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 موقفبيان 
 

 والصحة العقلية  العالج الوظيفي
 

 لموقف الذي يتم اتخاذهبيان ل
 

يعمل المعالجون الوظيفيون في سياقات تعزز الصحة العقلية الجيدة والرفاهية، بقصد منع ظهور مشاكل الصحة العقلية، وتسهيل 
 التعافي ألولئك الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية.

 

ِّن  المعالجون الوظيفيون من مشاركة الناس وإشراكهم في الحياة اليومية باستخدام نهج شمولي بيولوجي نفسي اجتماعي يركز يُمك 
على الشخص ويشجع األفراد على استخدام قدراتهم ونقاط قوتهم الحالية. تعد خبرة المعالجين الوظيفين في بناء العالقات 

تحديد األنشطة الهادفة التي تحفز وتقدم الحوافز إلعادة التأهيل والتعافي النفسي  واالستخدام العالجي للذات أدوات مهمة في
 واالجتماعي.

 

ِّن المعالجون الوظيفيون الناس من أن يكونوا نشطين ومنتجين في مجتمعهم من خالل استخدام التدخالت القائمة على األدلة  يُمك 
والتعليم والعمل الجماعي واإلدارة الذاتية واالستراتيجيات لتشجيع المجتمع  الفردية والسكانية بما في ذلك التدريب على المهارات

 واإلدماج والمشاركة.
 

 يساعد تقييم البيئة وتكييفها أيضاً في تعزيز المشاركة الوظيفية ويتضمن تحديد أشكال الدعم والشبكات االجتماعية.
 

لديهم  وجودة الحياة. المعالجون الوظيفيونير على الصحة والرفاهية يتيح العالج الوظيفي المشاركة اليومية في الحياة مع التأث
، والوصول المتكافئ للمشاركة والفرص لجميع األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة رة في الدفاع عن العدالة الوظيفيةخب

 العقلية بما في ذلك أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.
 

 الوظيفي لعالج لأو المسألة  بيان أهمية الموقف
 

تدرك فلسفة العالج الوظيفي أن تخفيف األعراض غير كافية للتعافي من مشاكل الصحة العقلية، وأن القضايا النفسية واالجتماعية 
 لها تأثيرات معقدة على تجارب الناس في التعافي، والمشاركة المجتمعية ونوعية حياتهم.

 

لتوسيع نماذج ممارساتهم وتعريف وظيفين العقلية فرصة للمعالجين الفي بعض المناطق، يعد نقص مقدمي خدمات الصحة 
ً منخفض وظيفينأنفسهم كمقدمين أساسيين. في البلدان التي يكون فيها عدد المعالجين ال  وظيفين، يمكن توظيف المعالجين ال1ا

تحاد العالمي للمعالجين الوظيفين اال بشكل أكثر فاعلية في نهج استشاري )قائم على السكان(. قد تطلب المنظمات األعضاء في
 تقييم احتياجات الموارد البشرية لتقديم تحليل موضوعي لتطوير وإعداد الخدمة الجديدة أو الموسعة.

 

د وتميِّز كل فرد، وتقديم االختيار والوكالة،  يتماشى العالج الوظيفي مع الممارسة الموجهة نحو التعافي من خالل تقييم تفرِّ
مع التحدي  وتعزيز الكرامة واالحترام، واالنخراط في نهج الشراكة مع التقييم المستمر للتقدم لتقديم خدمة سريعة االستجابة

المناسب.
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 مجتمع الأو جماعة لوقف لبيان أهمية الم
 

ِّن الصحة العقلية الجيدة األشخاص من إدراك إمكاناتهم، التعامل مع ضغوط الحياة الطبيعية، العمل المنتج، والمساهمة في  تُمك 
. يتأثر واحد من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم بمشاكل الصحة العقلية و/أو االضطرابات العصبية خالل 2مجتمعاتهم 

ويقدر أن ما يقرب من ثلثي األشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية عقلية معروفة ال يطلبون المساعدة من الخدمات  3حياتهم 

. يمكن تحديد االكتشاف المبكر لالحتياجات غير الملباة في مجال 2لمشترك الصحية أبداً والعديد منهم يعانون من االعتالل ا

 من قبل المعالجين الوظيفين أثناء العمل في الخدمات ذات الصلة.ومعالجتها  4الصحة العقلية والبدنية
 

شطة المدرسية والعمل على الصعيد العالمي، يؤثر االنتشار المرتفع لمشاكل الصحة العقلية بشكل كبير على المشاركة في األن
 واألسرة والترفيهية التي تعتبر جميعها مهمة إلدماج النسيج االجتماعي واالقتصادي لألسر والمجتمع والمساهمة فيهما.

 

من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة عمل منظمة الصحة العالمية  3الهدف االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين يدعم 

ويقدم شراكة لتحقيق أهداف خطة العمل ضمن مبادئها ونهجها الشاملة وإعطاء األولوية  5،2 -لعقلية للصحة ا

 للصحة العقلية النفسية على الصعيد العالمي.
 

 الملخص واالستنتاج 
 

وعائلته وشبكة المجتمع.  يدرك المعالجون الوظيفيون أن مشكلة الصحة العقلية يمكن أن يكون لها تأثير واسع االنتشار على الفرد
بصفتهم خبراء في الوظيفة، فهم يعملون بشكل استباقي لمنع ظهور مشاكل الصحة العقلية، والتأكد من تلبية االحتياجات الوظيفية 

 لألفراد وإمكاناتهم من خالل المشاركة في نشاط هادف وذي معنى.
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 المساهمون )مدرجون حسب الترتيب األبجدي(
 

 شارون برينتنيل )كندا(
 براديب جوناراتني )سري النكا(

 داني هيتش )أستراليا(
 (ريتشارد ليدجيرد )المملكة المتحدة

 ليدا بيريز أسيفيدو )كولومبيا(
 آنا بيتيكان )المملكة المتحدة(
 نرجس شعفرودي )إيران(

 فرجينيا "جيني" ستوفيل )الواليات المتحدة األمريكية(
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