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  انـــر وعرفـــشك
بھدف الدراسة غیر  وذلك لحصول على إذن من المؤلفینابعد  "تم ترجمة ھذا المحتوى من النسخة األصلیة باللغة اإلنجلیزیة"

  ربحیة والتوعیة فقط.ال

أن یتم إعادة انتاج أو تخزین أي جزء من المحتوى في نظام بمسموح غیر نسخة ورقیة أو نسخة الكترونیة فقط. یسمح بتوزیع 
ا، تصویر نسخ أو تسجیل جزء من حمایة بحیث یصعب الوصول إلیھ، أو نقلھ بأي شكل من األشكال سواء الكترونیا، آلی

 – شابھ دون إذن من جمعیة سنا لدعم ذوي االحتیاجات الخاصة أو الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي في األردن المحتوى أو ما
  جایكا.

  كنجي كونو، یوسوي الن، ھیروشي أوغاوا و دایسوكي ساكاي. 2012محفوظة  والتألیف نشرحقوق الجمیع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن وفي بالد ردفي استمراریة تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة في األ اً كبیر اً شغیل المدعوم ووجود مدرب العمل دورإن للت
 ، أحد األعضاء المؤسسین لجمعیة سنا لدعم ذوي األحتیاجات الخاصة،كان للسیدة منى حالوةو. أخرى في الشرق األوسط

تدریب في الیابان بمنحة من بمنى  التحقت السیدة ذلك بعد أنو. ق دعم تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقةتطبی دور كبیر في
لتعرف على الممارسات التي یتم تنفیذھا في الیابان لمشاركون آخرون مع األردن مكتب  – الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي
  اقة.علدعم تشغیل األشخاص ذوي اإل

شغیل األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتھم في سوق العمل المفتوح، في تعزیز تونظراً ألھمیة وجود دلیل باللغة العربیة یساعد 
 تبحیث أشرف .سنا لدعم ذوي االحتیاجات الخاصة الكتاب بفضل الجھود الرائعة لعدد من متطوعي جمعیةھذا ترجمة  تم

ة النا أحمد مجید وتنسیق جھود المتطوعین، فقد تطوعت بالترجمة السید من اللغة االنكلیزیة ة سنا على عملیة الترجمةیجمع
  دخقان وقام بالمراجعة فریق من شركة زاد للخدمات اإلداریة في األردن.

، 2015في عمان في آیار والذي عقد تم االستفادة من مسودة مادة ھذا الكتاب خالل تدریب أولي عن دور مدرب العمل وقد 
قد ویق مدربي عمل من مالیزیا لتنفیذ التدریب، جایكا في األردن. حیث تم استضافة فرمكتب بالتعاون بین وزارة العمل و

هللا بخبراتھن وإعطاء  أسھمت كل من السیدة یوسوي الن، السیدة وان فاندیلنا حسین والدكتورة وان أرنیداواتي بنت وان عبد
 ومصر.ن من األردن، فلسطین والمتدربین المھارات والممارسات األساسیة الالزمة لمدرب العمل، وحضر التدریب مشارك

وقد كان ھذا الدلیل بمثابة أداة ساعدت المتدربین في اكتساب المزید من المھارات والمعلومات المتعلقة بعملیة التشغیل 
  المدعوم. 

 خبیرنایفة الكردي، مساعدة السیدة ریم علي اإلفرنجي من جمعیة سنا لدعم ذوي االحتیاجات الخاصة، و دةوكل الشكر للسی
  بالقراءة والمراجعة النھائیة لمحتوى الكتاب.والمساھتان وھما من المشاركتان في التدریب، . اشؤون اإلعاقة في جایك

–الة جایكا شكر خاص للدكتور كنجي كونو  كبیر مستشاري االعاقة ,وكالة جایكا و یاھوكو اساي ,خبیرة في شؤون االعاقة ,مكتب وك
. االردن العطائھما االرشادات والتوجیھات لترجمة الكتاب  
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  المساھمون
  المحررون:
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  (جایكا) وكالة الیابانیة للتعاون الدوليي الرعایة االجتماعیة للمستشاركبیر 

 
 یو سوي الن
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   بي العمل في مالیزیامدر وعضو مؤسس لشبكة) جایكا( للتعاون الدولي
  

 ھیروشي أوغاوا
  مدربي العمل في الیابان  والمدیر المؤسس لشبكةأتسوما النسائیة، الیابان،  بروفیسور في جامعة

  
 دایسوكي ساكاي

  مدربي العمل في الیابان وعضو مجلس إدارة شبكة كاي –كاشیما یواي  ،التشغیل المدعوممدیر دائرة 
  

 :المساھمون

 تیرومي شیكاتا
، دائرة األشخاص ذوي اإلعاقة شاركةفي مالیزیا، مشروع دعم م(جایكا)  يالیابانیة للتعاون الدول وكالةالخبیر في 
  العمل  يمالیزیا لمدرب وعضو مؤسس لشبكة ،في مالیزیا ووكالة جایكا الیابانیة للتعاون الدولي االجتماعیةالرعایة 
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  العمل يمالیزیا لمدربوعضو مؤسس في شبكة  GCH Retail (M) Sdn Bhdالموارد البشریة،  يمدیركبیر 
  

 وان فادلینا وان حسین
   العمل يمالیزیا لمدرب وعضو مؤسس في شبكة األشخاص ذوي اإلعاقةكبیر مساعدي نائب مدیر دائرة تنمیة 

  
 الشریفة حفیظة سعد حسان

  األشخاص ذوي اإلعاقةمساعد نائب مدیر دائرة تنمیة 
  

 فادیفلغیاثري 
   االجتماعي، دائرة العودة إلى العمل، مؤسسة الضمان التشغیلدعم رئیس العمل و

  
 سوریانا محمد حامیل
  دائرة العودة إلى العمل، مؤسسة الضمان االجتماعي موظفة في
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 اصرة الذاتیة لألشخاص ذوي إعاقات التعلّم) نوت الموّحد (مجتمع المالصمنسق رئیسي في 



 نور یاسمین عبد الكریم
  شبكة التأھیل المجتمعي في مالیزیا رئیس،

  
 نور الھدى زینل
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 محمد عازب حسان
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 مازایو كاسان
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  التمھید
  
نھجاً جدیداً یسھم في تغییر عمل األشخاص ذوي اإلعاقة. كما یعمل على تعزیز فرص العمل التنافسیة التشغیل المدعوم  دّ یع

من خالل توفیر أسالیب وذلك من تضییق نطاق عملھم في ورشات العمل المحمیّة  بدالً ألشخاص ذوي اإلعاقة والمفتوحة ل
ن ھذا النھج الذي یتم تطبیقھ على أرض إاص ذوي اإلعاقة على السواء. ألشخالدعم والخدمات الالزمة ألصحاب العمل وا

الواقع منذ الثمانینات من القرن الماضي في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا والیابان قد تم تعزیزه بنشاط في مالیزیا في 
  السنوات األخیرة.

  
مثل  یاتنھجممن خالل تطبیق مختلف المھارات المھنیة والعوم التشغیل المدویلعب مدرب العمل دوراً اساسیاً في عملیة  ھذا

  ، باإلضافة إلى التعلم المنھجي.عملومطابقة الوظیفة، وتعدیل ال التقییم، وتحلیل المھمة، وتحلیل واجبات العمل،
  
م األشخاص ن دلیل مدرب العمل ھذا ھو الجزء الرابع من سلسلة أدلة مدرب العمل التي تم نشرھا كجزء من مشروع دعإ

 الدولي الیابانیة للتعاون وكالةالذوي اإلعاقة والذي تنفذه دائرة الرعایة اإلجتماعیة ووزارة تنمیة المرأة واألسرة والمجتمع و
  التشغیل.حیث یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز مشاركة كافة األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة في (جایكا) 

  
كجزء من ھذا المشروع، حیث تم إرسال موظفین یعملون  2006ل في مالیزیا عام تم تأسیس الشبكة المالیزیة لمدربي العم

في دائرة الرعایة اإلجتماعیة ومؤسسة الضمان اإلجتماعي والمنظمات غیر الحكومیة وبعض الشركات الخاصة إلى الیابان 
  للتدریب على توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة وتدریب المدربین لعقد دورات مدرب العمل.

