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 موقفبيان 
 

 في القيادة وتنقل المجتمع  العالج الوظيفي
 

 مقدمة لهدف هذا البيان 
 

ف القيادة بأنها القدرة  (WFOT)توضح هذه الورقة موقف االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين  بشأن القيادة وتنقل المجتمع. تُعرَّ

)على سبيل المثال، سيارة أو دراجة نارية( أو غير مزودة بمحركات )مثل 1على التحكم في المركبة وتشغيلها، سواء كانت آلية 

ً ما تكون مشتركة )على سبيل  الدراجة الهوائية(. يشمل التنقل المجتمعي النقل في المركبات "ذات الدفع اآلخر"، والتي غالبا
 .1المثال، توك توك، الحافالت، سيارات األجرة، السكك الحديدية( 

 

 لذي يتم اتخاذهلموقف ابيان ل
 

والمشاركة  في حين أن القدرة على القيادة ترمز إلى االستقاللية، السعي وراء الفرص، تفعيل الحرية، أن يكون الفرد مستقالً،
. يعد التنقل المجتمعي، بغض 2حق لكل شخص ، فإن تنقل المجتمع هو. ومع ذلك1امتياز مرخص به  في الترف، فهي عادةً 

ً النظر عن الوضع،  يوفر الوصول إلى الخدمات  لمشاركة الفرد في الحياة المدنية واالجتماعية والمجتمعية ألنه أمراً ضروريا
المجتمعية ؛ يسهل الصحة؛ يعزز الرفاهية؛ ويتيح المشاركة. وبالتالي، فإن االتحاد العالمي للمعالجين ؛ يعزز المشاركة والسلع

للقيادة  ن خالل ضمان أن يكون الفرد الئقاً مجاالت ممارسة القيادة وتنقل المجتمع ملمعالجة الوظيفين يدعم المعالجين الوظيفين 
3 ً  ، يتم تقديم خيارات للفرد للمشاركة في المجتمع بغض النظر عن وضع التنقل.؛ أو إذا لم يكن ذلك ممكنا
 

 لعالج الوظيفي ل بيان أهمية الموقف
 

 للعالج الوظيفي لألسباب التالية:تعتبر القيادة وتنقل المجتمع أمراً مهماً 
 

المعالجون الوظيفيون الذين يفهمون العالقة بين الشخص والوظيفة والبيئة، قد يقدمون خدمات قيمة ومستنيرة باألدلة لتحسين • 
 مشاركة العميل في القيادة وحركة المجتمع عبر العمر وفي سياقات مختلفة.

وتخطيط وتنفيذ أنشطة الحياة اليومية اآللية المركبة، وهم مؤهلون لدعم مشاركة  المعالجون الوظيفيون هم خبراء في تقييم• 
 عمالئهم في القيادة وتنقل المجتمع.

، تطوير هيل السائقينيتيح نطاق ممارسة العالج الوظيفي للمعالجين الوظيفين، مع أو بدون تدريب متخصص في إعادة تأ• 
 عميل في القيادة وتنقل المجتمع.نتائج عملية وآمنة وواقعية تتمحور حول ال

مراعاة مخاطر السالمة للفرد وأن يكون وتنقل المجتمع في البيئات العامة، يجب على المعالج الوظيفي لحدوث القيادة  نظراً • 
ة ية والحريالمخاطر وفقدان االستقاللداء؛ وبالتالي الموازنة بين لديه واجب أخالقي للتحذير من الخطر المحتمل لضعف األ

 ، والتي تأتي مع فقدان الترخيص.والهوية
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 مجتمع لوقف لبيان أهمية الم

 

للمعالجين الوظيفين من القيادة وتنقل المجتمع مهماً للمجتمع األوسع ألنه يؤثر على نطاق واسع يعتبر موقف االتحاد العالمي 
 على الصحة الشخصية والعامة:

 

القيادة هي امتياز ويجب النظر فيها في سياق التشريعات الطبية والتشريعية، الصحة العامة، والسياقات االجتماعية واالقتصادية • 
 والسالمة.

السائقين المعرضين للخطر )على سبيل المثال، المعرضين للخطر طبياً( إمكانية الوصول إلى تقييم وتدخل عادل  يجب منح• 
 .3ومدروس باألدلة ومنصف، لتحسين لياقتهم للقيادة أو التوصية بخطة تنقل بخالف القيادة 

يمكن لعمالئهم تلبية احتياجاتهم الوظيفية ألن تنقل المجتمع هو حق لكل فرد، يجب على المعالجين الوظيفين معالجة كيف • 
 داخل المجتمع.

يجب أن يشارك المعالجون الوظيفيون مع أصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في تعزيز التنقل )على سبيل المثال، وكاالت • 
 الترخيص( لدعم حقوق العمالء.

ن أن تكون القرارات شاملة )على سبيل المثال، ليست قد يؤثر المعالجون الوظيفيون على السياسة وتشريعات الترخيص لضما• 
 تمييزية على أساس الظروف الطبية( وعادلة اجتماعياً، مع حماية سالمة العامة أيضاً.

 

 الملخص واالستنتاج 
 

ذات الصلة تتطلب القيادة وحركة المجتمع، وهي مصدر اهتمام كبير للمعالجين الوظيفين في جميع أنحاء العالم، تنفيذ الممارسات 
ثقافياً والمدعومة باألدلة عبر الحدود الدولية. لمعالجة القيادة وتنقل المجتمع، يجب أن يكون المعالجون الوظيفيون وكالء متعاونين 

 ونشطين يطورون إرشادات الممارسة السريرية، يشاركون في األبحاث، ويؤثرون على السياسات والتشريعات.
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 (*الترتيب األبجديالقيادة، ثم ب المساهمون )مدرجون حسب
 

 شيريلين كالسين )الواليات المتحدة األمريكية / جنوب إفريقيا(
 ليليانا الفاريز )كولومبيا(

 أنيتا بندي )الواليات المتحدة األمريكية(
 آن ديكرسون )الواليات المتحدة األمريكية(

 إيزابيل جيليناس )كندا(
 أساكو ماتسوبارا )اليابان(

 آن هيلين باتوميال )السويد(
 بيث فايفر )الواليات المتحدة األمريكية(

 باميال روس )أستراليا(
 ديفيس )الواليات المتحدة األمريكية( -إيلين شولد 

 ليزيت سوانبويل )جنوب أفريقيا(
 

WFOT* المستند يسبق التغييرات التي تم إجراؤها على سياسة تأليف 
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