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Research Summary 

Research Problem  

The success of any social, economic and other development plan is linked to the 

existence of an efficient human component, as the human being is the goal of 

development, and public health is one of the goals of the development process and is 

also an essential factor in the completion of its efforts and programs.  Disasters and 

crises affect the process of development and production and threaten human life, so they 

must be confronted . 

 

People are exposed to many crises, epidemics, viruses and disasters that threaten their 

lives and expose them to dangers such as exposure to Coronavirus (Covid 19), which is 

an ongoing global pandemic.  And the World Health Organization officially announced 

that more than 21 million cases of Covid 19 in more than 188 countries and regions 

untill the date of August 14, 2020, and most people recover, as about 80% of patients do 

not need the wrong treatment, but almost the symptoms are severe in a one person  out 

of (5) people with Covid 19 disease and he suffers from difficulty breathing, and the 

risk of complications increases among the elderly and people who suffer from other 

health problems such as high blood pressure, heart, lung and cancer.  Hence, we need 

the cooperation of organizations, institutions, all professions and various specializations 

to confront crises and viruses, including the profession of social work, which is one of 

the professions that deal with disasters as it seeks to provide aid on a regular basis to 

individuals and has the ability to interact with the issues of different groups in order to 

provide preventive, curative and developmental programs . 

 

Research Objectives  

Determine the role of the general practitioner in social work in providing services 

during the emerging coronavirus pandemic . 

 Identify the difficulties facing the general practitioner in social work in providing 

services during the Coronavirus pandemic.   

Determine proposals to activate the role of the general practitioner in social work in 

providing services during the Coronavirus pandemic.   

Reaching a proposed framework of the roles of the general practitioner in social work in 

providing services during the Coronavirus pandemic. 

 

Research Questions  

 

What is the role of the general practitioner in 

social work in providing services during the 

emerging coronavirus pandemic ?  

 What are the difficulties facing the general 

practitioner in social work in providing 

services during the Coronavirus pandemic ? 

Received : 11/8/2020 

Accepted : 25/8/2020 

Online publication : 4/10/2020 



Abo ElNile MA, Services during Covid-19 

Volume 3, Special edition  Covid-19 

 

 

 - 21 - 

What are the proposals to activate the role of the general practitioner in social work in 

providing services during the Coronavirus pandemic ? 

What are the dimensions of the proposed visualization of the roles of the general 

practitioner in social work in providing services during the Coronavirus pandemic ? 

 

The most important concepts 

 Coronavirus 

 Covid-19  

pandemic 

services 

 

Research Methodology  

Since this research aims to obtain quantitative and qualitative  theoretical and empirical 

data that are simple, general and comprehensive, and since the research topic is still 

characterized by modernity as the research and studies conducted about it are still 

limited so , the appropriate type for it is the descriptive study . 

The type of the data that this research is interested in obtaining in terms of its 

multiplicity and diversity required that the researcher use the social survey method as it 

the best appropriate method for that, and it is noticeable that the researcher relied on the 

social survey method with the utilizing of a sample 

The Research Fields  

The Research location : 

The Red Crescent Society in Sharkia Governorate 

            Tamkeen Foundation in Zagazig 

Research Population : 

The researcher used the sample social survey method for officials of the Red Crescent 

Society, and their number was (22) individuals, and the officials in Tamkeen 

Foundation, and their number was (80) individuals  

Research Tools: 

Form (Questionnaire) Interview for the officials 

The proposed framework of the roles of the general practitioner in social work in 

providing services during the Coronavirus pandemic: 

1. The assumptions from which the proposed framework is based 

2.The objectives of the proposed framework economically, socially, healthily and 

electronically 

3. The foundations and pillars on which the proposed framework depends on,  

4.The organizations for achieving the proposed framework (knowledge, understanding, 

skills ) 

5.The possibilities of the proposed framework 

6. The success factors of the proposed framework 

7. Tools and the means used to achieve the proposed framework   

8. The strategies used 

9. The tactics used 

10. The principles 

11. The devices involved in achieving the proposed framework  
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تصور مقترح ألدوار الممارر  الاارف  ال الة ما      

االجتمرعي   ل تق يم الة مرت أثنرء جرئح   يرو  

 كورونر المستج 

 د. مرفت أحمد أبو النيل
 أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية

 بكفر صقر

 :مشكلة الدراسةاواًل 
جتماعيه واألقتصاديه وغيرها ترتبط قبل كل شئ بوجود عنصرر بشرري ان نجاح اي خطه للتنميه األ

كفء . فاإلنسان هو هدف التنمية وهو الوسيلة التي تحقق بها في الوقت نفسه وقرد  تببرت البحرو  
 العلميه ان القدرة اإلنتاجيه لالنسان تتناسب طرديا مع حالته الصحيه. 

عمليررة التنميررة هرري ايلررا عامررل اساسرري فرري  ولرركلف فررلن الصررحة العامررة الترري هرري هرردف مررن اهررداف
انجرا  جهودهررا وبرامجهرا وان الكرروار  والتلفيرات واأل مررات ترلبر علررا عمليرة األنترراد والتنميرة وتهرردد 
حيررراال اانسررران علرررا امترررداد تاريخررره ويررركهب لرررحيتها الماليرررين وتحرررد   لررررار ماديرررة فادحرررة فررري 

للعديرررد مرررن المشررراكل األجتماعيرررة والنفسرررية  المجتمرررع وتتررررف فيررره كمرررا هرررا الت مرررن المعانررراال وتعرلررره 
والصحية وغيرها. التي تسبب له  األلطرابات وتلبر علا عمله  باإللافة الا اصابته  بأعراض 

 (1عصبية مبل القلق والتوتر واإلكت اب وغيرها )

ونظررررات لمرررا تتعررررض لررره المجتمعرررات ألنرررواث متعرررددة مرررن الكررروار  التررري ترررلبر علرررا نشررراط المجتمرررع 
 اتة او قد تلبر علا بقا ه واستمراريته. ومنظم

فأصبح ل امات عليها تطوير قدرتها وحشد إمكانياتها لمواجهره هركال الكروار  التري قرد تتعررض لهرا نظررات 
لإلبررار التدميريررة واسررعة النطرراق الناجمررة عنهررا والترري قررد ترردمر المجتمررع وتقصررف بكيانرره وتهرردد اهرر  

بقاء والنمو واألستمرار ومن هكا المنطلق تتبرع  هميره الرتخطط اهدافه األستراتيجية والتي تتمبل في ال
إلدارال الكوار  بالعمل علا األسعداد لمواجهتها او التعامل معها عنرد وقوعهرا والجرد مرن ابارهرا التري 
تلحرررق برررالمجتمع والبي رررة واألسرررراث بعمليرررة إسرررت ناف النشررراط مررررال اخرررر  ويرررت  كلرررف مرررن خرررالل القيرررا  

هرررودات التررري تهررردف الرررا تطررروير القررردرات العمليرررة لمهواجهررره الكررروار  مبرررل بمختلرررف األنشرررطة والمج
عداد خطط الطوارئ وتوفير الموارد المطلوبه لعملية المواجهه )  ( 2تحديد وتقيي  المخاطر المتوقعه وا 

 مرررات والكررروار  واألوب ررره والفيروسرررات التررري تهررردد حياتررره وتعرلررره ويتعرررض اإلنسررران للعديرررد مرررن األ
 د من المشكالت ومن هكال المخاطر التي يتعرض لها.للمخاطر والعدي
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المستجد وتعتبر الفيروسات الخطيرال من لمن الكوار  التي يتعرض  19هي فيروس كورونا كوفيد 
 لها المجتمع  

 المستجد يلبر علا الناس علا مستو  العال  فهو 19فيروس كورونا كوفيد 

ول ظهورال و   وكان منشأال 2020راير فب 24وكان تاريخ وقوعه في  SARS-COV-2 من سالله 
 في ووهان خوبي الصين ب  انتشر علا مستو  العال 

 

 

 

 

 

 العال  مصر األعداد اإلجمالية في

 الف 277مليون + 21 96.108 الحاات الملكدال

 مليون13 56.890 حاات الشفاء

 6.968الف + 762 5.107 الوفيات
 

 

ل  عرالرره فرري ظهررور الحمررا واإلرهرراق والسررعال الجرراف المسررتجد تتمبرر 19وفيررروس كورونررا كوفيررد 
وهررري األكبرررر شررريوعات امرررا األعرررراض األقرررل شررريوعات قرررد يصررراب بهرررا بعرررض المرلرررا األا  واألوجررراث 
حتقران األنرف والصررداث والتهراب الملتحمرره و لر  الحلررق طفرح جلرردي او ت يرر لررون  صرابع اليرردين او  وا 

وتبرد  بشركل تردريجي ويصراب بعرض النراس بالعردو  القدميين وعادال مرا تكرون هركال األعرراض خفيفره 
 (4دون  ن يشعروا باألعراض خفيفه جدات )

( هررري جا حررره عالميرررة مسرررتمرال وحاليرررات لمررررض 19)كوفيرررد 2020-2019وجا حررره فيرررروس كورونرررا 
( سببها فيروس كورونا المرتبط بالمتال مة التنفسية الحرادال الشرديدة 19)كوفيد 2019فيروس كورونا 

ح( تفشرررا المررررض للمررررال األولرررا فررري مدينرررة ووهررران الصرررينية فررري  وا رررل شرررهر  -ف كرررو  –)سرررارس 
يناير  ن تفشا الفيرروس يشركل  30و علنت منظمة الصحة العالمية رسميات في  2019ديسمبر عا  

 حالة طوارئ صحية

مرارس  بلرع عرن  كبرر مرن  11عامن تبع  علا القلق الدولي و كدت تحول الفاشية الا جا حره يرو  
 2020 غسررطس  14دولررة ومنطقررة حتررا ترراريخ  188فرري  كبررر مررن  19يررون اصررابة بكوفيررد مل 21

مليرون مصراب وتعتبرر  13حالره وفراة باإللرافة الرا تعرافي  كبرر مرن  759.000تتلمن  كبر من 
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حي  سرجلت  كبرر مرن ربرع مجمروث عردد الصرابات  حدال  كبر الدول تلررات من الجا حةالوايات المت
 (5الملكدال )

الرا عرالد خراطئ ولكرن األعرراض تشرتد  مرن المررض دون الحاجرة %8النراس نحرو معظ  ويتعافا 
. فيعراني مرن صرعوبة  19 شخاص مصابين بمررض كوفيرد  5لد  شخص واحد تقريبات من بين كل 

 فررري الترررنفس وتررر داد مخررراطر األصرررابة بملررراعافات وخيمررره برررين المسرررننين واألشرررخاص المصرررابيين
 ط الررد  او  مررراض القلررب او الر رره او السرركري او السرررطان رتفرراث لرربمشرراكل صررحيه  خررر  مبررل إ

ويتبقرررا لجميرررع األشرررخاص ايرررات كانرررت  عمررراره  التمررراس العنايرررة الطبيرررة فرررورات إكا  صررريبوا برررالحما او 
مكرران در اإللرر  او لرر ط ويوصرري قررصررعوبة فرري التررنفس او لرريق التررنفس و السررعال المصررحوبين ب

 (6) العيادال المناسبةحية مسبقا ليستنا توجيه المريض الا باألتصال بالطبيب او بمرفق الرعايه الص

فمن هنا نحرن بحاجره الرا تكراتف كرل المنظمرات والملسسرات والرو ارات وكافره المهرن والتخصصرات 
وب رره والفيروسررات ومسرراعدال األفررراد علررا مواجهرره المخرراطر تلفرره لتحرردي اا مررات والكرروار  واألالمخ

 فمن لمن هكال المهن مهنة الخدمة األجتماعية  التي يتعرلون لها من هكال الكورا .

تعتبررر مهنرره الخدمررة األجتماعيررة مررن المهررن الترري تتعامررل مررع الكاربرره حيرر  تسررعي الررا تع يرر  األداء 
األجتمرراعي ألفررراد المجتمررع ومنظماتررة لمواجهرره المشرركالت الترري تعرروق او تهرردد  دا هرر  األجتمرراعي 

التعامرل مرع مصرادر المشركالت او  ألجتمراعي لوحردة  ت يرر فري األداء اومن ب  فهري مهتمره بأحردا
 الترررري تشرررركلها المجتمررررع لمواجهرررره األ مررررات الناتجررررة والمصرررراحبة األخطررررار كالمنظمررررات والملسسررررات

 ( 7للكوار  )

مجتمرع واألسررال واألنسران جتمراعي للوتعتبر مهنة الخدمة األجتماعية من المهن التي تهرت  بالبنراء األ
دال المجتمرع فري كرل مرن الفررد وبي ترة والخدمرة حدا  الت يير الركي ينشرفي   بيات يجاإ اولها تابيرات  وبي تة

وغيرهرا  طرفها المتكامل يمكنها مساعدة األفراد لمواجهره المخراطر النفسرية واألجتماعيرةو  األجتماعية
 (8التي يتعرلون لها )

نمرا بكرل ابارهرا وا   يرات كاف فري مجرال الكروار  وانتشرار الفيروسرات ا تعتبرر عالجرات  والخدمة األجتماعية
هيررا فرري الواقررع عررالد لحالرره عررد  التنظرري  الفجررا ي الرركي يصرريب المجتمعررات نتيجرره حرردو  الكرروار  

 وب ه من المهن عن مواجهه الكوار  واأل وهي مس وله مع غيرها

الخررررردمات  ويلرررررمن وصررررول  تظمررررهجتمررررراعي بتقرررردي  المسررررراعدات بصررررورال منويقررررو  األخصررررا ي األ
 ( 9داخل المستشفيات ) ن واسره  والمساعدات للمتلريي

النراس بمنرع انتشرار المررض والوقايرة منره جتماعي مع فيرروس كورونرا بمسراعدال فيقو  األخصا ي األ
تباث األرشادات الال مة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية او و ارال الصحة   وا 
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وصررري مراكررر  لمررررض وتنتشرررار اكيرررف يمكرررن  ن يسررراعد النررراس فررري منرررع إ فأصررردرت و راال الصرررحة
 C D Cمراض والوقايه منها   السيطرال علا األ