  
في الیابان والمدیر المؤسس لشبكة  أوتسوما النسائیة ذا، وقد تم تعیین البروفیسور ھیروشي أوغاوا الذي یعمل في جامعةھ

والسید دایسوكي ساكاي وھو عضو في المجلس ومسؤول عن تنمیة الموارد البشریة لھذه الشبكة  العمل، يالیابان لمدرب
یا. ونحن نُعرب عن إمتناننا لھما حیث أنھ بفضل تدریبھما وتوجیھھما یقوم كمصدرین رئیسیین لتدریب المتدربین في مالیز

  اآلن فریق من المدربین بعقد دورات للمدرب على العمل في كافة أنحاء مالیزیا بنجاح.
  

لعمل في فقد عمل مدربو مدرب ا العمل. يا الشبكة المالیزیة لمدربلقد تم تطویر دلیل مدرب العمل تبعاً للمواد التي تستخدمھ
مالیزیا خالل السنوات األخیرة على تكییف الموارد التي تم تطویرھا أصال في الیابان بحیث تناسب السیاق المالیزي وبنفس 

على  ابالنیابة عن المحررین، أود أن أھنئھم العمل الذي یتم إتباعھ في الیابان.المفھوم األساسي لنھج مدرب الوقت تحافظ على 
كمصدر رئیسي إلنتاج ھذا الدلیل  افي تطویر برنامج تدریب "مدرب العمل" في مالیزیا. ان مساھمتھم اموإنجازاتھ اإلتزامھم

یو جو آي، مدیر مساعد دائرة تنمیة األشخاص ذوي آلنسة تستحق الشكر والتقدیر. كما نرغب في التعبیر عن إمتناننا ل
  حظاتھا البنّاءة وتدقیق ھذا الكتاب.بمال لتزویدنااإلعاقة، وزارة تنمیة المرأة واألسرة والمجتمع 

  
فصالً وثالثة أجزاء رئیسیة. یقدم الجزء األول مفھوم دعم العمل ومفھوم مدرب العمل باإلضافة إلى  16یتكون ھذا الدلیل من 

الشرح  الفوائد والخدمات التي یتم تقدیمھا لألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب العمل وفئات اإلعاقات. أما الجزء الثاني فیوفر
من  ألشخاصنجاح  صص. وأخیراً یعرض الجزء الثالث قالذي یتعلق بمختلف األدوار والمھارات الالزمة للمدرب على العمل

ا من دعم مدرب العمل باإلضافة إلى وجھة نظر صاحب العمل فیما یتعلق بالعمل مع األشخاص وذوي اإلعاقة اللذین استفاد
  ذوي اإلعاقة.

  



دعم الدلیل ھو توفیر المعلومات العامة واإلرشادات للقّراء لفھم كیفیة قیام مدرب العمل في توفیر  ان الھدف من وراء ھذا
على  لية جایكا الیابانیة للتعاون الدوذوي اإلعاقة. ھذا، وتعمل كل من دائرة الرعایة اإلجتماعیة ووكالمن شخاص لتشغیل األ

  اإلعاقات الشدیدة. األشخاص ذويي اإلعاقة بما في ذلك القطاع الخاص في توفیر فرص العمل لألشخاص ذو تشجیع
  

والمنظمات غیر الحكومیة المعنیین ت مدرب العمل لموظفي الحكومة دورایعقد المدربون في الشبكة المالیزیة لمدربي العمل 
بھدف دعم  وإعدادھمیب المزید من المتدربین في جمیع أنحاء مالیزیا. ویحدونا األمل أن یتم تدرذي الصلة والقطاع الخاص 

  .التشغیل المستداملتحقیق  األشخاص ذوي اإلعاقة
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  المقدمة
  

یتضمن مقدمة موجزة عن اإلعاقة ولمحة عامة عن  حیثتعریف القّراء بالغایة من وراء ھذا الدلیل،  یعمل ھذا الفصل على
  باإلضافة إلى لمحة موجزة عن أدواره ومھاراتھ.  ،مدرب العملیتم تسلیط الضوء على المفھوم العام لس. كما التشغیل المدعوم

  
 :المواضیع

 االجتماعیةالعمل: المشاركة في الحیاة  •
 مدرب العملة دعم عملی •
 ما ھي اإلعاقة؟ •
 تعریف اإلعاقة •
 الترتیبات التیسیریة المعقولة •
 التشغیل المدعوم •
 مدرب العملأدوار  •
 مدرب العملمھارات  •
 تعزیز العمل المستدام •
 مدرب العملالنھج التقلیدي مقابل نھج  •
 التعدیلو المطابقة أ •
 ذوي اإلعاقة شخاصفعّالیة التكلفة عند توظیف األ •
 الخاتمة •
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  االجتماعیةالعمل: المشاركة في الحیاة 

 

فالعمل لیس مجرد  .التشغیلمن خالل  لألشخاص ذوي اإلعاقةفي الحیاة االجتماعیة  إلى تعزیز المشاركة كتابیھدف ھذا ال
ً  االجتماعیةوسیلة لالستقالل المادي فحسب بل ھو نوع ھام من أنواع المشاركة  یسھم ا كم. وتحقیق الذات بالنسبة لنا جمیعا

ً العمل  ً أیضا  في تولید الثقة بالنفس والوعي باألدوار والواجبات في المجتمع باإلضافة إلى آمالنا للمستقبل. أعتقد أننا جمیعا
 نذكر أحالمنا وطموحاتنا ومدى حماسنا عندما حصلنا على أول وظیفة لنا.

 
من األشخاص ذوي اإلعاقة والشركات على حد سواء  لكنھج جدید لدعم لتعلّم  ارشاد القّراءیھدف دلیل "مدرب العمل" إلى 

 .مدرب العملو التشغیل المدعوم ولتحقیق ھذه الغایة، أال وھ
 

الذي یتطلب خمسة أیام من التدریب. وقد تم إعادة تطویر وتعدیل المواد  مدرب العملإلى دلیل  ھذا الدلیل استناداً  طویرتم ت
لتوفیر مختلف المھارات الالزمة كاملة مع ي. ومن الممكن أن یتعلم القّراء العملیة والمحتویات التي تساعد على التعلم الذات

  .مدرب العملخدمات 
 

  مدرب العملعملیة دعم 

  اإلعاقة يذ شخصتقییم ال

  العثور على مكان العمل

  تقییم مكان العمل

  ةیمطابقة الوظیفال
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  واالستشارةالتفاوض 

  الدعم المكثف

  )الء العملزم الدعم الطبیعي (من

  واالستمرار بالمتابعة العملالتخفیف من دعم مدرب 

إلى  دعم الشخص ذي اإلعاقة في مرحلة اإلعداد قبل العمل وصوالً ب االلتزامھي  مدرب العملن الخدمات التي یوفرھا إ
ً بشكل  شغیلمرحلة المتابعة بعد الت فقد یحتاج  الى الدعم،لمدى حاجتھ  مباشر. ویختلف أسلوب الدعم من شخص إلى آخر تبعا

إعاقة حاالت  لدیھمفي حین یحتاج األشخاص الذین  حاالت بسیطة من اإلعاقة إلى دعم ضئیل جداً  لدیھماألشخاص الذي 
 ھي كما یلي:  مدرب العملن العملیة الكاملة للدعم الذي یوفره إشدیدة إلى دعم مكثف ولفترة أطول بكثیر. 

