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 موقفبيان 
 

  والممارسة المتمحورة حول المجتمع  العالج الوظيفي
 

 لموقف الذي يتم اتخاذهبيان ل
 

وظيفي هو مهنة تتمحور حول العميل، حيث يمكن أن يكون العميل فرداً أو عائلة أو مجموعة أو مجتمعاً أو منظمة أو العالج ال
ة حول المجتمع، مدعوماً مع المجتمعات المحلية نهج الممارسة المتمحور . تستخدم ممارسة العالج الوظيفي1مجموعة سكانية

، 2بالمشاركة المجتمعية، الشراكة، وتحديد األهداف التي يحركها المجتمع والمتمركزة حول المجتمع، التقدير، التدخل، والتقييم

3. 

 
 ج الوظيفي ما يلي:تشمل المبادئ الرئيسية للممارسة المتمحورة المرتكزة على المجتمع في العال

 

 ؛لثقة واالحترام والمعاملة بالمثلترتكز المشاركة المجتمعية على ا •
 ؛لخدمات على مستوى المجتمع المحليتوجه النُهج القائمة على األصول ونقاط القوة في تقديم ا •
ذات معنى لى زيادة مشاركة المجتمع في الوظائف التي تعزز الصحة ووتهدف إتتمحور الممارسة حول الوظيفة  •

ً ثقافياً واجتماعي  .ا
 المشتركة. وتمكين تحقيق الهدف/األهداف الوظيفية يتم تقديم الخدمات مع المجتمعات )أو حسب توجيهاتهم( لدعم •
ق التي أو بواسطة المجتمعات التي تتعامل مع العوائت التمكينية مع المجتمعات يتم اختيار التدخالت واالستراتيجيا •

 والصحة والرفاهية.وظيفية تحول دون المشاركة ال
الرفاهية على مستوى المجتمع،  يتم إثبات نتائج الممارسة المتمحورة حول المجتمع من خالل التحسينات في الصحة •

 والشمول.
 

 لعالج الوظيفي لأو المسألة  بيان أهمية الموقف
 

المجتمعات وتسهيل المبادرات التي تعمل على تحسين يمكن للمعالجين الوظيفين استخدام نهج يركز على المجتمع للممارسة مع 
صحة المجتمع ورفاهه وإدماجه. هناك إمكانات كبيرة للمعالجين الوظيفين إلنشاء أدوار ممارسة على مستوى المجتمع في أماكن 

ات االجتماعية الرعاية الصحية، الخدمات االجتماعية، المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخيرية، المدارس، ومع الحرك
والسياسية ومجموعات الناشطين أو جماعات الضغط. المعالجون الوظيفيون لديهم مهارات ومعارف تنمية المجتمع، تعزيز 

يمكن استخدام الممارسة المتمحورة حول المجتمع. على  اي يمكن تطبيقهتال مناصرةالصحة، بناء القدرات، التصميم البيئي، وال
، فإن تطوير الممارسة لي والمستقبلي. باإلضافة إلى ذلكالتفاهم المشترك والدعوة إلى تطوير الدور الحا بيان الموقف هذا لتعزيز

، مما يعزز تقديم الخدمة نهج القائمة التي تركز على الفرد/الشخصيتوسع في الورة حول المجتمع في العالج الوظيفي المتمح
 لمية جماعية.مع المجموعات والعمالء الذين يتعرفون على نظرة عا
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 مجتمع جماعة واللوقف لبيان أهمية الم
 

إلى تحسين األداء الوظيفي على مستوى المجتمع والمشاركة والصحة تهدف ممارسة المعالجين الوظيفين مع المجتمعات 
والرفاهية. الغرض من بيان الموقف هذا هو زيادة الوعي والمناصرة لقدرة المعالجين الوظيفين على المساهمة بمهارات ووجهات 