تكررر وبشررب السروا ل بما في كلف غسل اليردين بشركل م بلتباث ممارسات النلافة الشخصية الجيدة
ا كنرررت تشررررعر كف عنرررد السررررعال والبقررراء فررري المنرررر ل إنررررف والفررر  بمنرررديل او بكوعرررربكبررررال وبت طيرررة األ

 تكررون تكررون مريلررا ننصررحف بالبقرراء فرري المنرر ل مررال لررافه الررا كلررف حتررا عنرردما ابررالمرض باأل
قرل البقراء علرا بعرد سرته اقردا  علرا األجتمراعي و اجه الا الخرود لللرورال او ممارسة التباعرد األبح

 (10من ااخرين )

مرررع  تعرررامالت  رعايرررة األجتماعيرررةفررري مجررراات ال فتعتبرررر الخدمرررة األجتماعيرررة مرررن  كبرررر المهرررن العاملرررة
وليه متكاملة او التعامل مع مجال حياة األنسان  كليه ومحاولة في نفرس الوقرت المواطنين بنظرال شم

 ( 11شباث حاجاته )إستخدا  موارد المجتمع إل

ن لررديها قرردرال علررا وارتبطررت الخدمررة األجتماعيررة منررك نشررأتها باإلحتياجررات األنسررانيه األساسرريه كمررا  
ت لمساعدال كل ف ا وقا ية والعالجية والتنويةف ات ب رض تقدي  البرامج الالتعامل مع قلايا مختلفه ال

  يرال وكلف بما تتلمن من مهرارات و سراليب مهنيرةحتياجات المتالمجتمع علا مواجهه الظروف واأل
(12 ) 

ريرررق جتمررراعي لت ويررردال بكرررل جديرررد سرررواء عرررن طفالبرررد مرررن اإلعرررداد البررردني المسرررتمر ل خصرررا ي األ
ت ويترفررع حتررا يسررتطيع ان يسرراير تلررف التطررورا لتدريبيررةالنشرريرات او اللقرراءات العلميررة او الرردورات ا

بمسرررتو  الممارسرررة المهنيرررة محققرررا بطريقررره  فلرررل  هرررداف المهنرررة كمرررا تتطلبهرررا طبيعرررة العمرررل فررري 
 (13) مجاات الممارسة المختلفة

 :ثانيا الدراسات السابقة
 د عل  الباحبه في حدو  دراسات العربية واألجنبيه والرسايل العلميةخالل المراجع الشامله لل

 صنفت الدراسات السابقه الا محورين هما: 

 

 األول:المحور 
المسااد د يدساا   19ا كوفيااد ه موضااوف فياارور كوروناادراسااات دحاادي  دااه ادارر الكارثااة بمااا أ

ه هذا الفيارور ماه ضامه أ ددبرت الباحثهبالحداثه وهناك قله في األبحا  الذي دحدثت دنه . ا
 درار الكارثه بالد فسوف دعرض درسات ده الها ال الكورا  الدي ددعرض
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  2000كدت دراسه  رمر كليموري أ .1

دارال الكاربه يساه  في حج  الخسا ر علا  ن لعف قدرة المجتمعات علا التخطيط إل
ال ولع خطط مما يتطلب لرور  يلعف من قدرال المجتمع علا تحقيق  هدافه التنمويةو 

ه مما ينهي من قدرال فريق إدراال الكاربه علا الكارب عداد المجتمع للتعامل معوبرامجع إل
 (14الا رد فعل منظ  تجاهها ) الوصول

  REX Red dis  2001دوصلت  .2

 مات في العمل مع حاات الكوار  وقدد حقق التوا ي المجتمعي بشكل الا استخدا  مدخل األ
 ( 15) مه جهه الفعاله ل بار السلبيه الناجمه عن موقف األجيد مما يساه  في الموا

  2002 يزماه  اكدت دراسة .3

جتمعات المتقدمه يعتمد علا النظرة المتكامله للكاربه دراال الكاربه في المعلا  ن التخطيط إل
مكانيات والموارد الال مه مل معها حال وقوعها الا توفير األالمجتمع للتعا من  عداد وتهي ة

عداد فريق مدرب إلللتعا عطاء الت دراتها يمكنهمل مع الموقف وا  عامل مع كل مت يرات الموقف وا 
 ( 16الموقف ) اك القرارات التي تتناسب مع طبيعةتخالحريه الكاملة في إ

  2002سدنيرج  اكدت دراسة .4

فراد المتابرين بالكاربه والتخفيف من الل وط التي علا لرورال تحسين األداء األجتماعي ل 
سريه والعمل عالقاته  األجتماعية واألال مشكله عادن منها والعمل علا مساعدته  علا إيعانو 

ار نفسيه لر في تحقيق كلف وتلدي الكاربه الا  علا تفعيل دور المنظمات التطوعيه 
جتماعية وتلبر علا األ  ( 17فراد وخبراته  الحياتيه فترال طويله من ال من )وا 

  2005حمد شيخ أ اكدت دراسة .5

موبر لتحقيق كفاءال وفاعلية المجتمع في جوهري و الكوار  عنصر   ن عملية األستعداد لمواجهة
سابقة ستعداد المجتمع وخبرته مع الكوار  مواجهه آبارها و ن هناف عالقة طردية بين درجه إ

 (18خطار الناتجه عن الكاربه )األ
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  2006ماري كيوليت اروبرت  اكدت ندايج دراسة .6

عامل مع الكاربه يساه  في تقار المجتمع للتنسيق وعد  وجود خطط وبرامج معدال للتمن  ن إف
ن حاات الطوارئ التي تجابه المجتمع التي تواجهه المجتمع و  حج  األلرار المادية والبشرية

عد  وجود التنسيق ومد  تلبيه األمكانيات  للمت يرات المجتمعيه  ظهار وجود اوتعمل علا إ
 (19الطار ه )

  2007محمود درفاه  كدت دراسةا .7

عل عداد المجتمع لمواجهه الكاربه ويقو  المجتمع ومنظماته برد الفستعلا إنخفاض مستو  ا
وب ه )الفيروسات( التي يتعرض لها ويتنظر العشوا ي في مواجه الكوار  األ مات والمخاطر واأل

مما يتطلب لرورال وجود  عنها ا تقع الكاربه ب  يبو  بلصالح اآلبار التدميريه الناتجةحت
 (20بارها )يف من آتخطيط إلدارال الكاربه للتخف

  2013براهي  اكدت دراسة سميرر ا .8

علا  هميه المعلومات الرسمية في التخطيط األستراتيجي الفعال و هميه الترابط بين آج اء 
يق  فلل هدافها وتحقتراتيجي لنجاح المنظمه في تحقيق  سواقسا  المنظمة لنجاح التخطيط األ

ي باألحتياجات المت يرة للبي ه والتأكيد علا  هميته اداء ممكن لها وارتباط التخطيط األستراتيج
 (21) في إستمرارية نشاط المنظمة

 

 المحور الثاني: 
  مع الكوار  والمخاطر دراسات تحدبت عن دور الخدمه األجتماعيه

 

  1992 رشاد دبداللطيف اكدت دراسة .1

ناتجه عن الكوار  هميه تكوين فريق عمل من المهنيين والمتطوعين لمواجهه المشكالت العن  
(22) 
  2000كريمرو ارنولد  اكدت ندائج دراسة .2

طفال علا لرورال العمل علا تخفيف األلطرابات النفسيه واألجتماعية التي يعاني منها األ
األطفال علا من جراء الكاربه وكلف يولع برامج مهنيه تساه  في التلليل منها ومساعدال 

 (23ندماد في المجتمع )األ
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  2002رايشيل كيول  اكدت دراسة .3

 مات والكوار  من وجود نقص في مهارات األخصا يين األجتماعيين في تعامله  مع األ
 (24العامه )

  2004مايثور فينف لوير  اوصت دراسة .4

في التعامل  عيةجتماالا لرورال تدريب األخصا يين األجتماعين علا اساليب مهنة الخدمة األ
مه في التخفيف من الل وط النفسية واألجتماث اهمع الكوار  العامه حتا يمكنه  المس

 (25بها حال وقوعها ) للمتأبرين 
  2004بور كرينو وادمز  اكدت دراسة .5

الكاربه وتدريبه   علا لرورال تنمية اتجاهات األخصا يين األجتماعيين نحو األستعداد لمواجهة
 ( 26بار الناجمه عنها )امل معها حتا يمكن التقليل من اآلعلا كييفيه ولع سيناريوهات للتع

  2005دورلي ديج  ةاكدت دراس .6

يعاني منها المسننين قبل  التي   في تعمي  المشكالت النفسيه واألجتماعيةتساه من  ن الكاربة
خصا يين امل األوتحد  لديه  خلل في تصوراته  الكاتيه حول المستقبل وابد من تع الكاربة
 (27معها )

  Remy B  2005اسدهدفت دراسة  .7

علا إستكشاف المعلومات وطرق الممارسة التي يستخدمها األخصا يون األجتماعيون في 
اجات المعيشيه . حتيالمنظمات الصحية والتي تتعلق بمعرفة الت يرات األ مه والسياسات واأل

قتراحات  دارالوككلف تصورات األخصا يون حول إستجابة األ في منظامته  لقلايا المخاطر وا 
التي  إليها األخصا يون األجتماعيون ونماكد و ساليب الممارسة يشير الت يرات التي

يستخدمونها عند العمل مع األمراض و ظهرت نتا ج الدراسة  ن معظ  األخصا يين 
ج اء عية عن األوالدفا األجتماعين اشاروا الا  ن الخدمات المباشرال بالممارسة المجتمعية

مع لرورال األعتماد علا إستراتيجيه المرافق والتمكين  لهامه في  دواره  خالل مساعدال األفرادا
 ( 28فراد والفقراء والمرلا )األجتماعي ل 

  2006دراسه منى دطيه  .8

رك ت  هدافها علا تحديد الف ات األولا بالرعاية وتحديد واقع لها ومتطلبات األستدامه 
طيه لتحقيق األستدامه ه لهكال الف ات والتوصل الا ملشرات تخطيجتماعيه للخدمات المقدماأل
في  ها الا  ن الف ات األولا بالرعايةجتماعيه للخدمات المقدمه واشارات الدراسه في نتا جاأل



Abo ElNile MA, Services during Covid-19 

Volume 3, Special edition  Covid-19 

 

 

 - 29 - 

 المتعطلين عن العمل وحددت الدراسةسر وآ سر الفقيرال المجتمع ه  اللعفاء والمسنين واآل
كما توصلت ايلا سر منها قدمة له  والمشكالت التي تحد من إستفادال اآلواقع الخدمات الم

من الملشرات التخطيطيه لتحقيق األستدامه األجتماعيه للخدمات المقدمة  الدراسة الا مجموعة
 (29) للف ات األولا بالرعاية

  Cullo Nieto Cesar  2008 دراسة .9

عطاء دور والح لها ول خصا يين للجمعيات  اكدت علا  همية تدعي  القدرات الملسسية وا 
ن علا   ايلات  يط وتنفيك ومتابعة المشروعات الخدمية و كدت الدراسةاألجتماعيين في تخط

عندما يشعرون باألنجا ات المادية بالمجتمع و ن المشروعات الملرال  مشاركه المستفيدين ت داد
توياته  المعيشيه وخاصة يجاب علا مسللدخل تلدي الا  يادة دخول اآلسرال بما ينعكس باأل

 ( 30) ’وقت الحاجه ول وط الحيا
  Bales  2008 دراسة .10

لا التعرض للمخاطر وتوفير الحماية األجتماعية بار المترتبه عسعت الدراسة للتعرف علا اآل
ككافة ف ات المجتمع اللعيفة مبل المسننين والمرآال اللكين تتعدد آحتياجاته  ما بين 

ات الحماية تنوث في آليال اإلقتصادية والمادية وغيرها مع لرورةو  األجتماعية والنفسية
البه بحقوقه  وتحسين نوعيه الحياة له  جتماعيين له  والمطاألجتماعية من قبل األخصا يين األ

 ( 31وقت الكوار  والمخاطر ) وخاصة
  Pallet  2009 اسدهدفت دراسة .11

األجتماعية لتحسين الخدمات لمقدمي  علا تحديد العالقة بين معارف وقي  ومهارات الخدمة
وغيرها . واشارت نتا ج الدراسة  ن يمكن  مراضدين ل شخاص المصابين باألن الوالم الرعاية

في حياة مقدمي الرعاية األبوين للمصابين .  هامات  جتماعيون دورات  ن يلعب األخصا يون األ
  الرعاية للمرلا المصابين لتقدي لخدمات المفيدة  للخدمة األجتماعيةعلا ا ورك ت الدراسة

 ( 32حتياجاته  )ومواجهه آ

  Nan joruis Muhauich  2009اكدت  .12

 علا نتا جها علا انه لكي تحد  إستجابه للت يرات السياسية واإلقتصادية المستمرال فلن مهنة
ت األجتماعية خاصة للف ات اللعيفة ستدامه الخدمادمة األجتماعية يجب  ن ترك  علا إالخ
ماكد اقو  للتدخل والمساندال في محيط المجتمع وككلف يجب تطور ن قتصاديات وا   جتماعيات إ

 (33وتعمل علا تطبيق هكال النماكد علا مختلف المستويات )
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  2009قر    ورج  اكدت دراسة .13

علا وجود مجموعة مبادئ اساسيه تستند إليها عملية  تقدي  الخدمة الدا مة مبل التنسيق 
المستفيدين علا  ركةاو العوامل الملشرال علا التنمية مع مراعاال مشابعاد والتفاعل بين كل األ

 (34كل المستويات المجتمعيه )

  Wint leamar   2010 اكدت دراسة .14

علا  ن األستدامه األجتماعية  للخدمات المقدمة  للف ات المحرومه ابد  ن تحظا بتطبيقات 
الرفاهية والعمل ث إشباث الحاجات و  بناء اآلسري من اجل تحقيق الرعايةالنطاق في ال واسعة