  

  ور التي یفضلھا الشخص وقدراتھ والتحدیات التي یواجھھافھم األم  تقییم الشخص ذي اإلعاقة
  ورغباتھ قدراتھبحسب ي اإلعاقة للشخص ذالعمل والمكان المناسبین العثور على   العثور على مكان العمل

  تقییم البیئة المادیة والبشریة لمكان العمل  تقییم مكان العمل

اإلعاقة  وكي یتمكن الشخص ذ بیئة العمل إضافة إلىھا ص وتكییفمطابقة الوظیفة مع الشخ  ةیمطابقة الوظیفال
  من العمل بفعّالیة

التفاوض والحصول على مشورة صاحب العمل لضمان حصول الشخص ذي اإلعاقة على   واالستشارةالتفاوض 
  الدعم المناسب لفرصة عمل مستدامةعلى و ،فوائد متساویة

مّكن الشخص ذي اإلعاقة من والتي تالمتوفرة في التعلم المنھجي  ھاراتتطبیق المفاھیم والم  الدعم المكثف في مكان العمل
 مل باستقاللیةالع

الدعم الطبیعي الذي یقدمھ من خالل في عملھم  األشخاص ذوي اإلعاقة استمرارضمان   الدعم من زمالء العمل
  ھم في العملؤزمال

مدرب التخفیف من دعم 
في  واالستمرار العمل

  المتابعة

ً  مدرب العملف من دعم یتم التخفی في مكان العمل عندما یقوم زمالء العمل بتوفیر  تدریجیا
  في المتابعة بشكل دوري. االستمرارولكن یتم  ،الدعم الالزم لھ

  

  ما ھي اإلعاقة؟
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ن كوّ نظر إلى الصورة أعاله وماذا نعني باإلعاقة؟ اوھنا نسأل، . األشخاص ذوي اإلعاقة تشغیلعلى دعم  مدرب العملیعمل 
الفرد مثل "عدم القدرة على  لدىما یشار إلى اإلعاقة على أنھا قصور  ن اإلعاقة ھي .......". كثیراً "إجملة قصیرة تبدأ بـ

أوسع لمعرفة معنى  اً الرؤیة"، "عدم القدرة على السمع"، أو "عدم القدرة على المشي"، ولكن قد توفر الصورة أعاله منظور
 أنھا أكثر من ذلك بكثیر؟ مأ ؟الفرد لدىا وأثرھا. ھل اإلعاقة ھي مجرد مشكلة وظیفیة بھدف تحدید أسبابھ ،اإلعاقة

 
ً  آخر موقع اإلعاقةین ھي اإلعاقة؟ أي بمعنى إن السؤال الحاسم التالي ھو: أ لك أن تشیر إلى مكان واحد فقط  إن كان مسموحا

ن ھذا السؤال ھو األكثر أھمیة لمن یعمل لدرج؟ إلكرسي المتحرك؟ أم ھل ھو االشخص؟ ھل ھو ا افي الصورة؟ ھل ھي ساق
  إلعاقة.اذوي  شخاصمع األ

 

  تعریف اإلعاقة

تحول  ذوي اإلعاقة والمعیقات السلوكیة والبیئیة التيتحدث اإلعاقة بسبب التفاعل بین األشخاص 
  .دون مشاركتھم بشكل كامل وفعّال في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین

 ، مالیزیا2008ذوي اإلعاقة،  األشخاصقانون 

 
على  ة األشخاص ذوي اإلعاقة،في الفرص في مختلف جوانب حیا ھي تقیید المشاركة والمساواة(وما ینجم عنھا) ن اإلعاقة إ

الجماعي وعدم المساواة التي  قصاءاإلن الطبیعة الحقیقیة لإلعاقة ھي واالنخراط في العمل. إسبیل المثال، ارتیاد المدرسة 
 ھا علیھم مجتمعنا.فرض

 
ن اإلعاقة ھي إعاقة المشاركة المتساویة التي تسببھا مختلف الحواجز أ ،توضح التشریعات المالیزیة التي تتعلق باإلعاقة

والتي  ،2010األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  اتفاقیة. وقد صادقت الحكومة المالیزیة على االجتماعیة
 ً السلوكیة والحواجز  قصور، "تنتج عن التفاعل بین األشخاص ذوي العنى اإلعاقة بطریقة مشابھة جداً على م تنص أیضا

 )2006والبیئیة التي تحول دون مشاركتھم مشاركة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین." (األمم المتحدة 

 

 الترتیبات التیسیریة المعقولة

       �اإلعاقة واألشخاص ذو
  التدریب

+ 
 الترتیبات التیسیریة المعقولة

  التشغیل�  

 
من غیر "شخص علیك استخدام تعبیر إما "غیر طبیعي". اإلعاقة  اأن الشخص ذب االنطباعیعتبر مصطلح "الشخص العادي" تمییزي ألنھ یعطي * 

 ".عاقة" أو "شخص غیر معوقذوي اإل

ً من القیود الرئیسیة في النھج الذي تم استخدا اإلعاقة بنفس أداء  واألشخاص ذو أن یقوم ھو توقع دعم التشغیل في مھ سابقا
بعض األنواع والمستویات من اإلعاقة ي األشخاص ذو لدى، الحالولكن، وكما ھو واقع . من غیر ذوي اإلعاقة األشخاص

لیس وخص األصم أن یسمع. طیع الشتال یسو أن یرى، مكفوفال یستطیع الشخص العلى سبیل المثال، فالقیود الوظیفیة. 
ینبغي على المجتمع المعنّي  بل ،على مثل ھذه القیود من خالل إعادة التأھیل أو التدریباألشخاص ب ھؤالء المطلوب تغلّ 

الترتیبات . ویطلق على مثل ھذا الدعم "بھممن إنجاز المھمة المنوطة  نبحیث یتمكنو ،بالموضوع توفیر الدعم الالزم
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 قارئ شاشة الحاسوب لألشخاص المكفوفیناألدوات المساعدة مثل  یرتوف ،معیقاتخالیة من ال " أي بیئةةالتیسیریة المعقول
 مثل مدربي العمل. بشريوالدعم ال

 

 التشغیل المدعوم

  

  

ً  التشغیل المدعوم دّ یع ً  مفھوما ئة األشخاص ذوي اإلعاقة بأجر مدفوع مع وجود الدعم المستمر في بی شغیلت لتعزیز ونھجا
 العنصر المھني الرئیسي لھذا النھج. مدرب العمل دّ . ویعالشمولیة العمل

 
عزولة العمل المورش على اقتصار مجال عمل األشخاص ذوي اإلعاقة على  بناءً  التشغیل المدعوموقد تم تطویر نھج 

وجود الترتیبات التیسیریة المعقولة بوالمحمیة، رغم أن العدید منھم لدیھ القدرة على العمل في سوق العمل المفتوح والتنافسي 
 ،في السبعینات من القرن الماضي في الوالیات المتحدة األمریكیة لتشغیل المدعومامبادرة  بدأتر الدعم الالزم. لقد یوتوف

من العناصر  التشغیل المدعوماألشخاص ذوي اإلعاقة. ویتكون  تشغیلھذا النھج لتعزیز وقامت العدید من البلدان بتبني 
 التالیة: الثالثة لرئیسیةا

 
  األجر مدفوع تشغیل. ال1

یزات كباقي الموظفین في وظائف مماثلة. وینبغي أن یكونوا ماإلعاقة على نفس األجور والم وینبغي أن یحصل األشخاص ذو
ً  المنافع في وإنمافحسب على قدم المساواة لیس في فرص العمل   .المستحقة منھا أیضا
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  . الدعم المستمر2
من أجل  ،ألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب العمل على السواءلتقدیم الدعم المستمر  ،الخصائص الھامة للتشغیل المدعوم من

 ة.الحصول على وظیفة مستدام
 
  شمولیة. مواقع العمل ال3

في نفس  اإلعاقة بالمشاركة وینبغي أن یقوم األشخاص ذو حیث، شمولوال التكامل لتشغیل المدعوممن الخصائص األساسیة ل
 اآلخرین. معالعمل  كانم

 

 
 

  مدرب العملدوار أ

  نھج مدرب العمل  النھج التقلیدي  

  القدرة  عدم القدرة  التركیز
  العمل والدعم  التدریب ثم العمل  العملیة
  الدعم  التدریب  الخدمة

  اإلعاقة والشركة واألشخاص ذو  اإلعاقة فقط واألشخاص ذو  تلقيالم
 

 ،القیام بھا ال یستطیعونمن األمور التي  ) بدالً القیام بھا(أي األمور التي بإمكانھم  ى قدرات األفرادعل مدرب العملیركز نھج 
توفیر الدعم لكل من من العناصر األساسیة لھذا النھج،  بھدف العثور على الوظیفة المالئمة التي تتناسب مع قدراتھم.