ظيفيون لديهم معرفة فريدة بالوظيفة نظر قيمة في الصحة والرفاهية والمبادرات االجتماعية على مستوى المجتمع. المعالجون الو
. 4، 3، 2، 1كمحدد للصحة وكيف تؤثر العالقات المتبادلة بين الناس والوظائف والبيئات على صحة ورفاهية المجتمعات والسكان

يمكن أن تضيف مجموعة مهارات العالج الوظيفي قيمة إلى المبادرات المجتمعية الحالية وتوفر رؤى وطرق جديدة لمعالجة 
العوائق التي تعترض الصحة والرفاهية في تخطيط المبادرات الجديدة وتسهيلها. تهدف زيادة الفرص التي تمّكن المعالجين 
الوظيفين من الممارسة مع المجتمعات المحلية إلى تعزيز تصميم وتسهيل المبادرات التي تعزز الصحة، تمنع اإلصابة والمرض، 

 .4، 3، 2عبء المرض داخل المجتمعات تحسن الرفاهية واالندماج، وتقلل من
 

 الملخص واالستنتاج 
 

يستخدم المعالجون الوظيفيون نهجاً يركز على المجتمع عند الممارسة مع عمالء المجتمع. يتمتع المعالجون الوظيفيون بالخبرة 
الوعي وتوسيع أدوار اإلعدادات. تحسين حول المجتمع في مجموعة واسعة من  والمهارات الالزمة لتقديم خدمات تتمحور

الممارسة المتمحورة حول المجتمع للمعالجين الوظيفين سيمكنهم من المساهمة بشكل أقوى في المبادرات السكانية التي تفيد 
 الجماعات والمجتمع.
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تم إنتاج بيان الموقف هذا كنتيجة ألطروحة دكتوراه في الفلسفة لنيريدا هايت. األشخاص الذين ساهموا في 
 األبجدي(: يشملون )بالترتيبوالتغذية الراجعة  تطوير هذا البيان من خالل تقديم المالحظات

 
 فيرجينا ديكسون، أستراليا

 كلير هوكينج، نيوزيلندا
 أستراليانيريدا هايت، 

 أماندا كيني، أستراليا
 كارول ماكينستري، أستراليا

 جيل وايتفورد، أستراليا
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  الخلفيةملحق 

 

 الفهرسنظرة عامة على األدبيات ذات الصلة والمراجع/
 

. يمكن أن يكون 1العالج الوظيفي هو "مهنة صحية تتمحور حول العميل وتهتم بتعزيز الصحة والرفاهية من خالل الوظيفة"

 .1عميل خدمات العالج الوظيفي فرداً أو عائلة أو مجموعة أو مجتمعاً أو منظمة أو مجموعة سكانية

 
يستخدم المعالجون الوظيفيون نهج الممارسة المتمحور حول المجتمع لتقديم الخدمات مع المجتمعات. يوصف المجتمع بأنه 
مجموعة مرنة وقابلة للتغيير، تدعمها الروابط االجتماعية والثقافية و/أو المكانية. يشمل أعضاء المجتمع األفراد والمجموعات 

مع خصائص وتاريخ وخبرات ومهارات وموارد متنوعة. تتشكل المجتمعات من خالل  والشبكات والمنظمات واألعمال،
واألهداف ووجهات النظر المشتركة، وينخرط األعضاء في أعمال ووظائف مشتركة في مواقع جغرافية أو إعدادات  االهتمامات

، والتي تركز المهنية المتمحورة حول العميليم . يرتكز هذا النهج على الق3، 2، المنتديات االفتراضية(أخرى )على سبيل المثال

لجين الوظيفين من خالل خبرة المعاسة المتمحورة حول المجتمع المماريتم العلم عن . 4المجتمع في جميع جوانب تقديم الخدمة

أن المشاركة يجادل المعالجون الوظيفيون ب .5والرفاهية والبقاءكعامل محدد للصحة  في العلم الوظيفي، الذي يعترف بالوظيفة

. باإلضافة إلى ذلك، فإن ممارسة العالج الوظيفي مدفوعة بالعدالة 5ستخدم كأداة لتحسين صحة المجتمعيمكن أن تالوظيفية 