 (35في وقت الكوار  ) ي إطار الموارد المتاحه وخاصةاألساسية ف

  2010 خضرر انور هدفت دراسة  .15

والمتمبله في معاش  علا الكشف عن رلية الفقراء ألشكال الحماية المقدمة له  من الدولة
د المجتمعيه في سد احتياجاته  ومد  كفاءال هكال الجهو  جتماعي والرعاية الصحيةاللمان األ

جتماعي حديد المشاكل التي تواجهه بعض اآلسر المتقيدال من اللمان األوت األساسية اليومية
 سرال كاتها فيلخدمات والمشكالت التي تواجهه اآلمع الجهات التي تتولا تقدي  المساعدات وا

 (36له عن رعايته  )مجال الحصول علا العالد وتر  اآلسر ان الدولة هي المس و 

 2010دومادر احمد اوضحت دراسة  .16

ا في حاجه الا إستراتيجيات خدميه بديله تأخك في إعتبارها تدعي  األفراد المهلو  حقوقه  انن 
األستراتيجية ا تهدف الا تحقيق  علا قدر من المنفعه او المستقبليه حي   سواء الحاليه

مع والحفاظ علا اللعفاء في المجت ب حياةس المال بل تسعا الا تحسين اساليوتراك  ر 
 ( 37) سانيةالكرامة اان

  Marry DNN  2010 اسدهدفت دراسة .17

مه الخدمات الدا  علا دمج المت يرات البي ية مع األهداف األجتماعية واإلقتصادية إلستراتيجية
األستخدا  و  دا مه ا تهت  فقط  بحماية الطبيعةن الخدمات العرفت الدراسة  في نتا جها علا  

 ( 38جتماعي )األ والتهميشوالفقر  تهت  بالعداله األجتماعية ولكنها ايلات  العقالني للموارد الطبيعية

  Nan Jatuin Muhauick  2011 دوصلت دراسة .18

جتمع المدني الا حد  منظمات المالا افتقار بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلا كل
هيل خداماتها او في عمليات تدريب وتأ في ولع برامجها او تحدي  المنهجية العلمية 

ن وت ويده  بالمهارات الفنية واإلدارية والقيادية األ مه للعمل التطوعي بجانب   علا هاا
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عادال هيكلها وولع اطر تنظيميه تتيح لها المجتمع المحلي بحاجه الا إ تنميةجمعيات 
ستدامه األستراتيجي أل ممارسه العمل الملسسي وتواجه معوقات من لمنها غياب التخطيط

 (39الخدمات )

  ALUES  Arletr   2012 دراسة .19

دمات الدا مه وعرفت سرال والخاستهدفت الدراسة الا التعرف علا العالقة بين مشكالت اآل
سريه والحد من ت في التخفيف من هكال المشكالت اآلستدامه الخدمانتا ج الدراسة الا  همية إ

 (40الدمار السري )

    Ministry of social develop   2013 سةاسدهدفت درا .20

ع وصياغه إستراتيجيه للحماية القومية وتهت  بتوفير سبل الدع  والحماية األجتماعية علا ول
لكافه ف ات المجتمع من  طفال وطالب مدارس وجامعات والمسنين وكو متحدي اإلعاقه 

متكامله لتلف الف ات في إطار  و كدت نتا ج الدراسة علا لرورال توفير برامج رعايه إجتماعية
 (41)وتحسين نوعية الحياة  جتماعياأل واألستبعاد الفقر والخطر لمواجههه تسعا علفا سياسة إجتماعية

  Emma Gain  2014  هدفت دراسة .21

علا التعرف علا اسهامات الحماية األجتماعية في مواجهه اللعف اإلنساني والمخاطر 
ال ربط اليات الحياال المختلفة  واكدت نتا ج الدراسة علا لرور جتماعي عبر دورال واألستبعاد األ

دع   الحماية لإلنسان عبر دورال الحياة مع التقوي  المستمر للسياسات األجتماعية و همية
 ( 42الجماعات اللعيفه والمدافعه عن حقوقها )

  Mukeul  OAs her  2015 واسدهدفت دراسة .22

اعية وولع خطط إستراتيجيه إلشباث األحتياجات جتمعلا التعرف علا سياسات الحماية األ
تاحه فرص العمل اما  الجميع ومساندال ف ات واجهه المشكالت األجتماعية واإلقتصادية وا  وم

 (43العج  والمرلا )

 

 :اسة الحاليه مه الدراسات السابقةموقف الدر 
ه دور الخدمرررررة هميرررربررررالرغ  مررررن  ن الدراسرررررات السررررابقة تناولررررت األلررررررار الناجمرررره عررررن الكررررروار  و 

لتي يحتاجهرا المتلرريين مرن الكاربره ومسراعدته  ومسراندته  عرن معها بتقدي  الخدمات ا األجتماعية
 كوفيرد المرلا والتعررض للمخراطر وهنراف نردرال فري الدراسرات التري تناولرت مولروث فيرروس كورونرا
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الخدمررررة دوار الممررررارس العررررا  فرررري ا لرررر  تتطرررررق الررررا ولررررع تصررررور مقترررررح ألنهررررالمسرررتجد الررررا إ 19
 فيروس كورونا المستجد  ةاألجتماعية في تقدي  الخدمات آبناء جا ح

 :المنطلقات النظرية ثالثاً 
 دراستها علا  رك ت الباحبة

دوار التري يقرو  فرك ت الباحبة في دراستها علا نظرية الدور ألنها تتناسرب مرع األ الدور: *نظرية
 كورونا  في حاله جا حةبها الممارس العا  مع الملسسات في تقدي  الخدمات 

    social Role Theory جتماعينظرية الدور األ*
المعررايير  فررراد فيمررا يتعلررق معرره او ينهررف مجموعرره معينرره مررنيعرررف الرردور بلنرره  فعررال األعلرراء األ
جتمراعي فري السرل  األ معينرات  جتماعيرات إ ن كرل فررد يشر ل مركر ات التنظيميه وتتمير  نظريرة الردور علرا  

الواجبررات واإللت امررات الترري علررا األشررخاص الرركي شرر له مجموعررة مررن الحقرروق و  هرركا المركرر  يعرررض
 (44) إجتماعيأ آخر شخاص الكين يش لون مراك ات تنظ  تلقا يات مع األ

 

 :الدور *او ه اإلسدفادر مه نظرية
 رس العرررا  لتقررردي  الخررردمات فررري جا حرررةدوار التررري يقرررو  بهرررا الممرررا. تسررراعد النظريرررة علرررا فهررر  األ1

 فيروس كورونا المستجد 

لمنظمررررات لررررع تصررررور مقترررررح مهرررر  فرررري سررررد الب رررررات الترررري تعرررروق افرررري و  ايلررررات  . تفيررررد النظريررررة2
 ستفادال من خدامتها والملسسات والجمعيات عن  داء دورها بصورال فعاله لإل

والتعراون مرع فريرق العمرل لتقردي   جتمراعي. تساعد النظرية علا تحديد  دوار مهنيه ل خصرا ي األ3
صررادية وغيرهررا ل فررراد فرري التعرررض لفيررروس ات األجتماعيررة والتعليميررة والصررحية واإلقتفلرل الخرردم 

  المستجد 19كورونا كوفيد  جا حة

 

 :أهمية الدراسة رابعاً 
 ندرال  بحا  هك المولوث إلنه يتس  بالحدابة .1

 نتشار الفيروسات في جميع دول العال   همية وخطورة ظاهرة إ .2

 من وجود فيروس كورونا  جةظهور العديد من المشكالت النات .3
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 فراد وحياته  علا صحة األ خطورال الفيروس .4

 فراد للمخاطر والموت ر السريع لفيروس كورونا وتعرض األنتشااإل .5

ومسرررراهمتها فرررري مواجهرررره نتشررررار الفيررررروس  هميررررة دور الخدمررررة األجتماعيررررة مررررع ظهررررور وا   .6
 فراد المخاطر واألوب ه عن طريق الوعي الصحي ل 

را  واأل مرررات والمخررراطر الرررا وجرررود خطرررط وبررررامج ومي انيررره خاصرررة للكرررو التوصرررل  ألهميرررة .7
 وب ه واأل

مررع هرركال  الوصررول الررا تصررور مقترررح ألهميرره  دوار الممررارس العررا  كو الخدمررة األجتماعيررة .8
 نتشارال بليه للقلاء علا الفيروس او منع إمستق رال الخطيرال وولع الحلول لها ورليهالظاه

 

 هداف الدراسه:خامسًا أ
 .مات  بناء جا حة فيروس كورونا المستجددور األخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخدتحديد  .1

دور األخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات  بنرراء جا حررة تحديررد الصررعوبات الترري تواجرره  .2
 .فيروس كورونا المستجد

دور األخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات  بنرراء جا حررة فيررروس تحديررد مقترحررات تفعيررل  .3
 .كورونا المستجد

 الخردمات تقردي  فري ةااجتماعيردوار الممرارس العرا  فري الخدمرة التوصل إلا تصور مقترح أل .4
  بناء جا حة فيروس كورونا المستجد.

 الدراسة: سادسًا دساؤالت
 ؟جتماعي في تقدي  الخدمات  بناء جا حة فيروس كورونا المستجددور األخصا ي اإلما  .1

بنررراء جا حررررة جتمررراعي فررري تقرررردي  الخررردمات  األخصرررا ي اإل دورمرررا الصرررعوبات التررري تواجرررره  .2
 ؟فيروس كورونا المستجد

جتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات  بنررراء جا حرررة فيرررروس دور األخصرررا ي اإلمرررا مقترحرررات تفعيرررل  .3
 ؟كورونا المستجد

 الخرردمات تقرردي  فرري ةجتماعيرراألمررا  بعرراد التصررور المقترررح ألدوار الممررارس العررا  فرري الخدمررة  .4
  بناء جا حة فيروس كورونا المستجد؟
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 :لدراسةسابعًا مفاهي  ا
 مفهو  فيروس كورونا  .1
 مفهو  الجا حه  .2
  مفهو  الخدمات .3

   

                                         CORONA VIRUS             مفهو  فيرور كورونا:       .1

ن عردد ن المعرروف  نسران ومرالتي قد تسبب المرض للحيروان واإل هي سالله واسعه من الفيروسات 
ت البررررد الشرررا قه الرررا مرررراض تنفسررريه تترررراوح حررردتها نررر ابب لررردي البشرررر  فيروسرررات كورونرررا تسررر مرررن

وسررط التنفسرريه )ميرسرري( والمتال مرره التنفسرريه الحررادال األمررراض األشررد خامرره مبررل متال مرره الشرررق األ
  19مرض كوفيد  الوخيمه )سارس( وبسبب فيروس كورونا المكتشف ملخرات 

  :                                                       COVID-19 مرض كوفيد

كتشرافه مرن سرالله فيروسرات كورونرا ولر  يكرن مرض كوفيرد هرو مررض معرد يسرببه آخرر فيرروس تر  إ
مدينرره ووهرران الصررينيه فرري هنرراف اي علرر  بوجررود هرركا الفيررروس الجديررد ومرلرره قبررل برردء تفشرريه فرري 

لبر علررا العديررد مررن بلرردان ترر اان الررا جا حررة 19وقررد تحررول كوفيررد  2019ول وديسررمبر كررانون األ
 ( 45العال  )

 المقصود بفيروسات كورونا:

ات والبشررر علررا حررد سررواء حيرر  ن تصرريب الحيوانرره كبيرررال مررن الفيروسررات الترري يمكررن  هرري مجموعرر
 (46مراض الجها  التنفسي )يسيب  

                                                Pandemic:مفهو  ال ائحه .2

برا كالمعترراد مررل  فرري وبرراء ينتشررر علررا نطرراق شررديد اإلتسرراث يتجرراو  الحرردود الدوليررة هرري جمررع جرروا ح
قررد تحررد  الجرروا ح لتررلبر علررا البي ررة والكا نررات ال راعيررة مررن ماشررية فررراد و علررا عرردد كبيررر مررن األ

 (47شجار وغير كلف )ومحاصيل  راعية واألسمالف واأل

نتقرال العدو  بصورال مباشرال من فررد آخرر وبلين بنداث عالمي فهو انتقال المرض بكال الطريقتهي إ
  الرا الفرررد دون انتقررال مررن فرررد آلخرر وان نررر   نشررطة وت يرررات المرلررا المررض مررن الشررئ الملررو 

 (48نتشار الفيروس )وا  
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                                               Services مفهو  الخدمات: .3

ت ومجهودات منظمه كات صيفه عالجيه ووقا يره هي خدمات احتماعيه او خدمات مهنيه او عمليا
وانتشررا يه تررلدي الررا النرراس وتهرردف الررا مسرراعدته  فرري الوصررول الررا حيرراال كريمرره تسررودها عالقررات 
طيبرره ومسررتويات اجتماعيرره تتمشررا مررع رغبرراته  وامكانيرراته  وتتعررق مررع مسررتويات وامرراني المجتمررع 

 ( 49الكين يعيشون فيه )

جتمررراعيون وغيرررره  مرررن ن األنشرررطه التررري يقررردمها األخصرررا يون األوتعررررف ايلرررا بلنهرررا مجموعررره مررر
نه  نفسره  وتردعي  العالقرات بيرليكونوا اكبر قدرال وكفاءال فري اإلعتمراد علرا آ المهنين لمساعدال الناس

او اصرررحاب  جتمررراعيونوهرري مجموعررره مرررن البرررامج او األجرررراءات التررري يسررتخدمها األخصرررا يون األ
 (50) نحو اهداف الرعاية األجتماعية المهن المرتبطة به  والمواجهه

الوظرا ف والخردمات التري تقابرل اإلحتياجرات  حردا  يلر  العديرد مرنوينظر إليها علا  نهرا نظرا  األ
فرراد وجماعرات المجتمرع وهري وسريله األجتماعية وتهدف الا تأمين مستو  مناسب من الحياال كآفه  

