكافية في الم سسات لتتديم  افة مشكال التوعية  ،  ذلك من خاللءجياح مك ان جا جة  ور  ا

 قبإجرانات الوقاية من فير س  ور  ا

للخدمة االجتماعية في و مية  الد ر المي يفر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -7

  فتاح لمت ير الً سق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -6

 ير العمرق فتاح لمت   عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد العي ة  جو  شفت ال تا ا عدم  جود  -4

  فتاح لمت ير الم هع العلميق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

الد ر المي ي للخدمة االجتماعية في و مية عي ة  جو فر ق ذات داللة إتصا ية في إجابات مفراد ال شفت ال تا ا عدم  جود  -11

  فتاح لمت ير عدد الد رات التدريبيةق  عي مفراد المًتمن ءجياح مك ان جا جة  ور  ا

 التوصيات . 1.1

 بشىكع انخصا يين لتفعيع د ر  آلية الصجي  التقتيف بالتوعيةي االجتماع انخصا ي  ميارات معارف تعءالعمع على  -1

 قالمستشفيات في تتيتي

 قبر رة إلمام االخصا ي االجتماعي بال واتي الطبية  االتترازية خاءة ع د وفشي ان بهة  الًوا ي مقع  ور  ا -4

 الوقايىة  العىالج مىن فىي مًىال وتىدم التىي  البيهيىة الصىجية التوعيىة  بىراما تمىالت فىي خصىا ي االجتمىاعيمشىار ة ان -.

 . البراما بيذ  الجمالت المتعلتة يةاالجتماع الًوا   في  خاءة  ور  ا، فير س

العمع على ووعية انخصا ي االجتماعي بجضور  لد رات التوعية بطرق مكافجة العد ى  فيم خطورة   يفية التعامع من  -9

 انمراض المعدية  قت الًا جةق
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 مىنية  المتخصصىين خصا ي االجتمىاعي بعمىع  ىد ات  لتىانات مىن خىالل التيىادات الشىعبية  الت فيذيىة  الصىجمن يتوم ان -9

عارفيم عىن جا جىة  ور  ىا  وأكيراويىا االجتماعيىة  الصىجية  معرفىة طىرق العىد ى مسكان المًتمن  ذلك ل يادة  عييم  

  الوقاية م ياق

خصا ي االجتماعي في اعتبار   افة ان ساق المروبطىة بىالموقف االشىكالي  عىدم االقتصىار علىى  سىق بر رة من يأخذ ان -.

  اتدق

 ، ور  ىا فيىر س جا جىة وىداعيات علىىللت لى   اإللكتر  يىة اإلدارة بمميى ات االجتماعيىة الخدمىة مي ىة فادةاسىت بىر رة -7

  االجتماعيىة الصىجية التوعيىة عملية في ،قق الخقآ    الواوس  وويتر بوم فيس: مقع االجتماعي التواءع  سا ع  خاءة

 .خاءة بصفة االجتماعية مةالخد  لعمالن عامة نفراد المًتمن بصفة المطلوبة  البيهية

 تىر ف فىي متيا ىاح   يعملىون المواقىف الصىعبة من العديد العالم م جان جمين في االجتماعيين انخصا يين في تع ما يواجه -6

  المكقىف المتميى  االسىتخدام ،الم ى ل مىن العمىع : م يىا ،وعلىم ميىارات جديىدة مى يم وطلى   هىذا ، مرهتىة  متيىدة خطىرة

الخىدمات   وتىديم ،التواءىع االجتمىاعي  سىا ع اسىتخدام  ميىارات باليىاوف، المشىورة ًىه،  وتىديم لبرام للجاسى  اآللىي

 ققق الخقدبع عن االجتماعات  عتد بعد، عن االجتماعية

 لمىا  ور  ىا فيىر س تىاالت مىن الصىف ان ل فىي يعملىون الىذين االجتماعيين انخصا يين جمين  وكريم العمع على وتدير -4

 علىى فتىط  التكىريم التتىدير هىذا يتتصىر  مال ،المريضىة الجىاالت عىد ي مىن له مىن يتعربون  لما د جي  قت من يبذلو ه

  الممرباتق انطبان

 

 المراجع. 1

 المراجع العربية. .1.1

 قالتاهرة ،مًموعة ال يع العربية ،االوًاهات المعاءرة في ممارسة الخدمة االجتماعية ،(4116مدتت مجمد ) ،مبو ال صر -1

المًلىىة العربيىىة  ،د ر مي ىىة الخدمىىة االجتماعيىىة فىىي مواجيىىة جا جىىة فيىىر س  ور  ىىا ،(4141مىىدتت مجمىىد ) ،مبىىو ال صىىر -4

 التاهرةق ،.1  ،9 اآلدا ، ماالم سسة العربية للتربية  العلوم  ،لثدا   العلوم اال سا ية

": دراسىة مىن م ظىور 14يد (، ووعية المس ين بمخاطر مرض فير س  ور  ا المستًد " وف4141اسمان جمال ) ،مبو زيد -.