، واإلجراءات التي تعالج العوامل ت المتبادلة بين الناس والجماعات والمجتمعالتي تعزز التحليل النقدي للعالقاالوظيفية، 
 .7، 6على مستوى المجتمعة التي تؤثر على المشاركة الوظيفية االجتماعية والسياسي

 
يدعم المعالجون الوظيفيون المجتمعات لتقييم وتحديد المشاكل واالحتياجات الوظيفية، تمكينهم من المشاركة في اإلجراءات التي 

ة مشتركة ذات مغزى اجتماعياً تعزز أدائهم الوظيفي ومشاركتهم. تهدف هذه الممارسة إلى زيادة مشاركة المجتمع في وظيف
ً تعمل على تحسين الصحة والرفاهية على مستوى المجتمع. يعزز المعالجون الوظيفيون بشكل فعال إمكانية ا لوصول وثقافيا

األساليب والتقنيات التي تمنع أو تقلل من استبعاد أو تهميش األعضاء الذين قد يجدون ون ستخدمواإلدماج ألفراد المجتمع وي
ون خططاالنخراط ألسباب شخصية وهيكلية. يقدم المعالجون الوظيفيون خدمات قائمة على األدلة، ويفي المشاركة و صعوبة

تملة على المدى القصير أو من األضرار المح ونقللائج صحة المجتمع إلى الحد األقصى، ويالخدمات التي تزيد من نت ونقيموي
. تشمل األمثلة على ممارسة العالج الوظيفي: تعزيز صحة باستدامة الخدمة ، المشكالت المتعلقةالطويل، على سبيل المثال

الحد من ، 9نمية المجتمع القائمة على الوظيفة، وتامج ومبادرات الرعاية االجتماعيةبر، 8، 7المجتمع، التعليم، وبناء القدرات

، والتخطيط البيئي وإعادة 11، 10، 9، 7، 6اطضغط والنشال، المناصرة السياسية، 10الكوارث الطبيعية واالستجابة لهامخاطر 

 .12التصميم

 

 التحديات واالستراتيجيات
 

 االنتشار
 

المجتمع مع المجتمعات. فهم وتطبيق نهج الممارسة المتمحور حول هناك أعداد متزايدة من المعالجين الوظيفين يمارسون 
 .المجتمعى مستوى عل المعالجين الوظيفين ممارسةسيعزز ويدعم التوسع في 

 

 التعليم
 

غالباً ما يتم تضمين ممارسة العالج الوظيفي مع المجتمعات في مناهج برامج المبتدئين، بما في ذلك تعلم الخدمة، والتعلم القائم 
على المشاريع، والمواضع الناشئة عن األدوار. يمكن تحسين المناهج الدراسية من خالل تضمين محتوى الممارسة المتمحور 

 تمع والفرص التجريبية، والتي تضمن للخريجين معرفة متعمقة بهذا النهج التعاوني القائم على األدلة.حول المج
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 البحث العلمي 
 

مع األفراد. هناك حاجة إلى البحث لدعم المناصرة لتوسيع دور  في العديد من البلدان، يمارس غالبية المعالجون الوظيفيون
المعالجين الوظيفين واعتماد األدوار التي تركز على المجتمع عبر مجموعة واسعة من اإلعدادات. سوف يدعم ذلك تطوير نهج 

 ممارسة قوي يركز على المجتمع.
 

 الجمعيات الوطنية
 

الستخدام وتوسيع أدوار الممارسة على مستوى المجتمع للمعالجين الوظيفين. سيؤدي يتم تشجيع المنظمات األعضاء على الدعوة 
ذلك إلى تثقيف صانعي القرار والدعوة لتوسيع الدور وخلقه، وتقديم الدعم والتوجيه والتعليم للمعالجين الوظيفين الذين يتبنون 

 أدوار الممارسة المتمحورة حول المجتمع في اإلعدادات الجديدة.
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