نشرطه والتجهير ات بلنها تشير الا البررامج واأل قيق التوا ن واألستقرار األجتماعي وعرفتاساسيه لتح
ومسررراعدال هرررواء الررركين يعرررانون  حسرررين ظرررروف المعيشررره للفررررد والجماعرررة وتحقيرررق التنميرررةالال مررره لت

حتياجررات سررتو  معيشرره األفررراد و يررادال معرردل آدا هرر  ومقابلررة إصررعوبات كالخرردمات وتسررتهدف رفررع م
 ( 51الفرد وعالد مشكالته )

البررررامج والخررردمات  نهرررا النظرررا  الررركي يلرررعه متلرررمنات علرررا إ دمرررة األجتماعيرررةويعرفهرررا قررراموس الخ
قتصاديات ت التي تستهدف الا مساعدال ومواجه إحتياجات  ول ف الكين يحتاجون إجتماعيات وا  متيا اواإل

 (52للحفاظ علا المجتمع ) صحيات وتعتبر هكال الخدمات لرورية او تربويات او

 ح :الخدمات في الب وتقصد الباحبة

التررري يقرردمها األخصررا يون األجتمررراعيون للمتلررررين والمعرلرررين  بأنهررا مجموعرره الخررردمات المهنيررة
 المستجد  19الخطر من فيروس كورونا كوفيد 

وغيررر مررن  وهرركال الخرردمات مبررل الخرردمات األجتماعيررة واإلقتصررادية والنفسررية والصررحية واإللكترونيررة
  الخدمات التي يستفيد منها المعرض للخطر
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 األ راءات المنه يه للدراسة:  ثامناً 
 :نوف الدراسة .1

يقردمها الممرارس تعد الدراسه من الدراسات الوصفيه التحليليه التي تهدف الا وصف الخدمات التري 
 المستجد   19فيروس كورونا كوفيد   العا  ابناء جا حة

 المنهج المسدخد :  .2

 لمسللين سلوب العينه لنهج المسح األجتماعي بلم تتبني الدراسة
 :م االت الدراسة .3

 :يمبررل المجررال المكرراني فرري جمعيررة الهررالل األحمررر ملسسررة تمكررين بال قررا يق  الم ااال المكاااني
  فيروس كورونا محافظة الشرقية للتعاون مع الباحبين إلنه  يقدمون الخدمات آبناء جا حة

 :ي جمعيره الهررالل ينره للمسرللين فرجتمراعي بالعالمسررح األ اتبعرت الباحبره مرنهج الم اال البشاري
  مفردال 22حمر وكان عدده  األ

 مفردال  80تمكين كان عدده   والمسللين في ملسسة
 

 أدوات الدراسة: .4

 تمبلت  دوات جمع البيانات في:

 بناء جا حة جتماعي في تقدي  الخدمات دور األخصا ي اإلحول  للمس ولينستبيان إاستمارة 
 :فيروس كورونا المستجد

 قات للخطوات التالية:وت  تصمي  األداة وف 
 

حول دور األخصا ي ااجتماعي في  :للمسئوليهقامت الباحثة بدصمي  اسدمارة اسدبياه   .1
وكلف بالرجوث إلا الترا  النظري،   بناء جا حة فيروس كورونا المستجدتقدي  الخدمات 

لعبارات المتصلة لتحديد االسابقة واإلطار التصوري الموجه للدراسة، والرجوث إلا الدراسات 
 الدراسة. أبعاد بالتي ترتبط 

 دلى المحاور الدالية: المسئوليهاشدملت اسدمارة اسدبياه   .2
 البيانات األولية. -
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 . بناء جا حة فيروس كورونا المستجددور األخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخدمات  -
يررروس  بنرراء جا حررة فجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات دور األخصررا ي األالصررعوبات الترري تواجرره  -

 .كورونا المستجد
 بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا دور األخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات مقترحررات تفعيررل  -

 .المستجد
 صدق األداة: .3
 صدق المحدوي " الصدق المنطقي ": (أ)

اإلطالث علري األدبيرات والكترب، واألطرر النظريرة، بر الباحبرةللتحقق من هكا النوث من الصدق قامت 
تحليل هكال األدبيات والبحرو  والدراسرات ب   الدراسة. بأبعاد  السابقة التي تناولت والدراسات والبحو 

وكلف للوصول إلي األبعاد المختلفة والعبارات المرتبطرة بهركال األبعراد كات اارتبراط بمشركلة الدراسرة، 
 بنراء جا حرة فيرروس كورونرا دور األخصرا ي ااجتمراعي فري تقردي  الخردمات  بعراد  حي  تحديرد من

 .المستجد
 صدق االدساق الداخلي: (ب)

علا معامل ارتبراط  المس وليناستمارة استبيان في حساب صدق ااتساق الداخلي  الباحبة اعتمدت
مجتمرع الدراسرة.  المسر ولينمرن  ات( مفررد10في األداة بالدرجة الكلية، وكلف لعينة قوامهرا ) بعدكل 

ليهررا، و ن معامرل الصردق مقبررول، كمرا يتلررح وتبرين  نهرا معنويررة عنرد مسرتويات الدالررة المتعرارف ع
 من الجدول التالي:

 
 ككل سدبياهودر ة اال المسئوليهاسدمارة اسدبياه ( االدساق الداخلي بيه أبعاد 1 دول )

 ( 10ه=)

 األبعاد  
معامل 
 الداللة االردباط

 ** 0.939 المسد د أثناء  ائحة فيرور كورونادور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات  1

2 
أثناااء  ائحااة فياارور دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات الصااعوبات الدااي دوا ااه 

 ** 0.938 كورونا المسد د

أثناااء  ائحااة فياارور كورونااا دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات مقدرحااات دفعياال  3
 ** 0.820 المسد د

 (0.05* معنوي دند )                                                                    (0.01** معنوي دند )
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 يوضح ال دول السابق أه:
علررا حرردة، ومررن برر  تحقررق  بعررد( لكررل 0.01األداة دالررة عنررد مسررتو  معنويررة )  بعررادمعظرر  

 مستو  البقة في األداة وااعتماد علا نتا جها.
 ثبات األداة: .4

بررراون للتج  ررة النصررفية،  -سرربيرمان  معادلررةباسررتخدا   ليناسررتمارة اسررتبيان المسرر و ترر  حسرراب ببررات 
وقااد  اااءت الندااائج كمااا هاااي . الدراسررة مجتمررع المسرر ولين مررن ات( مفرررد10وكلررف لعينررة قوامهررا )

 موضحة في ال دول الدالي:
 ندائج ثبات اسدمارة االسدبياه باسدخدا  معادلة سبيرماه براوه للد زئة النصفية (2 دول )

  (10=ه)

 بعاداأل  
 قيمة )ر(
 وداللدها

معادلة سبيرماه 
 براوه

 0.965 0.932 المسد د دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات أثناء  ائحة فيرور كورونا 1

دور األخصاااائي اال دماااادي فاااي دقااادي  الخااادمات أثنااااء  ائحاااة الصاااعوبات الداااي دوا اااه  2
 0.830 0.709 فيرور كورونا المسد د

دور األخصااائي اال دماااادي فاااي دقاادي  الخااادمات أثناااء  ائحاااة فيااارور  مقدرحااات دفعيااال 3
 كورونا المسد د

0.686 0.814 

 0.861 0.756 ثبات اسدمارة اسدبياه المسئوليه ككل

 يوضح ال دول السابق أه:
تتمتع بدرجة عالية من الببات، وبكلف يمكن ااعتماد علا  ل بعادمعامالت اارتباط معظ  

  صبحت األداة في صورتها النها ية.وبكلف   نتا جها
أثنااء  ائحاة فيارور كوروناا دور األخصائي اال دماادي فاي دقادي  الخادمات دحديد مسدوى  .5

 :المسد د

 بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا دور األخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات مسررتو  للحكرر  علررا 
 إلرررا حرررد مرررا)بالبرررة درجرررات(،   نعررر :، بحيررر  تكرررون بدايرررة ونهايرررة ف رررات المقيررراس البالبررريالمسرررتجد

دخررال البيانررات إلررا الحاسررب اآللرري، ا)درجتررين(،  ولتحديررد طررول خاليررا  )درجررة واحرردة(، ترر  ترميرر  وا 
(، 2=  1 – 3قيمرة )  قل –المقياس البالبي )الحدود الدنيا والعليا(، ت  حساب المد  =  كبر قيمة 

( وبعررد 0.67=  2/3) ليررة المصررححترر  تقسرريمه علررا عرردد خاليررا المقيرراس للحصررول علررا طررول الخ
بدايرة المقيراس وهرا الواحرد الصرحيح وكلرف  وكلف ت  إلافة هكال القيمة إلا  قرل قيمرة فري المقيراس  

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:لتحديد الحد األعلا لهكال الخلية، 
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أثناء ت دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمال المدوسطات الحسابية( مسدويات 3 دول )
  ائحة فيرور كورونا المسد د

 مسدوى منخفض 1.67 الى أقل مه 1 البعد مه واذا دراوحت قيمة المدوسط للعبارة أ

 مسدوى مدوسط 2.35 الى أقل مه 1.67 البعد مه واذا دراوحت قيمة المدوسط للعبارة أ

 مسدوى مردفع 3 الى 2.35 البعد مه واذا دراوحت قيمة المدوسط للعبارة أ

 أساليب الدحليل اإلحصائي: .6
الحاااز   (SPSS.V. 24.0)داا  معال اااة البيانااات ماااه خااالل الحاساااب انلاااي باساادخدا  برناااامج 

، التكررارات والنسرب الم ويرة الدالياة:اإلحصائية للعلو  اال دمادية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية 
، بررررراون للتج  ررررة النصررررفيةومعادلررررة سرررربيرمان ، والمررررد ، اانحررررراف المعيرررراري، و المتوسررررط الحسررررابيو 
 .معامل ارتباط بيرسونو 

 
 ندائج الدراسة الميدانية: .7

 م دمع الدراسة: المسئوليه : وصفالمحور األول
 م دمع الدراسة المسئوليه( وصف 4 دول )

  (102ه=)

 % ك النوف  

 53.9 55 ذكر 1

 46.1 47 أنثى 2

 100 102 الم ماااوف

 % ك السه  

 41.2 42 نةس 40الى أقل مه  30 1

 44.1 45 سنة 50الى أقل مه  40 2

 14.7 15 سنة 60الى أقل مه  50 3

 100 102 الم ماااوف

 42 المدوسط الحسابي

 7 االنحراف المعياري
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 % ك المؤهل العلمي  

 61.8 63 مؤهل  امعي 1

 24.5 25 دبلو  دراسات دليا  2

 13.7 14 ما سدير  3

 100 102 الم ماااوف

 % ك سنوات الخبرة في م ال العملددد   

 36.3 37 سنة 15الى أقل مه  10 1

 51 52 سنة 20الى أقل مه  15 2

 12.7 13 سنة فأكثر 20 3

 100 102 الم ماااوف

 16 المدوسط الحسابي

 3 االنحراف المعياري

 يوضح ال دول السابق أه:

وقد يعكس  (.%46.1) اإلنا (، بينما نسبة %53.9بنسبة ) ككور المس ولين كبر نسبة من  -
 .جا حة فيروس كورونا المستجدكلف تعاون فريق العمل من الككور واإلنا  في مواجهة 

 (، ب %44.1بنسبة )( سنة 50إلا  قل من  40في الف ة العمرية ) المس ولين كبر نسبة من  -
إلررا  50) ، و خيرررات الف ررة العمريررة(%41.2بنسرربة )( سررنة 40إلررا  قررل مررن  30الف رة العمريررة )

( سررنة بررانحراف معيرراري 42) المسرر ولين. ومتوسررط سررن (%14.7بنسرربة )( سررنة 60 قررل مررن 
وقرررد يشرررير كلرررف إلرررا ارتفررراث سرررن المسررر ولين ممرررا يعكرررس ارتفررراث مسرررتو   .( سرررنوات تقريبرررات 7)

 .جا حة فيروس كورونا المستجدخبراته   بناء التعامل مع 
دبلو  دراسرات  يليه(، %61.8بنسبة ) عيملهل جامحاصلين علا  المس ولين كبر نسبة من  -

وقرد يعكرس كلرف ارتفراث المسرتو   (.%13.7بنسربة )ماجستير ، و خيرات (%24.5)بنسبة عليا 
جا حرة فيرروس كورونرا التعليمي للمسر ولين ممرا يسراعده  علرا تقردي  الخردمات  بنراء مواجهرة 

 .المستجد
إلرا  قرل مررن  15مرل فري الف رة )عردد سرنوات خبررته  فرري مجرال الع المسر ولين كبرر نسربة مرن  -

، (%36.3بنسرربة )( سررنة 15إلررا  قررل مررن  10الف ررة العمريررة ) (، برر %51بنسرربة )( سررنة 20
. ومتوسرررررط عررررردد سرررررنوات خبررررررة (%12.7بنسررررربة )( سرررررنة فرررررأكبر 20و خيررررررات الف رررررة العمريرررررة )
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 وقرد يعكرس كلرف ( سرنوات تقريبرات.3( سنة برانحراف معيراري )16في مجال العمل )المس ولين 
جا حرة ارتفاث مستو  خبرة المسر ولين ممرا يسراعده  علرا  داء  دوارهر  المهنيرة  بنراء مواجهرة 

 .فيروس كورونا المستجد
 
 

 المحور الثاني: 

 :أثناء  ائحة فيرور كورونا المسد ددور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات 

جا حرررة فيرررروس كورونرررا  بنررراء  ااجتماعيرررة دور األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات (1)
 :المستجد
أثناء  ائحة فيرور  اال دمادية دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات (5 دول )

 كورونا المسد د
   (102ه=)

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 دناااد الحيادياااة ظاااروفه  لموا هاااة دو ياااهوال اإلرشااااد دقااادي  1
  والمخاطر األزمات

80 78.4 21 206 1 1 2.77 0.44 1 

 3 0.52 2.75 3.9 4 16.7 17 79.4 81 المداحة ومواهبه  قدراده  اسدثمار مه االسدفادة 2