من تدریب األشخاص  داعمة في الشركة بدالً بیئة  إیجادة العمل وي تتضمن تغییر بیئاألشخاص ذوي اإلعاقة والشركات والت
ً  دوراً  مدرب العملویلعب ذوي اإلعاقة فقط.   .التشغیل المدعومفي تنفیذ نھج  أساسیا
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  مدرب العملمھارات 

 

  المھارات التالیة بھدف تنفیذ واجباتھ بكفاءة: مدرب العملمن الضروري أن یكتسب 

  اقة. تقییم الشخص ذي اإلع1
الدعم الذي حلیل یتم ت ،لدعمحاجة إلى اوفي حال كان ھناك  .ي اإلعاقة ونوع العمل المناسب لھدرات الشخص ذتقییم ق

 سیتم توفیره.
 
  . تقییم مكان العمل2

 تقییم مدى مالئمة العمل للشخص ذي اإلعاقة على أساس معلومات دقیقة یتم جمعھا خالل عملیة التقییم.
 
  ارةواالستش. التفاوض 3

 من باإلضافة إلى أھمیة دعم ،دون تمییز لتوظیف الشخص ذي اإلعاقةم یتم التفاوض مع أصحاب العمل بھدف إقناعھ
یعتبر التشاور المستمر مع صاحب العمل من األمور الضروریة بھدف بناء والمدرب خالل مرحلة ما قبل العمل. 

 دي ومستدام.جْ تشغیل مُ من تحقیق  اإلعاقة ذي ن الشخصالشراكة التي تمكّ 
 
  . تحلیل واجبات العمل4

 ،اإلعاقة في فھم جدول العمل خالل الیوم ذيتجزئة واجبات العمل في تسلسل منھجي بھدف مساعدة الشخص 
  الموكلة إلیھ.باإلضافة إلى المھام 
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  ةیمطابقة الوظیفال. 5
الضروریة في مھام العمل بموافقة تنطوي عملیة مطابقة الوظیفة على تعدیل الوظیفة من خالل إجراء التعدیالت 

 اإلعاقة من إتمام المھام الموكلة إلیھ. وبحیث یتمكن الشخص ذ ،صاحب العمل
 
  . التعلیم المنھجي6

من خاللھا تطبیق أسلوب یتم والتي  ،مدرب العملالتعلیم المنھجي من المھارات األساسیة التي ینبغي أن یكتسبھا  دّ یع
 اإلعاقة على العمل بشكل مستقل وبفعّالیة في نھایة المطاف. اي یساعد الشخص ذي یسھل فھمھ والذالتعلیم الذ

 
  . الدعم من زمالء العمل7

 حیث یتم تدریبھم على تقدیم الدعم الذي یحتاج إلیھ الشخص ،زمالء العملمع  ببناء جسور الدعم مدرب العملعھد تی
  .مدرب العملغیاب  عنداإلعاقة  ذي

  

 تعزیز العمل المستدام

 

  
 

األشخاص ذوي اإلعاقة، تعتبر أھم الجوانب ھي  شغیللدعم ت مدرب العمللنھج  المختلفة على الرغم من وجود اإلیجابیات
ن معدل استبقاء الموظفین ذوي اإلعاقة الذین یحظون ستدام. فقد أظھر بحث في الیابان أنتیجة أو أثر ھذا النھج على العمل الم

 حملة الشھادة الثانویة. الموظفینوھي نسبة أعلى من معدل استبقاء  %84.4ھو  ،ستة أشھر بعد مدرب العملبدعم من نھج 
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 مدرب العملالنھج التقلیدي مقابل نھج 
 

  

  
النھج یتم توفیر الخدمات. یركز  "كیف"و "ماذا"و "متى"ھو  مدرب العملمن الفروقات الرئیسیة بین النھج التقلیدي ونھج 

على  مدرب العملشخاص ذوي اإلعاقة قبل العمل، في حین یركز نھج ألالتقلیدي على توفیر التدریب على المھارات المھنیة ل
مطابقة الوظیفة وتوفیر الدعم خالل فترة العمل. وتتضمن الخدمات التي یوفرھا ھذا النھج تقدیم التدریب والدعم الالزمین لكل 

على  مدرب العمل(خاصة المشرفین وزمالء العمل). كما یركز نھج وأصحاب العمل على السواء اإلعاقة من الموظفین ذوي 
االستجابة بشكل على  قادر مدرب العملفإن  لذلكمن التركیز على المھارات المھنیة فقط.  كامل عملیة العمل وجوانبھا بدالً 

ً ویكون مناسب،   ق العمل المستدام.مشاكل. ونتیجة لذلك، یتم تحقی ةأی حدوثعند  سباقا

 

  المطابقة أم التعدیل

          

          

  
ً ھناك  والذي یختلف عن مفھوم مطابقة الوظیفة  ،ةیمطابقة الوظیفالوھو ، مدرب العملفي نھج  جانب آخر یعتبر ضروریا

القیام بكافة المھام الثماني المبینة في  على سبیل المثال، یرغب صاحب محل لبیع البیتزا بتوظیف شخص بإمكانھفالتقلیدیة. 
عدم  ةمن القیام بكافة ھذه المھام. ماذا تفعل في حال ھشخص ذي اإلعاقة في حال تمكنال شغیلالصور أعاله. من الممكن ت

ل التدریب؟ مھا من خالھل بإمكانھ تعلّ (األولى؟ ھل تقوم بتدریبھ إلى أن یتمكن من تنفیذھا؟  ةالقیام بالمھام األربع قدرتھ على
أال وھو  ،لكن ھناك بدیل آخرو، ن ممكناالخیار ھل تتخلى عنھ وتعثر على شخص آخر؟ كال مأ )كم من الوقت یستغرق ذلك؟

  عمل.تعدیل ال
 

 التشغیل

 تدریب

 مدرب العمل یدعم الموظف وصاحب العمل

 النھج التقلیدي

 نھج مدرب العمل

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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 عملتعدیل ال •

          
  

مھام بإمكان  ةأربعتعیین لإن كان ھناك ثالثة موظفین یعملون في ھذا المحل في نفس الوقت، قم بالتفاوض مع صاحب العمل 
وتنظیف  ة تجمیع صنادیق البیتزامثلما یظھر في الصور أعاله. تتضمن ھذه المھام األربع ،الشخص ذي اإلعاقة القیام بھا

 بھذه المھام بدالً ھو غسل الدراجات الناریة التي تسلم الطلبات وتنظیف زجاج النوافذ واألبواب. سوف یقوم و مغسلة المطبخ
القیام بھا. یتم توفیر شرح مفصل عن ھذا النھج في الفصل ال یستطیع ھو بالمھام التي  ن یقوم زمالؤهفي حی ،من زمالئھ

  السابع.
  

 ً حیث ة، یمطابقة الوظیفالفي  بسبب تطبیق أسالیب صارمة جداً  الفشل األشخاص ذوي اإلعاقة شغیلعملیة ت واجھما ت غالبا
دون أي  ،صاحب العمل طلبھاالمھام المطلوبة التي یالقیام بكافة  نھمیمكالعثور على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یصعب 

ً  دوراً  أن یلعب مدرب العملیستطیع لتعدیلھا أو تكییفھا.  اعتبار في تعدیل مھام الوظیفة من خالل التشاور مع أصحاب  ھاما
  العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة.