 قمصر ،جامعة الفيوم ،14  ،طريتة العمع من الًماعات،  لية الخدمة االجتماعية للدراسات  البجوث االجتماعية

دراسىة مطبتىة علىى  :الوعي االجتماعي ببراما ال  اج الصىجي  الجىد مىن المشىكالت انسىرية ،(4116مجمد ) ،إسماعيع -9

 ،1ج ،94الًمعية المصرية لنخصىا يين االجتمىاعيين   ،مًلة الخدمة االجتماعية ،لسعوديةمدي ة الدمام بالمملكة العربية ا

 قمصر

(، مىىدى وىىأكير بعىىق جوا ىى  االجىىرانات االتترازيىىة لمواجيىىة مزمىىة  ور  ىىا علىىى االمىىن 4141خالىىد بىىن سىىعيد ) ،آل سىىعد -9

جامعىة  ،مًلىة التربيىة ،بىد الع يى  الطبيىةال فسي  االجتماعي لنفراد من  جية  ظر الممارسىين الصىجيين بمدي ىة الملىك ع

 مصرق ،9ج،167االزهر،  
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 ،9  ،49مىا ،مًلىة العلىوم االجتماعيىة ،بجى  م شىور ،، عوامع الت ام المربى باإلرشىادات الطبيىة(1447راشد ) ،الباز -.

 الكويتق

 (ق معًم مصطلجات العلوم االجتماعيةق بير ت: مكتبة لب انق.144بد ى، متمد ز ى) -7

 ،رسىىالة د تىىورا  بيىىر م شىىورة ،د ر االوصىىال المباشىىر فىىي و ميىىة الىىوعي االجتمىىاعي ،(.144اد عبىىد المىى عم )فىى  ،البكىىري -6

 مصرق االعالم، لية  ،جامعة التاهرة

 ،جامعىة تلىوان ، ليىة الخدمىة االجتماعيىة ،الخدمة االجتماعية في المًال الطبي  رعاية المعاقين ،(4119سرية ) ،جاد هللا -4

 قمصر

 ،المكتىى  الًىىامعي الجىىدي  ،م ظىىور تىىدي  فىىي الخدمىىة االجتماعيىىة ،الممارسىىة العامىىة ،(4116جاوه )جمىىال شىى ،تبيىى  -11

 مصرق ،اإلسك درية

ر يىىة مسىىتتبلية لتفعيىىع د ر لًىىان الت ميىىة االجتماعيىىة االهليىىة فىىي الت ميىىة المًليىىة  ،(4117هىىدى مجمىىود تسىىن ) ،تًىىازي -11

 مصرق ،9، ج97ة المصرية لنخصا يين االجتماعيين،  الًمعي ،مًلة الخدمة االجتماعية ،بالمًتمن السعودي

 ،مر   ال شر  التوزين للكتا  الًامعي ،مسس  ظرية  ممارسة :الخدمة االجتماعية ،(4114طلعت مصطفى ) ،السر جي -14

 قجامعة تلوان

تبىة زهىران مك ،ا ًليى ي –معًم مصطلجات اإلبرابات السلو ية  اال فعاليىة عربىي  ،(4117الرتمن سيد ) سليمان، عبد -.1

 التاهرةق ،الشرق

د ر انخصا ي االجتماعي الطبي في و مية الوعي بقتافة التباعد االجتمىاعي فىي  (  اقن4141فاطمة عبد الرازق ) ،سليمان -19

من  جية  ظر الشبا  السعودي، مًلة  ليىة الخدمىة االجتماعيىة للدراسىات  "Covid19" تع مزمة فير س  ور  ا  وفيد

 ، مصرق41  ،جامعة الفيوم ، البجوث االجتماعية

م ظىور الممارسىة  ،مىداخع   ظريىات   مىاذج الممارسىة المعاءىرة للخدمىة االجتماعيىة ،(1446متمد مجمىد ) ،الس يوري -19

 قالتاهرة ،دار ال يضة العربية ،العامة

 عربية، التاهرةقدار ال يضة ال ،9ط ،الممارسة العامة المتتدمة  وجديات الترن العشرين ،(4111متمد مجمد ) ،الس يوري -.1

(، بر اما متتىرا مىن الم ظىور الوقىا ي لطريتىة خدمىة الًماعىة لتفعيىع د ر االخصىا ي 4141مجمد عبد المًيد ) ،سويدان -17