 األزماااات وقااات فاااي األسااارية العاقاااات دقوياااة فاااي المسااااددة 3
 والطوارئ

80 78.4 19 18.6 3 2.9 2.75 0.5 2 

 8 0.57 2.68 4.9 5 22.5 23 72.5 74 األسرة داخل الفراغ أوقات اسدثمار في المساددة 4

 دناااد اليومياااة لحيااااده  الالزماااة والمشاااورة الخااادمات دقااادي  5
 األزمات

73 71.6 27 26.5 2 2 2.7 0.5 5 

6 
 دبار  يادة بطريقة اال دمادي الدواصل دملية في المساددة
 7 0.53 2.68 2.9 3 26.5 27 70.6 72 االدصال وسائل

7 
         ماااااااه والخااااااادمات المسااااااااددات دقااااااادي  فاااااااي المسااااااااددة
    الطااااااوارئ حالاااااة فااااااي المخدلفاااااة اال دماديااااااة المؤسساااااات

 واألزمات
75 73.5 23 22.5 4 3.9 2.7 0.54 6 

8 
 الخيرياة وال معياات المؤسساات طريق ده االحديا ات دلبية

 10 0.6 2.67 6.9 7 19.6 20 73.5 75 الطوارئ حالة في الدطودية والفرق
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 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

9 
                حالاااااااااة فاااااااااي والصاااااااااحية الدثقيفياااااااااة الدودياااااااااة دقااااااااادي 
         حياااااااده  دلااااااى وآثارهااااااا والمخاااااااطر واألزمااااااات الطااااااوارئ
 اليومية

75 73.5 24 23.5 3 2.9 2.71 0.52 4 

 حالاة فاي ياا الدكنولو  لوساائل األمثال االسادخدا  فاي الدودية 10
 9 0.6 2.68 6.9 7 18.6 19 74.5 76 ارئوالطو  األزمات

 0.35 2.71 البعد ككل 
مسدوى 
 مردفع

 يوضح ال دول السابق أه:
أثنااء  ائحاة فيارور  اال دمادياة دور األخصائي اال دمادي فاي دقادي  الخادمات مستو 

(، وملشرررات 2.71مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوهكمااا يحااددر  كورونااا المسااد د
 ظروفه  لمواجهة والتوجيه اإلرشاد تقدي  فقات لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب األولكلف و 

 فررري المسررراعدة (، وجررراء بالترتيررب البررراني2.77بمتوسرررط حسرررابي ) والمخرراطر األ مرررات عنرررد الحياتيررة
وبررانحراف معيرراري  (،2.75بمتوسررط حسررابي ) والطرروارئ األ مررات وقررت فرري األسرررية العاقررات تقويررة

بمتوسررط حسررابي  المتاحررة ومررواهبه  قرردراته  اسررتبمار مررن ااسررتفادةبر  جرراء بالترتيررب البالرر  (، 0.5)
 طريرررررق عرررررن ااحتياجرررررات تلبيرررررةالعاشرررررر  الترتيررررربو خيررررررات (، 0.52وبرررررانحراف معيررررراري ) (،2.75)

وقررد  (.2.67بمتوسررط حسررابي ) الطرروارئ حالررة فرري التطوعيررة والفرررق الخيريررة والجمعيررات الملسسررات
وكلرف مرن خرالل   بناء جا حة فيروس كورونا المسرتجد ااجتماعية تقدي  الخدماتكلف  همية  يعكس
 تقررردي ، و والمخررراطر األ مرررات عنررردللمسرررتفيدين  الحياتيرررة ظرررروفال لمواجهرررة والتوجيررره اإلرشررراد تقررردي 

 حالرة يفر والصرحية التبقيفيرة التوعيرة تقردي ، و األ مرات عنرد اليوميرة ةلحيال الال مة والمشورة الخدمات
 األ مرات حالرة فري يراجالتكنولو  لوسرا ل األمبرل ااسرتخدا  في التوعية، و والمخاطر واأل مات الطوارئ
 .(2011) بدو  حسنين محمد ع ة دراسةويتفق كلف مع نتا ج  .والطوارئ
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 بنررراء جا حرررة فيرررروس كورونرررا  ااقتصرررادية دور األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات (2)
 :المستجد

أثناء  ائحة فيرور  االقدصادية دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات (6) دول 
 كورونا المسد د

   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

1 
 زمااتاأل  أثنااء الفقيارة لألسار ودينياة مادياة مساددات دقدي 

 2 0.51 2.74 2.9 3 20.6 21 76.5 78 والطوارئ

 فااي الخيريااة بال معيااات المداحااة الخاادمات بطبيعااة ارشااادات 2
 6 0.51 2.68 2 2 28.4 29 69.6 71 واألزمات الطوارئ حالة

3 
         دمادياااااةا أبحاااااا  دمااااال فاااااي الفقيااااارة األسااااار مسااااااددة
    األزماااااات حالاااااة فاااااي المادياااااة الخااااادمات دلاااااى للحصاااااول
 والطوارئ

76 74.5 23 22.5 3 2.9 2.72 0.51 3 

4 
 دقاااادي  فااااي الفقياااارة لألساااار والااااروديه اإل ااااراءات دسااااهيل
 حالااااة فااااي واألهليااااة الحكوميااااة المؤسسااااات مااااه الخاااادمات
 والطوارئ األزمات

78 76.5 17 16.7 7 6.9 2.7 0.59 5 

5 
 أثناااء لهاا  الخاادمات دوصاايل فااي المحدا ااة األساار مساااندة
 1 0.49 2.74 2 2 22.5 23 75.5 77 رئوالطوا األزمات

 فاااي المادياااة الخااادمات دلاااى الحصاااول فاااي األسااار مسااااددة 6
 4 0.54 2.71 3.9 4 21.6 22 74.5 76 والكوار  األزمات أثناء دمله  فقد وأ الع ز حالة

 فااي الماديااة المعونااات دقاادي  فااي اليوميااة العمالااة مساااددة 7
 والكوار  األزمات تالاح

68 66.7 29 28.4 5 4.9 2.62 0.58 8 

8 
             فااااااااي األخاااااااارى والمؤسسااااااااات ال هااااااااات مااااااااع الدنساااااااايق

 األزمااااات حالااااة فااااي لألساااار والمساااااددات الخاااادمات دقاااادي 
 والطوارئ

72 70.6 23 22.5 7 6.9 2.64 0.61 7 

زالااة العماال دنظااي  9  رواداابه  صاارف فااي لل مهااور الااروديه وا 
 والكوار  األزمات أثناء

69 67.6 25 24.5 8 7.8 2.6 0.63 9 

10 
 بطريقاااة معاشااه  دلاااى الحصااول فاااي السااه كباااار مساااددة
 10 0.66 2.6 9.8 10 20.6 21 69.6 71 واألزمات الطوارئ حالة في وسهلة منظمة

 0.38 2.67 البعد ككل 
مسدوى 
 مردفع
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 يوضح ال دول السابق أه:
اء  ائحاة فيارور أثنا االقدصاادية دور األخصائي اال دمادي فاي دقادي  الخادمات مسرتو 

(، وملشرررات 2.67مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوهكمااا يحااددر  كورونااا المسااد د
 توصرريل فرري المحتاجرره األسررر مسرراندة كلررف وفقررات لترتيررب المتوسررط الحسررابي: جرراء فرري الترتيررب األول

وجراء (، 0.49وبرانحراف معيراري )(، 2.74بمتوسط حسابي ) والطوارئ األ مات  بناء له  الخدمات
بمتوسط حسابي  والطوارئ األ مات  بناء الفقيرة ل سر وعينية مادية مساعدات تقدي  بالترتيب الباني

 عمرررل فررري الفقيررررة األسرررر مسررراعدة بررر  جررراء بالترتيرررب البالررر (، 0.51وبرررانحراف معيررراري )(، 2.74)
توسرررط حسرررابي بم والطررروارئ األ مرررات حالرررة فررري الماديرررة الخررردمات علرررا للحصرررول جتماعيرررةا  بحرررا 

 منظمررة بطريقررة معاشرره  علررا الحصررول فرري السررن كبررار مسرراعدة العاشررر الترتيرربو خيرررات  (،2.72)
 تقردي  الخردماتوقرد يعكرس كلرف  هميرة  (.2.6بمتوسرط حسرابي ) واأل مات الطوارئ حالة في وسهلة

 ينيررةوع ماديررة مسرراعدات تقرردي  وكلررف مررن خررالل  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجد ااقتصررادية
 للحصرول جتماعيرةا  بحرا  عمرل فري الفقيررة األسر مساعدة، و والطوارئ األ مات  بناء الفقيرة ل سر
 فري الفقيررة ل سرر والرروتين اإلجرراءات تسرهيل، و والطروارئ األ مرات حالرة فري الماديرة الخدمات علا
 األسرررر اندةمسررر، و والطررروارئ األ مرررات حالرررة فررري واألهليرررة الحكوميرررة الملسسرررات مرررن الخررردمات تقررردي 

 سررميرة دراسررة ويتفررق كلررف مررع نتررا ج .والطرروارئ األ مررات  بنرراء لهرر  الخرردمات توصرريل فرري المحتاجررة
 .(2013) الدسوقي إبراهي 

 

 بنررررراء جا حرررررة فيرررررروس كورونرررررا  الصرررررحية دور األخصرررررا ي ااجتمررررراعي فررررري تقررررردي  الخررررردمات (3)
 :المستجد
       أثناء  ائحة فيرور ةالصحي دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات (7 دول )

 كورونا المسد د
   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 الصاااحية والدودياااة الصاااحي الدثقياااف دلاااى األفاااراد مسااااددة 1
  منها والوقاية المندشرة واألوبئة لألمراض

73 71.6 26 25.5 3 2.9 2.69 0.53 1 

2 
 الطبااي والكشااف المداحااة الصااحية الخاادمات مااه االساادفادة

 5 0.62 2.59 6.9 7 27.5 28 65.7 67  له 
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 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 الطبياة الخادمات دقادي  فاي الاروديه ازالة في األفراد مساددة 3
 واألزمات الطوارئ حالة في اإل راءات ودسهيل

69 67.6 26 25.5 7 6.9 2.61 0.62 2 

4 
 الصااحة دلااى المحافظااة وكيفيااة الصااحية اإلرشااادات دقاادي 
 8 0.69 2.53 10.8 11 25.5 26 63.7 65 األزمات حالة في العامة

5 
 حالاة فاي والدعقاي  الدطهيار وساائل اسادخدا  بكيفية معرفده 
 6 0.64 2.55 7.8 8 29.4 30 62.7 64 الخطيرة واألمراض ةاألوبئ اندشار

 والطااااوارئ اإلصااااابات حالااااة فااااي ةاألولياااا اإلسااااعافات دقاااادي  6
 4 0.59 2.59 4.9 5 31.4 32 63.7 65  الدطودية الفرق بمساددة

7 
            األولياااااااة واإلساااااااعافات الطبياااااااة بالمعلوماااااااات مسااااااااددده 

       واندشااااااار األزمااااااات حالااااااة فااااااي مخاااااااطر حاااااادو  لد نااااااب
 األوبئة

62 60.8 33 32.4 7 6.9 2.54 0.62 7 

8 
         األزمااااااات حالااااااة فااااااي الالزمااااااة يااااااةالطب الخاااااادمات دقاااااادي 

 وفااارق الطبياااة المؤسساااات خاااالل ماااه والمخااااطر والطاااوارئ
 اإلنقاذ

60 58.8 32 31.4 10 9.8 2.49 0.67 9 

 فاي اإلداال  وساائل خاالل ماه لألفاراد الصحية الدودية دقدي  9
 5 0.62 2.59 6.9 7 27.5 28 65.7 67 واألمراض األوبئة اندشار حالة

 المصااابة التاالحاا الساادقبال طبيااة أماااكه لد هيااز اداالساادعد 10
 األوبئة واندشار واألزمات الطوارئ حالة في

66 64.7 31 30.4 5 4.9 2.6 0.58 3 

 0.46 2.58 البعد ككل 
مسدوى 
 مردفع

 
 يوضح ال دول السابق أه:

أثناااء  ائحااة فياارور  الصااحية دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات مسررتو 
(، وملشرررات 2.58مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوهكمااا يحااددر  المسااد د كورونااا

 الصرحي التبقيرف علرا األفرراد مسراعدة كلف وفقات لترتيب المتوسرط الحسرابي: جراء فري الترتيرب األول
(، وجاء بالترتيب 2.69بمتوسط حسابي ) منها والوقاية المنتشرة واألوب ة ل مراض الصحية والتوعية

 حالررة فرري اإلجررراءات وتسررهيل الطبيررة الخرردمات تقرردي  فرري الررروتين إ الررة فرري األفررراد مسرراعدة بررانيال
 طبية  ماكن لتجهي  ااستعداد ب  جاء بالترتيب البال (، 2.61بمتوسط حسابي ) واأل مات الطوارئ
 (،2.6بمتوسررط حسررابي ) األوب ررة وانتشررار واأل مررات الطرروارئ حالررة فرري المصررابة اتاالحرر اسررتقبال
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 مررن والمخرراطر والطرروارئ األ مررات حالررة فرري الال مررة الطبيررة الخرردمات تقرردي  التاسررع الترتيرربو خيرررات 
تقررردي  وقرررد يعكرررس كلرررف  هميرررة  (.2.49بمتوسرررط حسرررابي ) اإلنقررراك وفررررق الطبيرررة الملسسرررات خرررالل

 علرررا األفرررراد مسررراعدة وكلرررف مرررن خرررالل  بنررراء جا حرررة فيرررروس كورونرررا المسرررتجد الصرررحية الخررردمات
 مررررن ااسررررتفادة، و منهررررا والوقايررررة المنتشرررررة واألوب ررررة ل مررررراض الصررررحية والتوعيررررة الصررررحي تبقيررررفال