  

 األشخاص ذوي اإلعاقةشغیل فعّالیة التكلفة عند ت

 لضریبة الدخل عن األجور المدفوعة ضاعفمخصم  •
 االجتماعیةمن قبل دائرة الرعایة مدرب العمل برنامج خدمة  •
  من صندوق تنمیة الموارد البشریة حوافز •

  
ضافیة ونقص الدعم المالي : التكلفة اإل، وھمااألشخاص ذوي اإلعاقة شغیلتلأصحاب العمل ھناك سببان أساسیان وراء تردد 

 مضاعفحیث تحصل الشركات على خصم  ،األشخاص ذوي اإلعاقة شغیللى فوائد تإطالع أصحاب العمل ع. ینبغي فنيوال
وخصم واحد على النفقات التي یتم استخدامھا لتعدیل مكان  ،من ضریبة الدخل عن األجور المدفوعة للموظفین ذوي اإلعاقة

ویعمل  ،مدرب العملبدفع أجر  االجتماعیةالشؤون  ائرةد). تقوم الوحدات الصحیة المھیأةالعمل (على سبیل المثال، تجدید 
إرسال كما یقوم ب مدرب العملصندوق تنمیة الموارد البشریة على توفیر المساھمین الذین یقدمون المساعدة المالیة لخدمات 

ً  عالم. ینبغي إمدرب العملالشركة للمشاركة في الدورات التدریبیة ل يموظف اث قد أظھرت أن ن األبحأ أصحاب العمل أیضا
. وسیتم مناقشة ذوي اإلعاقةھو أعلى من الموظفین من غیر  ،مدرب العملمعدل استبقاء األشخاص ذوي اإلعاقة بدعم من 

  توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة في الفصل الثالث. تنتج منالفوائد التي 

5 6 7 8 
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  الخاتمة
 نعم، نستطیع! �

  
 

ولكن قامت الشركات الرائدة  ،. ال یمكننا إدراج كافة الشركات ھنابالفعل حققناه قدلو ،ھل بإمكاننا تحقیق ذلك في مالیزیا؟ نعم
شمل ذلك الموظفین ذوي اإلعاقة، وی استبقاءمعدالت مدى ارتفاع وأدركت  مدرب العملفي مختلف القطاعات بتطبیق نھج 

نتركونتننتال كوالمبور، كارفور ، اSdn Bhdللبیع بالتجزئة، مجموعة إدارة سوبرماركت  GCH: شركة الشركات التالیة
، وغیرھا Mydin Mohamed Holdings Bhd ،Jebco (M) Sdn Bhd ،Omron (M) Sdn Bhdمالیزیا، 

من خالل دعم  ،شخص من ذوي اإلعاقة 300 شغیل ما یزید عنفي السنوات القلیلة الماضیة تقد شھدنا الشركات. ومن 
 مدركین أھمیة احترام الذات. معنىً اآلن حیاة جدیدة ذات یعیشون وھم  مدرب العمل
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 الجوانب األربعة للتشغیل �
  ضمان فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.ل االعتبار،بعین شغیل الجوانب األربعة للت مدرب العملأن یأخذ  غيینب

  
 :إمكانیة الوصول
 واالتصاالت.لمادیة، المعلومات، البیئة ا :ختلف الجوانب والتي تشملفي م تضمن الشركات امكانیة الوصولینبغي أن 

أدراج. لذا ینبغي حیث یوجد فمن الصعب على أولئك الذین یستخدمون الكراسي المتحركة التحرك في مكان عمل 
  ، تصمیم شامل وخدمات داعمة مثل الترتیبات التیسیریة المعقولة.التفكیر في بیئة خالیة من العوائق

  
 :القدرة

وبما یستطیعون وأصحاب العمل على إدراك تام بقدرات الموظفین ذوي اإلعاقة  لعملینبغي أن یكون كل من مدربي ا
  ھ.نیحتاجو نیلذنوع ومستوى الدعم الالقیام بھ وما ال یستطیعون القیام بھ، ومعرفة 

  
 :موقفال

ً مع الم والتزامھمیعتبر الحافز لدى أصحاب العمل  ضا السلوك ومع ذلك، یعتبر أی .وظفین ذوي اإلعاقة أمراً ضروریا
ن توفر المعلومات إ التي تسھم في إنجاح العمل.ھامة لمشرفین علیھم من األمور الخاصة ا ،الداعم بین زمالء العمل

باإلضافة إلى البنیة الداعمة للمشرفین وزمالء العمل ھي أیضا فعّالة لتعزیز السلوك حول اإلعاقة الدقیقة والكافیة 
  اإلیجابي بینھم.

  
 :إلجراءا

 !لموظفین المعنیینوحدھا دون اتخاذ إجراء ال تعتبر كافیةً. لذا یلزم اتخاذ إجراءات استباقیة من قبل كافة ا المعرفة

 إمكانیة الوصول
 القدرة

 قفاالمو
 اإلجراء
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 ھو جسر مدرب العملن إ �

 
 
 

     
 
 
  

ل على تقدیم یعم حترفھو شخص م بلفقط. ة یمطابقة الوظیفالفي مسؤولیاتھ  نحصرلیس مجرد مدرب وال ت مدرب العملن إ
من خالل  ،مثابة الجسر الذي یربط بین األشخاص ذوي اإلعاقة والشركاتب. فھو یةنھاالإلى  البدایةمن  شغیللعملیة التالدعم 

باإلضافة إلى المھارات  ،العالقات تعزیزواستخدام مھارات التواصل و ،واألعمال التجاریةالرعایة  فھم ثقافة كل من قطاعيْ 
الشعور بالشغف والقناعة بقدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على  ،. واألھم من ھذاكتابالتي ستتعلمونھا من خالل ھذا األخرى ال
ا نطلق علیھ ھذا م، والعمل على تحقیق ھذه الغایة. لترتیبات التیسیریة المعقولةواالمناسب بسوق العمل بوجود الدعم  االنخراط

  مدرب العمل.روح 
  

  المراجع

  )2006ي اإلعاقة (لحقوق األشخاص ذو األمم المتحدة قیةااتف .1
 

 ، كوالمبور، مالیزیا685رقم  )2008(قانون األشخاص ذوي اإلعاقة للعام  .2

 الشخص ذو اإلعاقة صاحب العمل

 مدرب العمل
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  انيــل الثــالفص
  مدرب العملأصل ومفھوم 
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 المقدمة 

باإلضافة إلى المقارنة بین  مدرب العملحیث یتم شرح نھج مفھوم  ،التشغیل المدعومم ھذا الفصل نبذة عن أصل وتاریخ دیق
  التقلیدي. وظیفيونھج إعادة التأھیل ال یل المدعومالتشغنھج 

  
  :الموضوعات

 التشغیل المدعومأصل  •
 نھج إعادة التأھیل الوظیفي التقلیدي •
 نھج مدرب العملم •
 مدربو العمل في المجتمعات المحلیة •
 المفھوم، والمنھجیة، والتكنولوجیا، والنظام •
 مدرب العملمفاھیم  •
 مدرب العملأدوار  •
 الموظفین استبقاءیزید من نسبة  التشغیل المدعوم •
 ملخص •
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  التشغیل المدعومأصل 

 

اتصف بالطابع  األمر إال أن ،خالل السبعینات من القرن الماضيبدأت  التشغیل المدعومنھج على الرغم من أن مبادرة 
نتیجة لتعدیل قانون إعادة التأھیل في  ،غیل المدعومالتشفقط تحت مظلة نظام  1986المؤسسي في الوالیات المتحدة في العام 

ً  عنصراً  على اعتباره مدرب العمل. وقد أصبح نھج 1986 ً  ،التشغیل المدعومفي نظام  أساسیا ً  أسلوبا یتم استخدامھ في  شائعا
 بھدف دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل. الدول المتقدمة

 
تحویل التركیز من التقییم والتدریب قبل العمل إلى التقییم ھو . العنصر األول مدرب العملھناك ثالثة عناصر ھامة في نھج 

ً  ،والتدریب  من ذويلألشخاص بالنسبة خاصة  ،مفیداً  ثم الدعم المستمر في أماكن العمل. ویعتبر ھذا النوع من الدعم نھجا
ً الشدیدة صعوبات التعلم ، في راكزتعلموه في المسبق وتطبیق ما بة صعوبات التعلم صعو وذوما یواجھ األشخاص  . غالبا

 لیة. عاأكثر فھو التدریب في أماكن عملھم الفعلیة أن ثبت أماكن العمل المفتوحة. وقد 
 

فمن  العمل الفعلي قبل التوظیف، فھو إجراء التقییم والتدریب اللذین یتم القیام بھما في مكان مدرب العملأما العنصر الثاني ل
 لدقة عملیة التقییم والتدریب الفعّال. وذلك  ،ب العملي في مكان العمل الفعليالضروري إجراء التدری

 
 التشغیل المدعومینبغي أن یكون  بل .فقط متخصصةفي المؤسسات ال وظیفيتم إعادة التأھیل الت أما العنصر الثالث فھو أال

 ً   على العمل ضمن المجتمعات المحلیة. التدریبمراكز مدربي العمل من في المجتمعات المحلیة من خالل إشراك  قائما
  

  التقلیدي وظیفيإعادة التأھیل ال

 

 

