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 موقفبيان 
 

 المهنية في مراقبة الممارسة  العالج الوظيفيدور منظمات 
 

 لموقف الذي يتم اتخاذهبيان ل
 

من نية. يحمي التنظيم المهني العامة ، هيئات تنظيمية مهنية وجمعيات مهيوجد في العديد من المهن، بما في ذلك العالج الوظيفي
وني. في البلدان الخاضعة خالل تعزيز الحد األدنى من المعايير القوية للسلوك المهني والتعليم والكفاءة من خالل التسجيل القان

ب معالج وظيفي الف للقانون ممارسة العالج الوظيفي و/أو استخدام لق، يُطلب من المعالجين أن يكونوا مسجلين ومن المخللتنظيم
، على تعزيز المهنة المهنية، التي لديها عضوية تطوعية ظيمية. في المقابل، تعمل الجمعياتدى الهيئة التندون أن يكون مسجالً ل

يجب أن ، البلدان التي ال يوجد بها تنظيم من خالل القيادة ومعايير الممارسة واألخالق والحوكمة والتعليم والبحث والدعوة. في
، تشترك كلتا المنظمتين األعضاء. على الرغم من اختالفهماالوطنية معاييرها المهنية الخاصة ب جمعية العالج الوظيفييكون ل

الهيئات  ، من الضروري أن تتعاونمختصة واألخالقيةفي دور في ضمان معايير عالية من الممارسة. لضمان الممارسة ال
 لتطوير المعايير المهنية والحفاظ عليها.والجمعيات المهنية  التنظيمية للعالج الوظيفي

 

 لعالج الوظيفي لأو المسألة  بيان أهمية الموقف
 

. سيطرة على الممارسة من خالل ضمان أن الممارسين مسؤولون عن الحفاظ على معايير ممارسة محددةهيئات التنظيمية ال لدى
تقع على عاتق مهنة العالج الوظيفي  ، يتم تطبيق العقوبات.المعاييرندما ال يتم الحفاظ على وع دورهم األساسي هو حماية العامة
ً غيالوظيفيين مؤهلين للممارسة.  مسؤولية التأكد من أن المعالجين للجمعيات المهنية لضمان  اب التنظيم في بعض البلدان تحديا

، عيات المهنية أن تدافع عن المهنةكن للجم. يمالممارسةاالمتثال لمعايير الممارسة المهنية ومنع المعالجين غير المؤهلين من 
في  عايير ونطاق ممارسة العالج الوظيفي. كما أن لديهم دوراً ، ولتعزيز ملوظيفيلتسليط الضوء على الدور الفريد للعالج ا

ني هو الوسيلة . التطوير المهز الصحة والرفاهية من خالل الوظيفةالذي يعز ألساسية والتفرد في العالج الوظيفيتعزيز الفلسفة ا
هم ومهاراتهم وكفاءتهم ويحسنونها. توفر الجمعيات المهنية لألعضاء فرص ترفلتي يحافظ بها المعالجون الوظيفيون على معا

لتنظيمية قد توفر التطوير المهني، فإن دورها يشمل أيضاً فحص وتدقيق التعلم والتطوير الخاصة بالمهنة. في حين أن الهيئات ا
 يتعلق بالمشاركة في التعلم والتطوير.المعالجين فيما 

 

 مجتمع الوجماعة لوقف لبيان أهمية الم
 

لهيئة . الغرض من اي خبرة ومهنية المعالجين الوظيفيينوالمجتمع بالثقة التي يمكن أن يتمتعوا بها فعلم التنظيم الجماعة يُ 
 عالية من السلوك المهني والتعليم والكفاءة. وتعزيز سالمة العمالء من خالل تعزيز معاييرالتنظيمية هو حماية العامة 
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 الملخص واالستنتاج 
 

، يمكن ظيفي. من خالل أدوارهم التكميليةفي مراقبة ممارسة العالج الولتنظيمية والجمعيات المهنية دوراً مهماً تلعب الهيئات ا
 تطوير المعايير المهنية للمهنة والحفاظ عليها.
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