، والطوارئ اإلصابات حالة في األولية اإلسعافات تقدي ، و الطبي والكشف المتاحة الصحية الخدمات
 بيرةالط الملسسرات خرالل مرن والمخاطر والطوارئ األ مات حالة في الال مة الطبية الخدمات تقدي و 

 األوب ررة انتشررار حالررة فرري اإلعررال  وسررا ل خررالل مررن ل فررراد الصررحية التوعيررة تقرردي ، و اإلنقرراك وفرررق
 .(2004) و دم  كريتو بوسا دراسةويتفق كلف مع نتا ج  .واألمراض

 
 

 بنررراء جا حرررة فيرررروس كورونرررا  االكترونيرررة دور األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات (4)
 :المستجد
أثناء  ائحة فيرور  االلكدرونية خصائي اال دمادي في دقدي  الخدماتدور األ (8 دول )

 كورونا المسد د
   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 المناساابة الدكنولو يااا وسااائل طريااق دااه األفااراد مااع الدعاماال 1
 واألزمات الطوارئ لةحا في

68 66.7 29 28.4 5 4.9 2.62 0.58 2 

 7 0.61 2.56 5.9 6 32.4 33 61.8 63  لألفراد الخدمات لدقدي  المخدلفة الدكنولو يا اسدخدا  2

 األزماااات حالاااة فااي النااات طريااق داااه دثقيفيااة دودياااة دماال 3
 والطوارئ

72 70.6 23 22.5 7 6.9 2.64 0.61 1 

 4 0.63 2.6 7.8 8 24.5 25 67.6 69 والمخاطر األزمات مع الدعامل كيفية ده دودية أفال  نشر 4

 الدعارض ماه الحماية وكيفية العامة النظافة ده دودية نشر 5
 والمخاطر لألوبئة

72 70.6 21 20.6 9 8.8 2.62 0.65 3 

6 
 لألفااراد والخاادمات االحديا ااات لدحديااد الدكنولو يااا اساادخدا 

 6 0.62 2.57 6.9 7 29.4 30 63.7 65 الطوارئ أثناء

 وال معيااات المؤسسااات باايه للدنساايق الدكنولو يااا اساادخدا  7
 8 0.62 2.54 6.9 7 32.4 33 60.8 62 الخدمات لدقدي 
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 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 حالااااة فااااي الالزمااااة البيانااااات ل مااااع الدكنولو يااااا اساااادخدا  8
 والطوارئ بالمخاطر اإلصابة

62 60.8 27 26.5 13 12.7 2.48 0.71 9 

9 
 معهااا الدعاماال وكيفيااة واألوبئااة األزمااات دااه ماااتمعلو  نشاار
 4 0.63 2.6 7.8 8 24.5 25 67.6 69 اإللكدرونية الوسائل طريق ده

10 
 وسااائل طريااق دااه الخاادمات دلااى للحصااول األفااراد داادريب

 5 0.62 2.59 6.9 7 27.5 28 65.7 67 الدكنولو يا

 0.49 2.58 البعد ككل 
مسدوى 
 مردفع

 أه:يوضح ال دول السابق 
أثنااء  ائحاة فيارور  االلكدرونياة دور األخصائي اال دمادي فاي دقادي  الخادمات مستو 

(، وملشرررات 2.58مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوهكمااا يحااددر  كورونااا المسااد د
 في النت طريق عن تبقيفية توعية عمل كلف وفقات لترتيب المتوسط الحسابي: جاء في الترتيب األول

 عررن األفررراد مررع التعامررل (، وجرراء بالترتيررب البرراني2.64بمتوسررط حسررابي ) والطرروارئ أل مرراتا حالررة
وبرانحراف  (،2.62بمتوسط حسرابي ) واأل مات الطوارئ حالة في المناسبة التكنولوجيا وسا ل طريق

 مرررن الحمايرررة وكيفيرررة العامرررة النظافرررة عرررن توعيرررة نشرررر بررر  جررراء بالترتيرررب البالررر (، 0.58معيررراري )
 الترتيرربو خيرررات (، 0.65وبررانحراف معيرراري ) (،2.62بمتوسررط حسررابي ) والمخرراطر ل وب ررة ضالتعررر 
بمتوسرط  والطروارئ بالمخراطر اإلصرابة حالرة فري الال مرة البيانرات لجمرع التكنولوجيرا استخدا  التاسع

 بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا  االكترونيررة تقرردي  الخرردماتوقررد يعكررس كلررف  هميررة  (.2.48حسررابي )
 األفرراد مرع التعامرل، و ل فرراد الخردمات لتقردي  المختلفرة التكنولوجيا استخدا  وكلف من خالل مستجدال

 كيفيرة عرن توعيرة  فرال  نشرر، و واأل مرات الطروارئ حالرة فري المناسربة التكنولوجيرا وسرا ل طريرق عرن
  بنرراء ل فررراد والخرردمات ااحتياجررات لتحديررد التكنولوجيررا اسررتخدا ، و والمخرراطر األ مررات مررع التعامررل
ويتفرق كلرف مرع  .الخردمات لتقدي  والجمعيات الملسسات بين للتنسيق التكنولوجيا استخدا ، و الطوارئ
 .(2013) الدسوقي إبراهي  سميرة دراسة نتا ج
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 : بناء جا حة فيروس كورونا المستجد النفسية دور األخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخدمات (5)
    أثناء  ائحة فيرور  النفسية اال دمادي في دقدي  الخدماتدور األخصائي  (9 دول )

 كورونا المسد د
   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 6 0.53 2.68 2.9 3 26.5 27 70.6 72 األوبئة مه المصابيه لألفراد النفسية المعونة دقدي  1

 اإلصاااابة دناااد والداااودر القلاااق دخفياااف فاااي األفاااراد مسااااددة 2
  الخطيرة باألمراض

75 73.5 24 23.5 3 2.9 2.71 0.52 1 

3 
 الطاوارئ حالاة فاي المخااوف ازالة في الم دمع أفراد مساددة
 8 0.54 2.65 2.9 3 29.4 30 67.6 69 األوبئة واندشار

 2 0.54 2.71 3.9 4 21.6 22 74.5 76 واألزمات الطوارئ لةاح في ونفسياً  داطفياً  األفراد مساددة 4

5 
بااراز نفساايا مسااددده   بموا هااة الااذات ودقويااة القااوة نقاااط وا 
 5 0.51 2.68 2 2 28.4 29 69.6 71  األزمات

 لدخطااى اإلصارار دلاى ودشا يعه  نفسايا المصاابيه مسااددة 6
 7 0.61 2.66 6.9 7 20.6 21 72.5 74  الصعاب

زالة المريض أهل مساندة 7  10 0.62 2.61 6.9 7 25.5 26 67.6 69 المريض ده والخوف الدودر وا 

 دنااااد ظااااروفه  ودقباااال لمشااااادره  واالحداااارا  الحااااب دقاااادي  8
 4 0.58 2.69 5.9 6 19.6 20 74.5 76  واألزمات للمخاطر دعرضه 

زالااة الدثقيفيااة الدوديااة دقاادي  9  اإلصااابات حالااة فااي الدااودر وا 
 9 0.61 2.62 6.9 7 24.5 25 68.6 70  الصحي الح ر في والدوا د الخطيرة

 حالااااة فااااي العاااااطفي بال انااااب واالهدمااااا  الطمأنينااااة نشاااار 10
  والطوارئ والكوار  لألزمات الدعرض

76 74.5 21 20.6 5 4.9 2.7 0.56 3 

 0.42 2.67 البعد ككل 
مسدوى 
 مردفع

 يوضح ال دول السابق أه:
أثناااء  ائحااة فياارور  النفسااية ألخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادماتدور ا مسررتو 
(، وملشرررات 2.67مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوهكمااا يحااددر  كورونااا المسااد د
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 القلرررق تخفيرررف فررري األفرررراد مسررراعدة كلرررف وفقرررات لترتيرررب المتوسرررط الحسرررابي: جررراء فررري الترتيرررب األول
(، 0.52وبررانحراف معيرراري )(، 2.71بمتوسررط حسررابي ) الخطيرررة برراألمراض اإلصررابة عنررد والترروتر

بمتوسررط حسررابي  واأل مررات الطرروارئ لررةاح فرري ونفسريا عاطفيررا األفررراد مسرراعدة وجراء بالترتيررب البرراني
 بالجانررب وااهتمررا  الطمأنينررة نشررربرر  جرراء بالترتيررب البالرر  (، 0.54وبررانحراف معيرراري )(، 2.71)

 الترتيرربو خيرررات  (،2.7بمتوسررط حسررابي ) والطرروارئ والكرروار  اتل  مرر التعرررض حالررة فرري العرراطفي
وقررد  (.2.61بمتوسررط حسررابي ) المررريض عررن والخرروف الترروتر وا  الررة المررريض  هررل مسرراندة العاشررر

 وكلررف مررن خررالل  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجد النفسررية تقرردي  الخرردماتيعكررس كلررف  هميررة 
 عنرد والتروتر القلرق تخفيرف فري األفرراد مساعدة، و األوب ة من بينالمصا ل فراد النفسية المعونة تقدي 

 وانتشرار الطروارئ حالرة فري المخراوف إ الرة فري المجتمع  فراد مساعدة، و الخطيرة باألمراض اإلصابة
 دراسررةويتفررق كلررف مررع نتررا ج  لررديه . والخرروف الترروتر وا  الررةالمخررالطين للمرلررا  مسرراندة، و األوب ررة
 .(2004) و دم  كريتو بوسا

 
 

   بنراء جا حرة فيرروس كورونرا المسرتجددور األخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخردمات مستو  
 ككل:
    دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات أثناء األزمات والطوارئمسدوى  (10 دول )

 ككل والكوار 
 (102ه=)

المدوسط  األبعاد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرديب المسدوى

أثناااء  ائحااة  اال دماديااة دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات 1
 فيرور كورونا المسد د

 1 مردفع 0.35 2.71

أثناااء  ائحااة  االقدصااادية دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات 2
 فيرور كورونا المسد د

 2 مردفع 0.38 2.67

أثنااااء  ائحاااة  الصاااحية دور األخصاااائي اال دماااادي فاااي دقااادي  الخااادمات 3
 فيرور كورونا المسد د

 4 مردفع 0.46 2.58

أثناااء  ائحااة  االلكدرونيااة دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات 4
 فيرور كورونا المسد د

 5 مردفع 0.49 2.58

أثنااااء  ائحاااة  النفساااية دور األخصاااائي اال دماااادي فاااي دقااادي  الخااادمات 5
 فيرور كورونا المسد د

 3 عمردف 0.42 2.67

 مردفع مسدوى  0.31 2.64 ككل األدوار
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 يوضح ال دول السابق أه:
أثناااء  ائحااة فياارور كورونااا دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات  مسررتو 

(، وملشررات كلرف 2.64مرتفرع حير  بلرع المتوسرط الحسرابي ) المسائولوهكما يحددر  ككل المسد د
دور األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي   ترتيرررب األولوفقرررات لترتيرررب المتوسرررط الحسرررابي: جررراء فررري ال

(، وجاء بالترتيب 2.71بمتوسط حسابي )  بناء جا حة فيروس كورونا المستجد ااجتماعية الخدمات
 بنررراء جا حرررة فيرررروس كورونرررا  ااقتصرررادية دور األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات البررراني

دور برررر  جرررراء بالترتيررررب البالرررر  ، (0.38ي )وبررررانحراف معيررررار  (2.67بمتوسررررط حسررررابي ) المسررررتجد
بمتوسررط   بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجد النفسررية األخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات

دور األخصررا ي ااجتمرراعي فرري يليرره الترتيررب الرابررع  ،(0.42وبررانحراف معيرراري ) (2.67حسررابي )
وبررانحراف  (2.58بمتوسرط حسرابي ) د بنراء جا حرة فيررروس كورونرا المسرتج الصرحية تقردي  الخردمات

 دور األخصررررررا ي ااجتمرررررراعي فرررررري تقرررررردي  الخرررررردمات الخررررررامس الترتيرررررربو خيرررررررات  ،(0.46معيرررررراري )
وبررررانحراف معيرررراري  (2.58بمتوسررررط حسررررابي )  بنرررراء جا حررررة فيررررروس كورونررررا المسررررتجد االكترونيررررة

 الخررردمات، و تصررراديةااق الخررردمات، و ااجتماعيرررة تقررردي  الخررردماتوقرررد يعكرررس كلرررف  هميرررة  .(0.49)
ويتفررق .  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجد النفسررية الخرردمات، و االكترونيررة الخرردمات، و الصررحية

 (.9-5يتفق كلف مع نتا ج جداول )ككلف و . (2004) و دم  كريتو بوسا دراسةكلف مع نتا ج 
 : ل المحور الثا

 بنراء جا حرة فيرروس كورونرا دمات دور األخصا ي ااجتماعي فري تقردي  الخرالصعوبات التي تواجه 
 :المستجد
أثناء  ائحة دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات الصعوبات الدي دوا ه  (11 دول )

 فيرور كورونا المسد د
   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

 6 0.79 2.4 18.6 19 22.5 23 58.8 60  اال دمادييه األخصائييه نقص ددد 1

 1 0.77 2.48 16.7 17 18.6 19 64.7 66  المالية الموارد قلة 2

 2 0.75 2.47 15.7 16 21.6 22 62.7 64  الحاالت ميع  السدقبال اً طبي ةز م ه أماكه و ود دد  3

 3 0.77 2.45 16.7 17 21.6 22 61.8 63 واألزمات وارئالط حاالت في الكافي االسدعداد دد  4

 8 0.78 2.36 18.6 19 26.5 27 54.9 56  األزمة يدير فريق و ود دد  5
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 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

دارة األزمااات مااع للدعاماال معاادة وباارامج خطااط و ااود دااد  6  وا 
  الكارثة

53 52 25 24.5 24 23.5 2.28 0.83 9 

7 
 األزمااات مااع للدعاماال اال دمااادييه األخصااائييه داادريب دااد 

 7 0.78 2.38 18.6 19 24.5 25 56.9 58  والكوار 

8 
ساادرادي ية نظااري اطااار و ااود داد   للدعاماال المعااال  محااددة وا 
 8 0.78 2.36 18.6 19 26.5 27 54.9 56 والكوار  األزمات مع