ألولئك الذین  التقلیدي على إجراء التقییم والتدریب قبل التوظیف. ویعتبر ھذا النھج فعّاالً  تأھیل الوظیفيیركز نھج إعادة ال
ً أجسدیة، إال أنھ ال یعتبر لدیھم إعاقة   اجتماعیةصعوبات في التعلم واإلعاقات النفسیة  دیھمللألشخاص الذین  فعّاالً  سلوبا

ات المتحدة اتصف التشغیل المدعوم بالطابع المؤسسي في الوالی
ل من قبل تعدیالت قانون إعادة التأھی 1986األمریكیة في العام 

1986 

 " الدعم ما بعد العمل" تم تغییر التركیز من "اإلعداد قبل العمل" إلى •

 "خالل العمل"التقییم والتدریب والدعم  •

 س نظام مدرب العمل في المجتمع المحليیتأس •

 التوظیف التدریب التقییم
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ً  ة(المعروف ً  حتاجون الىوالذین ی ،باإلعاقة العقلیة) سابقا األشخاص  وجد لدىما ی التدریب والدعم في مكان العمل الفعلي. غالبا
عدم ل نظراً القطاع الخاص. و یة إلى بیئةاتمن البیئة المؤسس االنتقالصعوبة  اجتماعیة صعوبات التعلم واإلعاقات النفسي يذو

ً  منخفضالقدرة على التكیف مع بیئات العمل المختلفة، فإن معدل المحافظة على العمل باستخدام ھذا النھج التقلیدي   ،نسبیا
  .مدرب العملمع نھج  مقارنةً 

 مدرب العملنھج 

 

 

 

لكن تعتبر  .عاقة في مكان العمل بعد توظیفھمعلى توفیر الدعم لألشخاص ذوي اإل ،في المقام األول مدرب العملیركز نھج 
ً  كل من عملیتيْ  في مكان العمل التقییم والتدریب  . في كثیر من األحیان، یصعب إجراء عملیتيْ التقییم والتدریب ھامتین أیضا

ً  لذا من المفید الحصول ،في البدایة یعتبر تقییم قدرة الشخص على و .یتم دعمھسالذي لمتعلقة بالشخص على المعلومات ا مسبقا
بالتقییم القائم على اختبارات تقییم العمل وعینات العمل ومراقبة سلوك الفرد في  مقارنةً  العمل في مكان العمل الفعلي أكثر دقةً 

ً  أو المركز. بھا في المؤسسةالذي یتم القیام و العمل للبیئة. وبھدف معرفة قدرة الشخص الحقیقیة  فقد یتغیر أداء الشخص تبعا
ومن خالل التدریب الفعلي في مختلف أماكن العمل. وال  ،من الضروري مراقبة السلوك في بیئة العمل الفعلیة، فعلى العمل

مع  بالمشاركةوإنما من الضروري متابعة الدعم  ،تشغیلمكثف في أماكن العمل بعد البتقدیم الدعم الالعمل  يینتھي دور مدرب
 محلي. المجتمع ال

 

  ةالمحلی اتفي المجتمع مدربو العمل

  

 

اء الدعم لالستبق
 في العمل

 

 التدریب التقییم التوظیف

 ورش عمل محمیة مراكز إعادة التأھیل

  منظمات غیر
 حكومیة مختلفة

المكاتب المحلیة الحكومیة إلعادة  مراكز اإلعاقة النمائیة
 التأھیل الوظیفي

 خالل العمل خالل العمل
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ك مختلف المؤسسات المحلیة ھناف ،في الوالیات المتحدة والیابانالعمل بتطبیق نھج مدربي ال تقوم المؤسسات العامة فقط 
ً  یر الحكومیةالمنظمات غ( ً غالبا  ليبوجود الدعم الماو مدربي العملمن خالل  التشغیل المدعومبتوفیر  ) التي تقوم أیضا

بھدف دعم األشخاص  عملالحاجة إلى مدربي الالى . ویعود السبب في ذلك ةواإلشراف من مؤسسات إعادة تأھیل العمل العام
والتي قد  عملالمجتمع التي توفر مدربي ال ه أنواع المؤسسات فيذوي اإلعاقة في المجتمعات المحلیة. تبین الصورة أعال

 تتضمن ورشات العمل المحمیة ومراكز التدریب أو إعادة التأھیل التي تدیرھا المنظمات غیر الحكومیة.
 

العمل ي لكن، في الیابان، یُتطلب من مدربفي القطاع الخاص. العمل مدربي لمؤھالت في الوالیات المتحدة، ال یوجد نظام 
ھي إحدى لشبكة مدربي العمل . ان المنظمة غیر الربحیة أجره من الحكومةكان یتلقى  إنالمعتمدین أخذ بعض الدورات 

یُتطلب من مدربي فوالمعتمدة من قبل الحكومة الیابانیة. أما في مالیزیا  ،دربي العملعقد الدورات لمقوم بالمنظمات التي ت
الحصول على الخبرة الكافیة في العمل مع األشخاص ذوي  االجتماعیة،دائرة الرعایة  یتم دفع أجورھم منالذین  عملال

إلى الفصل الثالث للحصول  الرجوع. یرجى االجتماعیةدورات المعتمدة من قبل دائرة الرعایة الإضافة إلى حضور  ،اإلعاقة
  على المزید من المعلومات.

 

  المفھوم، المنھجیة، التكنولوجیا والنظام

 

أن نؤمن بقدرة الى  المھارة، والنظام. نحتاج أوالً المنھجیة، مفھوم، عمل: الانب أساسیة في التدریب على الناك أربعة جوھ
العمل  اجتماعیة، على لتعلم الشدیدة واإلعاقات النفسيصعوبات التعلم بما في ذلك ذوي صعوبات ا لدیھماألشخاص الذین 

المفھوم والمنھجیة والمھارة ن والمھارات الالزمة لتحقیق ذلك. إ إلى تعلم األسالیب االنتقالقبل  ،بشكل مستقل في المجتمع
ً  ةشائعأمور   ، على الرغم من اختالف النظام من بلد إلى آخر.عالمیا
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  مدرب العملمفھوم 

 ضمن المجتمعدعم التشغیل مدفوع األجر 

 العمل نكامأالدعم في 

 دعم الشخص ذي اإلعاقة الشدیدة

 والشركاتخص ذي اإلعاقة دعم الش

 الدعم المستمر المتأصل في المجتمع

 
وال یصنف أولئك الذي . یعملون في سوق العمل المفتوحوفیر الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن على ت مدرب العملیعمل 

ف توفیر الدعم . وبھدعملمدربو  ھمعلى أن ،العاملین في المؤسساتمن یعملون على توفیر الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ً  یعتبر دعم المجتمع في مكان العمل أمراً  ،یعملون في سوق العمل المفتوح ممنالمستمر لألشخاص ذوي اإلعاقة  ن . إحیویا

ً  عملالخدمة التي یقدمھا مدربو ال حیث  ال تقتصر على األشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة. ویعتبر ھذا النوع من الدعم مكلفا
غیر لذا ینبغي أن یتم توفیر ھذه الخدمة بشكل رئیسي لألشخاص  ا.على حد ب شخص واحد فقطبتدری عملیقوم مدرب ال

  .مدرب العملمن مدفوعة األجر دون دعم مل ع حصول على فرصةالقادرین على ال
 

  مدرب العملأدوار 

 مرحلة اإلعداد
  

 مرحلة الدعم المكثف
  

 مرحلة الحفاظ على الدعم

 التقییم •

 العثور على مكان العمل •

  ةیمطابقة الوظیفال •

 الدعم خالل العمل •  

 تكییف بیئة العمل •

من زمالء الطبیعي الدعم  تأسیس •

  العمل

 المتابعة •

  ون مع المنظمات المعنیّة التعا •

  
تضمن مرحلة اإلعداد ومرحلة الدعم المكثف ، والذي یالتخطیط وتنفیذ كامل العملیة مدرب العملیتضمن الدعم الشامل ل

حیث یراقبون  ،في ھذه العملیة یتم الحصول على الدعم من زمالء العمل اآلخرینحفاظ على الدعم. إلى مرحلة ال وصوالً 
یوفر المدربون الدعم لیس لألشخاص ذوي و. مدرب العملویتعلمون أسالیب دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل من 

المدربون مخاوف الشركات التي تتعلق بتوظیف وإنما للشركات التي تعمل على توظیفھم.  وینبغي أن یفھم فحسب، اإلعاقة 
ن العثور على الحلول للتغلب على مثل ھذه التخوفات ھي إاألشخاص ذوي اإلعاقة والتحدیات التي یواجھونھا في توظیفھم. 

