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يف ضوء أزمة مرض كورونا اليت مشلت دول العامل وأحلقت اخلسائر 
املادية والبشرية، واخلوف والقلق بني األفراد؛ وألمهية اخلدمة االجتماعية  

مهنة كمهنة تتفاعل مع األحداث اليت متر هبا اجملتمعات؛ باعتبارها 
إنسانية تتصدى للظواهر واملشكالت؛ فإنه تتحدد أهداف الدراسة 
يف: حتديد مدى قلق األخصائي االجتماعي من فريوس كورونا 

( والوقوف على املمارسة املهنية له أثناء Covid-19املستجد )
األزمة، وحتديد الصعوبات اليت واجهته. وتُعد هذه الدراسة كيفية، 

سح االجتماعي، وكانت املقابلة املنظمة املتعمقة ُاستخدم فيها منهج امل
( اخصائياً 14أداة جلمع البيانات، وتكون جمتمع الدراسة من عدد )

اجتماعيًا )ذكرًا وأنثى( من العاملني يف املستشفيات احلكومية مبدينة 
حائل بشكل عمدي. وأهم النتائج متثلت يف: عدم وجود قلق لديهم 

ال يف بداية ظهور املرض، وأن لديهم من العدوى بفريوس كورونا إ
ممارسة مهنية أثناء األزمة وأدوارًا خمتلفة منها: التنسيق مع املرضى 
املوجودين عند أسرهم إليصال األدوية هلم، واملشاركة يف فريق العيادة 
املتنقلة للفحص عن فريوس كورونا. والصعوبات هي: عدم مشوهلم 

بية متخصصة قصرية ودبلومات ببدل العدوى، وعدم توفر برامج تدري
وماجستري. وأهم التوصيات هي: ضرورة أن تعمل وزارة الصحة على 
املوافقة يف مشول األخصائي االجتماعي ببدل العدوى، وإحلاقهم 
بالربامج التدريبية؛ ليواصل إبداعه املهين ومبادراته املتميزة وقت 

 األزمات واألمراض املعدية.
، فريوس كرونا املستجد، األخصائي القلقالكلمات المفتاحية: 

 االجتماعي.
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Abstract 
The COVID-19 crisis has been inflicting substantial 

financial and human life losses all over the world, 

increasing fear and anxiety among individuals, and 

highlighting the importance of social work as a 

human profession that manages societal events and 

addresses problems and phenomena. Social workers 

in the medical field exposed to the risk of COVID-19 

infection have the following objectives: to identify 

the extent of social workers’ concerns regarding the 

new coronavirus (COVID-19), to learn about their 

professional practices during the crisis, and to 

identify the difficulties that they encounter. This is a 

qualitative study which employs the social survey 

method. Interviews were conducted to collect data, 

and the study population consisted of 14 social 

workers (both male and female) working in 

government hospitals in Hail. The most important 

results showed that social workers lacked concern 

that they might get infection except at the beginning 

of the emergence of COVID-19. The results also 

showed that social workers have a professional 

practice during the crisis with various roles, 

including coordination with patients and their 

families to deliver medicine as well as participation 

as members of mobile clinic teams to examine the 

coronavirus. The difficulties are that social workers 

are not included in the infection allowance and the 

lack of specialized short-term training programs and 

diplomas. The most important recommendation is the 

necessity for the Ministry of Health to provide social 

workers with the infection allowance and to enroll 

them in training programs to improve their 

professional creativity and pursue their remarkable 

initiatives in times of crisis and infectious diseases. 
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