 األزماات لموا هاة والمؤسساات ال معياات بايه الدنسيق دد  9
 5 0.75 2.4 15.7 16 28.4 29 55.9 57 والكوار 

 الصااحية والدوديااة الدثقيااف فااي اإلدااال  وسااائل دعاااوه دااد  10
  والمخاطر األزمات أثناء

60 58.8 26 25.5 16 15.7 2.43 0.75 4 

مسدوى  0.63 2.4 البعد ككل 
 مردفع

 يوضح ال دول السابق أه:
 ائحة أثناء دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات الصعوبات الدي دوا ه  مستو 

(، 2.4مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوه اكمااا يحاادده فياارور كورونااا المسااد د
بمتوسرط  الماليرة المروارد قلرة وملشررات كلرف وفقرات لترتيرب المتوسرط الحسرابي: جراء فري الترتيرب األول

 تالحررااجميررع  اسررتقبال ات طبيرر ة  مجهرر  مرراكن وجررود عررد  (، وجرراء بالترتيررب البرراني2.48حسررابي )
 الطررروارئ حررراات فررري الكرررافي ااسرررتعداد عرررد بررر  جررراء بالترتيرررب البالررر  (، 2.47بمتوسرررط حسرررابي )

 مرررع للتعامرررل معررردة وبررررامج خطرررط وجرررود عرررد  الترتيررربو خيررررات  (،2.45بمتوسرررط حسرررابي ) واأل مرررات
دارة األ مات الصرعوبات التري وقرد يعكرس كلرف لررورة مواجهرة  (.2.28بمتوسط حسرابي ) الكاربة وا 
فرررري تقرررردي  الخرررردمات  بنرررراء جا حررررة فيررررروس كورونررررا عررررن  داء دورال األخصررررا ي ااجتمرررراعي تعرررروق 
 كيرررول رايتشرررل دراسرررة، ونترررا ج (2000) كليمرررور  جررررمسويتفرررق كلرررف مرررع نترررا ج دراسرررة  .المسرررتجد

(2002).  
 
 
 
 
 



Abo ElNile MA, Services during Covid-19 

Volume 3, Special edition  Covid-19 

 

 

 - 52 - 

 : الرابعالمحور 

كورونررررا  بنرررراء جا حررررة فيررررروس دور األخصررررا ي ااجتمرررراعي فرررري تقرررردي  الخرررردمات مقترحررررات تفعيررررل 
 :المستجد
أثناء  ائحة فيرور دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخدمات مقدرحات دفعيل  (12 دول )

 كورونا المسد د
   (102)ه=

 العبارات  

 االسد ابات
المدوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال الى حد ما نع  الدرديب المعياري

 % ك % ك % ك

1 
 بالمهااارات ودزويااده   دمااادييهاال األخصااائييه أدااداد زيااادة
 3 0.25 2.93 - - 6.9 7 93.1 95  الكوار و  األزمات ادارة دلى وددريبه  الالزمة

دارةو  األزمااااات مااااع للدعاماااال معاااادة باااارامجو  خطااااط دصاااامي  2  ا 
 5 0.29 2.91 - - 8.8 9 91.2 93  الكوار 

 إلدارة ماااادرب فريااااق دماااال مااااه كافااااة الدخصصااااات لدشااااكي 3
 6 0.3 2.9 - - 9.8 10 90.2 92  تاألزماو  الكوار 

4 
 أثنااء الوزاراتو  المؤسساتو  ال معيات بيه الدنسيقو  الدعاوه
 الكوار و  األزمات

94 92.2 8 7.8 - - 2.92 0.27 4 

 1 0.17 2.97 - - 2.9 3 97.1 99  األزماتو  الكوار  إلدارة خاصةدوفير موازنة مالية  5

 األزمااات ادارة فااي مياااً دال المدخصصاايهو  بااالخبراء االساادعانة 6
  الكوار و 

91 89.2 11 10.8 - - 2.89 0.31 7 

7 
 لكااااوار فااااي حاااااالت ا طبياااااً  م هاااازةو  معاااادة أماااااكه د هيااااز

 7 0.31 2.89 - - 10.8 11 89.2 91 األزماتو 

 8 0.35 2.86 - - 13.7 14 86.3 88  األزماتو  الكوار  لموا هةقومية  اسدرادي يات وضع 8

9 
 األساااليبو  الخطاط لمناقشاة مسادمرة واتنادو  محاضارات دمال

  األزماتو  الكوار  لموا هة المناسبة
92 90.2 10 9.8 - - 2.9 0.3 6 

 2 0.24 2.94 - - 5.9 6 94.1 96  لمدضرريهل الخدمات لدقدي  الطبية المؤسسات بيه الدنسيق 10

مسدوى  0.15 2.91 البعد ككل 
 مردفع

 يوضح ال دول السابق أه:
أثناااء  ائحااة دور األخصااائي اال دمااادي فااي دقاادي  الخاادمات ات دفعياال مقدرحاا مسررتو 

(، 2.91مرتفررع حيرر  بلررع المتوسررط الحسررابي ) المساائولوه اكمااا يحاادده فياارور كورونااا المسااد د
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 خاصررةترروفير موا نررة ماليررة  وملشرررات كلررف وفقررات لترتيررب المتوسررط الحسررابي: جرراء فرري الترتيررب األول
 الملسسررات بررين التنسرريق (، وجرراء بالترتيررب البرراني2.97سررط حسررابي )بمتو  واأل مررات الكرروار  إلدارة
  عرداد  يرادةبر  جراء بالترتيرب البالر  (، 2.94بمتوسرط حسرابي ) لمتلرررينل الخدمات لتقدي  الطبية

 والكرررروار  األ مررررات إدارة علررررا وترررردريبه  الال مررررة بالمهررررارات وت ويررررده  ااجتمرررراعيين األخصررررا يين
 واأل مرررات الكررروار  لمواجهرررةقوميرررة  اسرررتراتيجيات ولرررع الترتيررربخيررررات و  (،2.93بمتوسرررط حسرررابي )
دور األخصررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  تفعيرررل وقرررد يعكررس كلرررف لررررورة  (.2.86بمتوسررط حسرررابي )

 مررع للتعامررل معرردة وبرررامج خطررط تصررمي مررن خررالل  الخردمات  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجد
دارة األ مات ، واأل مات الكوار  إلدارة مدرب عمل من كافة التخصصات تشكيل فريق، و الكوار  وا 

 ولررررررع، و والكرررررروار  األ مررررررات  بنرررررراء والررررررو ارات والملسسررررررات الجمعيررررررات بررررررين والتنسرررررريق التعرررررراونو 
 و دمرر  كريتررو بوسررا دراسررةويتفررق كلررف مررع نتررا ج  .واأل مررات الكرروار  لمواجهررةقوميررة  اسررتراتيجيات

(2004). 

 :مراخالالمحور 

 بنررراء جا حرررة األخصرررا ي ااجتمررراعي فررري تقررردي  الخررردمات ر ادو  اطيرررة للعالقرررة برررين المصرررفوفة اارتب
 :فيروس كورونا المستجد

أدوار األخصائي المصفوفة االردباطية للعالقة بيه المصفوفة االردباطية للعالقة بيه  (13 دول )
 أثناء  ائحة فيرور كورونا المسد داال دمادي في دقدي  الخدمات 

  (102ه=)  

  
 ألدوارا

 

 األدوار 

دقدي  
 الخدمات
 اال دمادية

دقدي  
 الخدمات
 االقدصادية

دقدي  
 الخدمات

 صحيةال

دقدي  
 الخدمات
 االلكدرونية

دقدي  
 الخدمات
 النفسية

 األدوار
 ككل

1 
 دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخادمات

أثناااااء  ائحااااة فياااارور كورونااااا  اال دماديااااة
 المسد د

1  
   

 

2 
 ي اال دمادي في دقدي  الخادماتدور األخصائ
أثناااااء  ائحااااة فياااارور كورونااااا  االقدصااااادية
 المسد د

0.609** 1 
   

 

3 
 دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخادمات

أثناااااااء  ائحااااااة فياااااارور كورونااااااا  الصااااااحية
 المسد د

0.459** 0.410** 
1   

 

 دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخادمات 4
ة فياااارور كورونااااا أثناااااء  ائحاااا االلكدرونيااااة

0.424** 0.364** 0.397** 1   
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 المسد د

5 
 دور األخصائي اال دمادي في دقدي  الخادمات

أثناااااااء  ائحااااااة فياااااارور كورونااااااا  النفسااااااية
 المسد د

0.593** 0.500** 0.513** 0.190 
1 

 

             ر األخصائي اال دمادي في دقدي  ادو أ
 ككل الخدمات

0.804** 0.751** 0.763** 0.667** 0.738** 1 

 (0.05* معنوي دند )                                                                                     ( 0.01** معنوي دند )

 يوضح ال دول السابق أه:

 دوار األخصررررا ي ( بررررين 0.01توجرررد عالقررررة طرديررررة دالررررة إحصررررا يات عنرررد مسررررتو  معنويررررة )
دور ) المسرر ولونكمرا يحررددها   بنراء جا حررة فيررروس كورونرا المسررتجدلخرردمات ااجتمراعي فرري تقردي  ا

، ودور  بنراء جا حرة فيرروس كورونرا المسرتجداألخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخردمات ااجتماعيرة 
، ودور  بنراء جا حرة فيرروس كورونرا المسرتجداألخصا ي ااجتماعي في تقدي  الخردمات ااقتصرادية 

، ودور  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجدفرري تقرردي  الخرردمات الصررحية  األخصررا ي ااجتمرراعي
، ودور  بنراء جا حرة فيرروس كورونرا المسرتجداألخصا ي ااجتماعي في تقردي  الخردمات االكترونيرة 
، األدوار  بنرراء جا حررة فيررروس كورونررا المسررتجداألخصررا ي ااجتمرراعي فرري تقرردي  الخرردمات النفسررية 

إلي وجود ارتبراط طرردي برين هركال اإلسرهامات و نهرا جراءت معبررة عمرا تهردف ككل(. وقد يرجع كلف 
ويتفق كلف مع نتا ج . (2004) و دم  كريتو بوسا دراسةويتفق كلف مع نتا ج  ،الدراسة إلا تحقيقه

 (.10-5جداول )
 

 المحور السادر: 

بنراء جا حرة فيرروس   الخردمات تقدي  في ةااجتماعيتصور مقترح ألدوار الممارس العا  في الخدمة 
 :كورونا المستجد

 

فررري لتطبيرررق  طرررارا مقتراحرررات ض النظرررري ونترررا ج الدراسرررات السرررابقة تلرررع الباحبرررة فررري إسرررتعرايعرررد األ
 19فيرروس كورونرا كوفيرد  اعي في تقدي  الخدمات ابنراء جا حرةجتمالممارسة المهنية ل خصا ي األ

تصررروري طررار المرررت الباحبررة بصرررياغة اإلالمسررتجد ويعتمررد هررركا اإلطررار علرررا المعطيررات النظريررة فقا
تقرررردي  الخرررردمات ل ممررررارس العررررا  فرررري الخدمررررة اإلجتماعيررررةدوار المسررررتندال علررررا مجموعررررة ركررررا   أل

 فيروس كورونا وهي . للمتلررين من جا حة
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  :المسلمات الدي ينطلق منها الدصور المقدرح .1
في عملية التنمية  ساسات دوار الممارس العا  داخل الجمعيات والملسسات والتي تعد ا همية    (1)

ر في تقدي  العديد من الخدمات األجتماعية دوار تتمحو وا يمكن إغفالها إلعتبار  ن هكال األ
 وغيرها والتي تسعي لتحقيق صالح الفرض والمجتمع  ادية والتعليمية والصحية والنفسيةقتصواأل

يجررب التركيرر   روال بشررريةفرري المجتمررع والترري تمبررل بررالف ررات الفقيرررال والمتلررررال  يررةرعا  هميررة   (2)
تقترد بهرا ظروفهرا  ظرروف صرعبة و صربحت مسراعدتها لررورة نها تعريشعليها والنهوض بها وا  

 في ظل الت يرات التي تطر  علا المجتمع 

 هداف التي يسعا الممارس العا  في تحقيقها هي.األ  (3)

نررا لإلسررتبمار ء والمتلررررين مررن فيررروس كورو فررراد الفقررراي إيقرراظ وعرري األويتمبررل فرر هرردف معنرروي:
مكانياته  المتاحة واألمبل األ  ستفادال منها لقدرته  وا 

فقرراء والمتلرررين فري المجتمرع واألعتمراد علرا لبناء قدرات ال تهي ة الظروف المال مة هدف مادي:
 المشكالت التي تواجهه    نفسه  في مواجهه كافة

  كورونا فيروس لسسات لتقدي  الخدمات ابناء جا حةالتعاون والتنسيق للم

 هداف الدصور المقدرح:أ .2
تصور مقتررح ألدوار الممرارس العرا  فري الخدمرة األجتماعيرة وفري تقردي  الخردمات هو  :الهدف العا 
 المستجد  19فيروس كورونا كوفيد  ابناء جا حة

هرداف المقتررح إليره ابرد مرن تحقيرق مجموعره مرن األولكي يتحقق الهدف العا  الكي يسعا التصرور 
فيرروس  عرا  فري تقردي  الخردمات ابنراء جا حرةدور الممرارس ال لتي تتمبرل فري تحديرد طبيعرةفرعيه واال

  كورونا
 :اقدصادياً  .1

 مات والمخاطر ابناء األ ماديات  قيرال والمتلررالسرال الفمساعدة اآل  

 مات والكوار  والفيروسات عمل مي انيه خاصة إلدارال األ  

 فري حالره العجر  او  علا الخردمات الماديرةين في الحصول سرال الفقيرال والمتلرر مساعدال اآل
 فقد عمله  ابناء الكوار  والفيروسات 