ً ي یتضمن والذ ،مدرب العملمن مسؤولیة  األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على  وقالتأكد من ضمان حق دوره أیضا
 دون تمییز.األجر 
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  الموظفین استبقاءیزید من نسبة  التشغیل المدعوم

 

 
 صعوباتذوي  مجموعة األشخاص ھي مدرب العملالتي تتطلب دعم  اإلعاقة في الیابان من ذويالرئیسیة  مجموعةن الإ

مدرب على الوظیفة مع  االستبقاء. یبلغ معدل عیةتمااج اإلعاقة النفسيمجموعة األشخاص ذوي / اإلعاقة الذھنیة و مالتعلّ 
 ).2006 نیسان( %83.6في الیابان (فترة ستة أشھر)  العمل

 
 .مدرب العملونظام  التشغیل المدعومن معدل نجاح توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة ھي السبب الرئیسي في تأسیس نھج إ

من  اجتماعیة إلعاقة الذھنیة واإلعاقة النفسي/ ا مالتعلّ  تصعوباذوي من ن ھذا النظام المزید من األشخاص حیث یمكّ 
من المتوقع أن تزید نسب توظیف األشخاص ذوي  ،عملمدربي الدعم نعتقد أنھ بزیادة الحصول على فرص العمل. ونحن 

  لیزیا بشكل ملحوظ أیضاً.اإلعاقة في ما
  

 ملخص

 

 التشغیل المدعوم

 معدل االستبقاء
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ذوي اإلعاقة. ھناك حاجة ماسة لھذا النھج لألشخاص  على تعزیز فرص عمل مستدامة لألشخاص مدرب العملل نھج یعم
ألشخاص ذوي ل یسلالخدمات  مدرب العمل. یقدم اجتماعیة النفسي ةإلعاقاذوي صعوبات شدیدة في التعلم و لدیھمالذین 
ً ، فحسب اإلعاقة وضمان توفر الدعم  ،فضل لألشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل ابتكار فھم أوإنما ألصحاب العمل أیضا

نجاحھ في بعض الدول المتقدمة مثل الیابان والوالیات  مدرب العمل. ھذا، وقد أثبت نھج مدرب العمللمستمر خالل غیاب ا
ً أالمتحدة. وقد ظھرت في السنوات األخیرة بعض النتائج الالفتة للنظر في مالیزیا  تي ترغب في ن عدد الشركات ال. إیضا

یث تقوم بعض الشركات بإرسال موظفي الموارد البشریة من أجل المشاركة في ح ،في ازدیاد مستمر عملالعمل مع مدربي ال
بھدف تعزیز دعمھم للموظفین ذوي اإلعاقة. وقد شھدت المنظمات بما في ذلك مراكز إعادة  ،مدرب العملالدورات التدریبیة ل

لدیھم  خاصة أولئك الذین ،إلعاقةمعدالت نجاح أفضل في التوظیف لألشخاص ذوي ا مدرب العملالتأھیل التي استخدمت نھج 
  ة.یإعاقة ذھن/ صعوبات تعلم 
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  الفصل الثالث
 فوائد وخدمات عمل األشخاص ذوي اإلعاقة
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  المقدمة
، فحسبتعمل الحكومة المالیزیة، من خالل الوزارات ذات الصلة، على توفیر الفوائد والخدمات لیس لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وتتضمن الفوائد المقدمة ألصحاب العمل خصم توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة.  عملون علىوإنما ألصحاب العمل الذین ی
مدرب وبرنامج خدمة  ،لتعدیل مكان العمل دفوعةضریبي مزدوج من راتب الموظف، وخصم ضریبي عن التكالیف الم

. وسیتم مدرب العملدریبي لللمشاركة في برنامج ت HRDF 1والمساعدة المالیة من صندوق تنمیة الموارد البشریة ،العمل
 .2 االجتماعیةدائرة الرعایة ل وكیفیة دفع أجره من قب مدرب العملشرح عملیة تطبیق برنامج خدمة 

 
  :الموضوعات

 فوائد وخدمات عمل األشخاص ذوي اإلعاقة •
 االجتماعیةدائرة الرعایة  •
 االجتماعيمؤسسة الضمان  •
 مجلس اإلیرادات الداخلیة •
 البشریةصندوق تنمیة الموارد  •
 ملخص •

  
  

                                                            
بح ضمن الدول المتقدمة في العام وق تطویر الموارد البشریة ھو أحد الوكاالت التي تندرج تحت وزارة الموادر البشریة في مالیزیا. تلبیة لطموح الشعب بالوصول الى ان نصصند 1

العاملة بمستویات عالمیة من تحقیق دخل اقتصادي عالي یعتمد على بھدف االستثمار وتطویر الموارد البشریة وقوى  1993، تم تأسیس صندوق تطویر الموارد البشریة في العام 2020
  المعرفة واالبتكار لدى الفرد.

   HRDF-Profile/About-https://www.hrdf.com.my/wps/portal/PSMB/MainEN/Corporateالمصدر: 
 دائرة الرعایة االجتماعیة ھي إحدى الدوائر الحكومیة التابعة إلدارة وزارة المرأة، األسرة وتطویر المجتمع 2
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 مالیزیا في الوضع تتناول التالیة الواردة المعلومات

  

  األشخاص ذوي اإلعاقة شغیلتفوائد وخدمات 

والفوائد لألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب العمل من خالل مختلف شغیل مالیزیة على توفیر خدمات التتعمل الحكومة ال
تبذل  ،2008عاقة. ومنذ أن تم فرض قانون اإلعاقة في عام بھدف تعزیز عملیة توظیف األشخاص ذوي اإل ،الوزارات

اقة من الحصول على لتحسین خدماتھا وقوانینھا لتمكین األشخاص ذوي اإلع جھودھامختلف الدوائر الحكومیة ذات العالقة 
ى ھذه الحصول عل ،فقط االجتماعیةالمسجلین لدى دائرة الرعایة من ویحق لألشخاص ذوي اإلعاقة فرص عمل أفضل. 

 الفوائد.
 

  توفر مختلف الدوائر الحكومیة الخدمات والفوائد التالیة:
 

  االجتماعیةدائرة الرعایة 

  رینجت مالیزي 1,200رینجت مالیزي ألولئك الذین یكسبون أقل من  300

  برنامج خدمة مدرب العمل

  الذاتيشغیل منحة الت
 

 . (Elaun Pekerja OKU (EPOKU))ذوي اإلعاقة  من وظفینبتوفیر بدل راتب للم االجتماعیةتقوم دائرة الرعایة 
 ً  سنة 16 عنأعمارھم  تزیدوالذین  ،مالیزي رینجت 1,200لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین یكسبون أقل من  ویحق حالیا

 مالیزي. رینجت 300الحصول على بدل الراتب ھذا والذي یبلغ 
 

دف مساعدة الموظفین ذوي اإلعاقة الذین ھم بحاجة إلى الدعم خالل بھ مدرب العمل، تم إطالق برنامج خدمة 2012في عام 
بھدف دعم الموظفین ذوي اإلعاقة لدیھم والذین ھم بحاجة إلى الدعم.  عملصحاب العمل استخدام مدربي الالعمل. وبإمكان أ

 1في الملحق  ب العملمدرإلى وثیقة برنامج خدمة  الرجوعوللحصول على المزید من المعلومات عن ھذا البرنامج یرجى 
  )168 – 167 نحاتالصف(

مالیزي كأقصى حد لمساعدة األشخاص ذوي  رینجت 2,700التي تقدم  Geran Pelancaran (GP)تم تقدیم منحة 
 اإلعاقة الذین یرغبون في العمل لحسابھم الخاص.

