القواعد االرشادية
تطوير بيانات موقف االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين
إرشادات عامة
• يجب أن ينبع بيان الموقف من سؤال أو نقاش أو حجة أو حاجة داخل المهنة والتي تحتاج إلى معالجة بواسطة االتحاد
العالمي للمعالجين الوظيفيين و  /أو تتطلب توضيحا
• يجب أن يساهم المعالجون الوظيفيون الخبراء من مناطق جغرافية مختلفة في تطوير البيان ،بهدف تحقيق توافق في اآلراء
بشأن المسودة النهائية.
كلمة)
بيان للموقف الذي يتم اتخاذه (
• يجب أن يكون هذا القسم واضحا وموجزا للغاية؛ محدد بدقة ،ويجب أن تحدد بوضوح ما هو الوضع المقترح لالتحاد
العالمي للمعالجين الوظيفيين  .يرجى أن تضع في اعتبارك أنه سيتم الوصول إلى بيان الموقف واالستفادة منه من قبل
المعالجين الوظيفيين في جميع أنحاء العالم وأن استخدامه يشمل جهود المناصرة مع مختلف أصحاب المصلحة .وبالتالي،
فإن الوضوح واإليجاز أمران حاسمان.
• الموقف الذي يتم اتخاذه ال يستجيب إلرشادات الممارسة لبلد معين .بدال من ذلك ،يجب أن يسعى بيان الموقف إلى تمثيل
رؤية عالمية للمهنة تتماشى مع عمل االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين.
كلمة)
بيان أهمية الموقف أو المسألة للعالج الوظيفي (
• يتم تطوير بيانات الموقف حول القضايا الهامة التي تؤثر على المجتمع العالمي للمعالجين الوظيفيين .في هذا القسم،
سيتناول المؤلفون أسئلة مثل :ما الذي حدث لطرح هذه المشكلة في المقدمة؟ لماذا هذا الموقف مهم في هذه النقطة الزمنية
بالذات؟ قدم شرحا لسبب كون ذلك يمثل أولوية اآلن .فمثال:
• يدعم االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين فكرة أن المعالجين الوظيفيين لديهم الخبرة الستعادة والحفاظ على وتعزيز صحة
العضالت والعظام لألفراد والجماعات والسكان من خالل تعزيز األداء والمشاركة الوظيفية .لماذا ا؟  -تعد أمراض الجهاز
العضلي الهيكلي ثاني أكبر سبب لإلعاقة في جميع أنحاء العالم وتؤثر على قدرة الشخص على المشاركة في الوظائف ذات
األهمية بالنسبة لهم .المعالجون الوظيفيون لديهم التعليم والكفاءات التي تمكنهم من مشاركة األفراد في الوظائف التي تساهم
في صحتهم ورفاهيتهم.
• إذا أمكن  ،قدم منظورين على األقل للسؤال الذي تتم اإلجابة عليه أو القضية التي تتم معالجتها  -وجهتا نظر يمكنك على
أساسهما قياس محتوى التطوير الخاص بك وتحقيق التوازن بينهما.
كلمة)
بيان أهمية الموقف للجماعة أو المجتمع عند المالئمة (
• حيثما يكون ذلك ممكنا ،قدم سببا منطقيا لكيفية ارتباط الموقف الذي يتم اتخاذه بالمجتمع أو لمجموعة فرعية معينة من
السكان .تأكد من تضمين معلومات كافية لموازنة الرأي المعاكس إذا كان ذلك مناسبا.
الملخص واالستنتاج ( كلمة)
• ملخص موجز للغاية للمحتوى وتكرار الموقف المتخذ.
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المساهمون
.سيتم االعتراف بالمساهمين وفقا لسياسة االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين بشأن التأليف والملكية الفكرية
األقسام االختيارية لملحق الخلفية
إعادة بيان الموقف المتخذ ولماذا
" الفهرس "قائمة المراجع/ نظرة عامة على األدبيات والمراجع ذات الصلة
يدعم الموقف الذي يتم اتخاذه ليشمل اآلخرين الذين لم يتم ذكرهم في بيان الموقف الرئيسي
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