 مه تين له  في صرف رواتبه  ابناء األ اله الرو مساعدال المتلررين في إ  
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 ي الحصول علا معاشه  بطريقة منظمةمساعدال كبار السن ف  

 هرررر  مررررن خرررردمات لسررررر الفقيرررررال ابنرررراء تقرررردي  الءات والررررروتين للمتلررررررين واآلجررررراتسررررهيل األ
  الملسسات الحكومية واألهلية

 إرشاده  بتطبيق الخدمات المقدمة بالجمعيات الخيريه  

  جتماعيمعنويات واألستفادال من التلامن األو  مساعدته  ماديات   
 :ا دمادياً  .2

 مسرراعدات والخرردمات مررن الملسسررات األجتماعيررة المختلفررة فرري حالررةالمسرراعدال فرري تقرردي  ال 
 الطوارئ والمخاطر 

 مكانياته  المتاحه لمواجهه األ ستبمار قدراته مساعدته  في إ   مات وا 

 مه المساعدال في تقوية العالقات اآلسريه وقت األ  

 هل الحي في ااستعادال من الخدمات  مساعدال ا 

 مات لعالقات ومساعدته  لبعض ابناء األا التعاون مع الجيران وتقوية  

 مات والمخاطر د األي مواجهه ظروفه  الحياتيه عنمساعدته  ف  
 :صحياً  .3

 مساعدة األفراد علا التبقيف الصحي والتوعية الصحية ل مراض واألوب ه المنتشررال والوقايرة 
 منها 

 ي حالرة اا مرات وليه لتجنب حدو  مخاطر فرمساعدته  بالمعلومات الطبية واألسعافات األ
 وب ه وانتشار األ

 ت والمخاطر  ماتقدي  الخدمات الطبية ال  مه في حالة األ 

   وب ه بوسا ل التطهير والتعقي  في حالة إنتشار األ رشاده تقدي  التوعية الصحية ل فراد وا 

   جتماعي والتعقي  بالمحافظه علا صحته  بالتباعد األمصرفيته 

 مراض   وآنفسه  ووقايته  من األسرتهتوعيته  بأهمية حماية آ 

 وليه تدريبه  علا األسعافات اآل 

 ساليب والسلوكيات الصحية السليمةمعرفته  باأل  
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 (: )الكدرونياً دكنولو ياً  .4

 وب ه والفيروسات نشر توعيه عن النظافة العامة والتطهير عن طريق النت ابناء إنتشار األ 

 لتقدي  الخدمات  تخدا  النت والتكنولوجيا المختلفةسكيفيه إ 

 ومعرفته  بكيفيرة التعامرل  إرشاده  بالمعلومات الطبية ونشر معلومات عن األ مات واألوب ه
  معها عن طريقة الوسا ل اإللكترونية

 فراد للحصول علا الخدمات عن طريق رسا ل التكنولوجيا تدريب األ 

 ماتواماكن وارقا  الطوارئ ابناء األ رشاده  بالمعلوماتإ   

 

 الدي يعدمد دليها الدصور المقدرح:سر والركائز األ .3
 : من الركا   وهي يعتمد علا مجموعة

   جريرت علرا المسرللين لتقردي  الخردمات التري األستفادال من الدراسات واألبحا  السابقة التي
 فيروس كورونا  رس العا  لمتلررين او ابناء جا حةيقو  بها المما

 ستفادال من الخبراء والمتخصصين في مجال الكوار األ  
 سرررررر الفقيررررررال لآللررررردول فررررري تعاملهرررررا مرررررع المشررررركالت واإلحتياجرررررات سرررررتفادال مرررررن تجرررررارب ااأل

 والمتلررين من فيروس كورونا 

 نظري التي اعتمدت علا هكال الدراسةطار الاألستفادال من اإل  

 األستفادال من نتا ج هكال الدراسة  

 منظمات دحقيق الدصور المقدرح: .4
 يرت  التركير  علرا مكونرات الممارسرة المهنيرة لكي يرت  تطبيرق التصرور المقتررح فري الواقرع الميرداني  

 ايلي: ومنها م
 مارس العا  بمجموعه من العلرو  اإلنسرانيه التري تسراعدال علرا فهر  وطبيعرةوهي ت ويد الم المعارف:

بمجموعرررره مررررن ت ويرررردال المتلررررررين واآلسررررر الفقيرررررال  وخصررررا ص جا حرررره فيررررروس كورونررررا . وايلررررات 
مرررع الخررردمات والمرروارد المتاحررره  سررتفادال مرررنات المتنوعررره الترري تسررراعده  علرررا األالمعررارف والمعلومررر

 مكانياته  المتاحه األستمرار األمبل لقدراته  وطاقته  وا  
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يعمل داخل الملسسات غير الحكوميرة حرول طبيعرة  ويقصد بتعميق فه  الممارس العا  الكي الفه :
سررر الفقيرررال وكرركلف فهرر  طبيعرره الرردور ياجررات المتلررررين واآلحتجا حررة فيررروس كورونررا ومشرركالت وا  

فدال مررن خرردمات سررتاه وفهرر  البي ررة الخارجيررة وكيررف يمكررن األبرره كررل علررو فرري المنظمررالرركي يقررو  
 خر  الموجودال في المجتمع وموارد الملسسات اآل

نجا  عنرد عة األمبل وتطبيقها عند التنفيك وسر ويقصد بها إستخدا  المعرفه اإلستخدا  اآل المهارات: 
 لصرله بالمسرللين التري يقرو ا بره وكركلف هري اختيرار واث لنوعيرة المعرفرة وبيقرة القيا  بالدور المنروط 

للوصررول الررا الهرردف المررراد دماجهررا مررع قرري  ومبررادئ الملسسرره بهررا الممررارس العررا  فرري الملسسرره وا  
 ليه ويستخد  الممارس العا  العديد من المهارات الوصول إ

 مشدمالت الدصور المقدرح: .5
وغيرهررررا  فررررتح قنرررروات إتصررررال مصررررادر الخرررردمات الصررررحية والنفسررررية واإلقتصررررادية واألجتماعيررررة .1

 فيروس كورونا  تحسين احوال وظروف المتلررين واآلسر الفقيرال ابناء جا حةل

 ا بد من وجود خطط وبرامج معدال للتعامل مع فيروس كورونا  .2

 تشكيل عمل فريق متخصص  مدرب للطوارئ والفيروسات  .3

 للفيروسات  معدات خاصةو  تجهي  اماكن معدال باجه ال طبية .4

  ةجتماعيين بالملسسات الطبيخصا يين األا بد من  يادال  عداد األ .5

  مات األجتماعيين بالمهارات الال مه ل خصا يين ا بد من ت ويد األ .6

  مات والكوار  يين علا إدارة األتماعتدريب األخصا يين األج .7

 وليه للطوارئ والفيروسات ألجتماعيين علا األسعافات األخصا يين اتدريب األ .8

  مات والكوار  به  علا إدارة األ يادة  عداد األطباء وتدري .9

 ستعداد لمواجهه الفيروسات ء والعمل الفريقي المعاون علا األطباتدريب األ .10

 تشكيل عمل فريقي للطوارئ والفيروسات  .11

  مات ملسسات والو ارات ابناء األتنسيق بين الجمعيات والابد من التعاون وال .12

 يروسات  مات والكوار  والفعمل مي انيه خاصة إلدارة األ .13
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نظمرات له للتنسيق والعمل الجماعي برين مختلرف الميقامه الشبكات التي تمبل وسالعمل علا إ .14
 مرررات والفيروسرررات لتفعيرررل دورهرررا وبنررراء والبي رررات المجتمعيررره العاملرررة فررري مجرررال الكررروار  واأل

 قدراتها 

تخرراك المتلررررين لمسرراعداته  علررا تحديررد إحتياجرراته  ومشرراكلهسررر الفقيرررال و بنرراء قرردرات اآل .15   وا 
القررررارات وتشرررجيعه  علرررا األتصرررال بررراآلخرين والملسسرررات ابنررراء األ مرررات والطررروارئ وانتشرررار 

 وب ه األ

ه هليروجرودال داخرل المجتمرع والجمعيرات األسرر الفقيررال بالخردمات الم يادال وعي المتلرررين واآل .16
 حياته   والملسسات من آجل توفير الحماية له  وتحسين نوعية

فيروس كورونا  ن لتقدي  المعلومات والمهارات الال مه ابناء جا حةمتخصصيالرجوث للخبراء وال .17
 او الكوار  

 ستعانه بالخبراء والمتخصصين ابناء حمالت التوعيه والنندوات التي ينظموها بصفه دوريه األ .18

جتمرررع المررردني فيمرررا والرررو ارات والم بررررات والمعلومرررات فررري ملسسرررات الدولرررةالتنسررريق وتبرررادل الخ .19
 فيروس كورونا ار األوب ه وخاصة يخص بلنتش

تتنرراول تقرردي  الخرردمات والمجتمررع المرردني الترري  التقرروي  المسررتمر بكافررة برررامج ملسسررات الدولررة .20
 فيروس كورونا  ابناء جا حة

كتسررراب المعرررارف والمعلومرررات المرتبطررره بحقررروقه  وسررربل قرررراء والمتلرررررين علرررا إمسررراعدال الف .21
 الحصول عليها 

مرررن ملسسرررات  فررري تقيررري  بررررامج والخررردمات المقدمرررة والمتلرررررال ال سرررر الفقيرررر يجرررب مشررراركة اآل .22
 الدول والمجتمع المدني 

لخبررررات والمعلومرررات كتسررراب وتبرررادل ايجرررب التعررراون برررين و ارات الدولرررة وو ارات دول العرررال  وا   .23
 فيروس كورونا   حةوب ه وجاحول إنتشار األ

 رونا فيروس كو  تصحيح األفكار الخاط ه ألفراد المجتمع حول جا حة .24

ات فرررري مواجهرررره لتفعيررررل دور الجمعيررررات والملسسرررر القيررررا  بتهي ررررة الجهررررود والشررررعبية والتطوعيررررة .25
 فيروس كورونا في المجتمع  مشكالت انتشار جا حة
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التوعيره والتبقيرف الصرحي وكيفيرة  عرال  لنشررتعاون الجهات الحكومية واألهليره مرع وسرا ل اإل .26
بررررالخطوط السرررراخنه سررررتعانه روسررررات وكيفيررررة اإلالتعقرررري  والتباعررررد األجتمرررراعي عنررررد إنتشررررار الفي

 الخطر  والطوارئ في حالة

 

 دوامل ن اح الدصور المقدرح: .6
وعره مرن العوامرل الترا تعمرل علرا نجراح التصرور المقتررح منه من اللرروري تروافر مجتر  الباحبة إ

 وهي: 

 البرررررامج  ع لتنفيرررركفررررراد المجتمرررررد المتاحرررره بهرررردف اسرررربمارها لصررررالح  مكانيررررات والمرررروارفررررة اإلمع
  والمشروعات واألنشطه والخدمات المختلفة

 كان المجتمررع المحلررا بجمعيررات تنميررة المجتمررع والترري تقررد  جتماعررات مررع سررعقررد اللقرراءات واإل
وجرود نرروث مرن الشررراكه والتعرراون  قيررال والمتلررررين وتولرحها لهرر  مرع  هميررةسررر الفخردماتها لآل

 بين الجمعيات والملسسات الموجودال في المجتمع 

 سررررر الفقيرررررال اد النشرررررات والكتيبررررات الترررري تولررررح  هرررر  خرررردمات الجمعيررررات والملسسررررات لآلعرررردإ
  ومعنويات  والمتلررين والعمل علا كسب تأييد القيادات في المجتمع للدع  ماديات 

 تقرررردمها الجمعيررررات والملسسررررات علررررا  ن تتفررررق مررررع نشررررطه والخرررردمات الترررري  هميررررة تنويررررع األ
 د المجتمع اررين وافر سر الفقيرال والمتلإحتياجات اآل

 عيين والتركيررر  علرررا النرررواحي جتمرررالررررورال عقرررد دورات تدريبيررره بشررركل مسرررتمر ل خصرررا يين األ
 لتحسررين تقرردي  الخرردمات الفنيررة والمهنيررة والمهررارات والقرري  األساسرريه لمهنررة الخدمررة األجتماعيررة

 وب ه والفيروسات ألفراد المجتمع وخاصة الفقراء والمتلررين من إنتشار األ

 لدحقيق الدصور المقدرح: األدوات والوسائل المسدخدمة .7
يررررارات والمناقشررررات والمالحظررررات واإلسررررتبيان جتماعررررات والنرررردوات واللجرررران والنشرررررات الدوريرررره وال  األ

رشررادات والالفتررات والجلسررات والملصررقات واأل عررال  المختلفرره ومجررالت الحررا طوالتقررارير ووسررا ل اإل
 وغيرها 

 :مةالمسدخد سدرادي ياتاأل .8
 والقو  والتعاون والتناقش  والتنمية المتواصلة -وض والتدعي  والتمكين  التفا -قناث  األ
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 :الدكديكات المسدخدمة .9
  ية األجتماعيةوالتدريب والحما التعلي  وحل المشكلة والمناقشة الجماعية وبناء القدرات البشرية

 المبادئ: .10
سررتبمار المرروارد اإلحتياجررات والمسررللية األجتماعيررة وا  المشرراركة واألسررتبارال والدراسررة المسررتمرال وتقرردير 

 ت ان ه والتنسيق والمرونه والشمول واإلالمتاح

 في دحقيق الدصور المقدرح:  األ هزر المشاركة .11
التلرررررامن  -ة الهرررررالل األحمرررررر  جمعيررررر -منظمرررررات المجتمرررررع المررررردني   -  الوحررررردات األجتماعيرررررة

 -هليررررره  الجمعيرررررات األ -ملسسرررررات الخاصرررررة  ال -نررررروعي للجمعيرررررات  ااتحررررراد ال -جتمررررراعي  اإل
 الملسسات ااخيريه  -المجلس القومي للمراال   -  منظمة الصحة -الو ارات الحكومية  

 الماااااااااااااااارا ع
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