مًلىىة  ،دراسىىة مطبتىىة علىىى مستشىىفيات العىى ل بمجافظىىة البجيىىرة :االجتمىىاعي فىىي الفريىىق الطبىىي لمواجيىىة جا جىىة  ور  ىىا

 مصرق ،4، ج94  ،جامعة تلوان ،لخدمة االجتماعية لية ا ،دراسات في الخدمة االجتماعية

آليىىات تمايىىة االخصىىا يين االجتمىىاعيين مىىن المخىىاطر المروبطىىة بالممارسىىة المي يىىة فىىي  ،(4141خالىىد عبىىد الفتىىاا ) ،السىىيد -16

 ،41  ،جامعىة الفيىوم ،مًلة  ليىة الخدمىة االجتماعيىة للدراسىات  البجىوث االجتماعيىة ،المًال الطبي  قت اوشار الًا جة

 مصرق

د ر  سا ع االعالم في و مية الوعي الصىجي لىدى السىعوديين تىول مىرض  ،(.411عبد الملك بن عبد الع ي  ) ،الشليو  -14

 السعوديةق ،11  ،المًلة العربية لإلعالم  االوصال ،دراسة مسجية :السكري
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جامعىة  ،  ووزين الكتا  الًىامعيمر  ،تلوان ،طريتة و ظيم المًتمن في الخدمة االجتماعية ،(4111 بيع مجمد ) ،ءادق -41

 تلوانق

 زارة الصىىجة  ،الًوا ىى  الوقا يىىة المتعلتىىة بىىانمراض المعديىىة فىىي مًىىال الطىىوارئ ،(4114زايىىد عبىىد الفتىىاا ) ،ءىىالي -41

 مصرق ،مشر   الطوارئ  ءجة المًتمن ، السكان بالتعا ن من الص د ق االجتماعي للت مية

 قاإلسك درية ،المكت  الًامعي الجدي  ،لصجة العامة  الرعاية الصجية(، مدخع في ا1444سلوى عقمان ) ،الصديتي -44

المشار ة المًتمعية  وفعيىع ممارسىة اإلجىرانات االتترازيىة للجىد مىن ا تشىار جا جىة فيىر س  ،(4141ايمان ) ،عبد العال -.4

 الفيومق جامعة ،41االجتماعية،  مًلة  لية الخدمة االجتماعية للدراسات  البجوث  ،"14- ور  ا " وفيد

 قاإلسك درية ،المكت  الًامعي الجدي  ،(،  ظرية الخدمة االجتماعية المعاءرة4111تمد مجمد ) ،عبد الع ي  -49

معوقىىات و ميىىة الىىوعي الصىىجي لىىدى الشىىبا  الريفىىي مىىن م ظىىور طريتىىة و ظىىيم  ،(4114التيىىامي البكىىري ) ،عبىىد الكىىريم -49

 مصرق ،.ج ،1.  ،مًلة الخدمة االجتماعية ،المًتمن

وصىىور متتىىرا مىىن م ظىىور الممارسىىة العامىىة للخدمىىة االجتماعيىىة للجىىد مىىن المشىىكالت  ،(4141تمىىدي عبىىد هللا ) ،هللا عبىىد -.4

 ،مًلة  لية الخدمىة االجتماعيىة للدراسىات  البجىوث االجتماعيىة ،االسرية ال اوًة عن جا جة  ور  ا لدى االسرة المصرية

 جامعة الفيومق ،41 

 مًد للدراسات  ال شر، لب انق بير ت، م سسة ،مارسة العامة في الخدمة االجتماعيةالم ،(4119هشام ) ،عبد المًيد -47

، 4ط ،دراسىات معاءىرة فىي الخدمىة االجتماعيىة ،مدخع في الرعاية االجتماعيىة ،(1444)مجمد سالمة  اخر ن  ،بباري -46

 قالتاهرة

اليالل انتمر في و مية القتافىة الصىجية  بر اما متترا في خدمة الًماعة لتدعيم د ر جماعة ،(.411فاطمة مجمد ) ،ف اد -44

 قجامعة تلوان ، لية الخدمة االجتماعية ،رسالة ماجستير بير م شورة ،للطال 

، 1ط ،(، الخدمة االجتماعية الطبية بىين الوقايىة  العىالج  التأهيىع4141)خالد سعود  ، الشريفرمفت عبد الرتمن  ،مجمد -1.

 قمكة المكرمة ،مكتبة الرشد

 مكتبة ال يضة المصرية، التاهرةق ،الخدمة االجتماعية  المخدرات كالكية المواجية ،(1449عابدين )زين ال ،مجمد -1.

بر اما متترا في خدمة الًماعة لتدعيم د ر جماعة اليالل االتمر في و مية القتافىة الصىجية  ،(.411فاطمة ف اد ) ،مجمد -4.
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