 
  ، مالیزیا)االجتماعیة(المصدر: دائرة الرعایة 

 

 العمل دائرة

ذوي اإلعاقة األشخاص شغیلنظام ت  

الذاتي شغیلمخطط الت  

 

بحثون عن فرص العمل المالیزیة بإعداده ألولئك الذین ی دائرةقامت  ،نظام یعتمد على التسجیل عبر اإلنترنتشغیل نظام الت
  من اإلعالن عن الشواغر في شركاتھم من خالل ھذه البوابة.أصحاب العمل  بحیث یتمكن .العمل وأصحاب العمل
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. وتساعد خدمة دعم التشغیل المرتكز على المجتمعنقاط عمل مالیزیا استناداً إلى مفھوم و مركز عمل مالیزیا أسیسوقد تم ت 
في مواقع نقاط عمل مالیزیا  ھذه العملیات في العثور على فرص العمل ومطابقتھا مع األشخاص المعنیین. ھذا، وقد تم تأسیس

في كافة المكاتب  نقطة عمل 99حیث تم تخصیص ما مجموعھ  2009لد منذ عام استراتیجیة في كافة المدن الرئیسیة في الب
المرافق للباحثین عن فرص العمل للتمكن من  نقاط عمل مالیزیا ومراكز التدریب تحت مظلة وزارة الموارد البشریة. وتوفر

لذي یوفر ا الذاتي شغیلمخطط التما یعرض ھذا األسلوب ك عمل مالیزیا. التسجیل والبحث عن الوظائف ومطابقتھا في بوابة
 مشاریع لحسابھم الخاص.في إنشاء  الراغبیناإلعاقة المنح لألشخاص ذوي 

 
  ة العمل: مالیزیا)دائر(المصدر: 

  
 (SOCSO) االجتماعيمؤسسة الضمان 

 برنامج العودة إلى العمل

 
بھدف مساعدة األشخاص  تأسیسھمل الذي تم برنامج العودة إلى الع ى تطبیقعلفي مالیزیا  االجتماعيتعمل مؤسسة الضمان 

باإلضافة إلى أولئك الذین یرغبون في الحصول على  ،ضد الحوادث في العمل االجتماعيالمّؤمنین لدى مؤسسة الضمان 
ومتعدد التخصصات بأسرع وقت ممكن  اجتماعيلعودة إلى العمل من خالل نھج حیوي نفسي ل لذوي اإلعاقةاعدي راتب تق
إلى توفیر كامل الحمایة التي تمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة من العودة إلى العمل،  االجتماعيدف مؤسسة الضمان . وتھوبأمان

 وھي ال تركز على توفیر التعویض فقط وإنما تھدف إلى مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إشراكھم في المجتمع بدالً 
 دھم.امن استبع

 

 في مالیزیا) االجتماعي(المصدر: مؤسسة الضمان 
 

 مجلس اإلیرادات الداخلیة 

 إعفاء ضریبي للموظفین ذوي اإلعاقة

 على األجور المدفوعة للموظفین ذوي اإلعاقة لصالح أصحاب العمل ضاعفخصم م

  تغطیة نفقات تدریب الموظفین ذوي اإلعاقةضاعف لخصم م

 خصم على نفقات المعدات وتعدیل بیئة العمل للموظفین ذوي اإلعاقة

 
ً ضریبی یوفر مجلس اإلیرادات الداخلیة في مالیزیا إعفاءً  ً شخصی ا ) (ھـ) مع إعفاء 1( 46للموظفین ذوي اإلعاقة (الفقرة  ا

 رینجت 9,000مالیزي لألشخاص ذوي اإلعاقة. على سبیل المثال اإلعفاء الشخصي  رینجت 6,000یبلغ  ،شخصي إضافي
 مالیزي. رینجت 15,000مالیزي =  رینجت 6,000مالیزي + إعفاء إضافي 

 
على سبیل المثال، بالنسبة لصاحب العمل  عن األجور المدفوعة للموظفین ذوي اإلعاقة. ضاعفیحق ألصحاب العمل خصم م

 ً مالیزي  رینجت 12,000اإلعاقة  ياتب السنوي الذي یدفعھ للموظف ذ: یبلغ الرمن ذوي اإلعاقة الذي یوظف شخصا
(أ) من قانون ضریبة الدخل للعام  33دفوع للموظف ھو نفقات مسموحة بموجب المادة ) ویعتبر الراتب الم12×  1,000(

1967 ً لذا یُسمح لصاحب العمل خصم ما مقداره  ،مالیزي رینجت 12,000لھذا القانون، یسمح بخصم قدره  . ووفقا
ً  رینجت 24,000 ، الخصوماتثل ھذه مالیزي. ولكي یتأھل صاحب العمل لم رینجت 12,000من  بدالً  ،مالیزي سنویا

 ً لمھام التي یقوم بھا وأنھ غیر قادر على القیام با ،اإلعاقة ذوي من ینبغي أن یثبت لمدیر عام مصلحة الضرائب أن لدیھ موظفا
 . االجتماعیةلدى دائرة الرعایة  . كما ینبغي أن یكون الموظف مسجالً من غیر ذوي اإلعاقةالشخص 
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 ً لیسوا ممن ھم لتغطیة نفقات تدریب األشخاص ذوي اإلعاقة  ضاعفمن الخصم المن تستفید الشركة أ من الممكن أیضا

باإلضافة إلى برنامج  ،ضمن إطار برنامج التدریب الذي یتم إجراؤه في مالیزیا بموافقة وزیر المالیة ،موظفین لدى الشركة
  التدریب الذي یتم إجراؤه بموافقة أي مركز تدریب معتمد.

  
تي یتكبدھا الشخص المعني في الفترة المعینة لتوفیر أیة معدات الزمة لمساعدة أي شخص من ذوي مبلغ یساوي النفقات ال

من سنة التقییم  تم توسیع نطاق النفقات لتشمل تجدید المباني اعتباراً یاإلعاقة یوّظفھ في إنتاج دخلھ اإلجمالي من عملھ. 
 لمستخدمي الكراسي المتحركة.نحدرات إنشاء ممقعد العمل أو  ارتفاععلى سبیل المثال، خفض  :2008

 

 (المصدر: مجلس اإلیرادات الداخلیة، مالیزیا)
 

 (HRDF)صندوق تنمیة الموارد البشریة 

ب العمللمالي للرسوم المتكبدة لمشاركة مدرالتقییم ا  

ت مدرب العملاركة في دورامنحة تدریبیة للرسوم المتكبدة للمش  

 

أن أصحاب العمل  في 171 – 169الصفحات  2إلى الملحق  الرجوع(یرجى  3/1020رقم  3أصحاب العمل منشورینص 
ن الھدف إ اإلعاقة: يلدعم الموظف ذ مدرب العملفي إشراك  دفعونھالھم حق الحصول على المساعدة المالیة للنفقات التي ی

مؤھلة للحصول على لألشخاص ذوي اإلعاقة  مدرب العملصحاب العمل أن برامج أھو إبالغ  لمنشورا من وراء ھذا
التي من الممكن  4. وتستند الرسوممخطط التشغل الذاتي ضمن إطار المساعدة المالیة من صندوق تنمیة الموارد البشریة

مالیزي لكل  رینجت 30و ،لكل ساعة ألول ساعتین مالیزي رینجت 50معدل  یةمن صندوق تنمیة الموارد البشر المطالبة بھا
ً  رینجت 300جاوز ولكنھا ال تت ،ساعة الحقة . وتكون التكالیف األخرى المسموح المطالبة بھا عرضة للمبادئ مالیزي یومیا

ً أشخاصلیة ألصحاب العمل الذین یوظفون یتم توفیر المساعدة الماوالتوجیھیة والقوانین الحالیة.   نالذی ،ذوي اإلعاقةمن  ا
  یوقعون على عقود مع أصحاب العمل. 

  
فقة بموا، العملعن الرسوم المتكبدة في المشاركة في دورات مدرب  بدالً ة ن للمنح التدریبییھلحاب العمل مؤكما یكون أص

  ة.صندوق تنمیة الموارد البشری
  

  ، مالیزیا)ارة الموارد البشریة(المصدر: صندوق تنمیة الموارد البشریة، وز
  

  ملخص

ة جلیاً في الخدمات والفوائد التي تعمل مختلف الدوائر األشخاص ذوي اإلعاقشغیل لحكومة المالیزیة في تعزیز تا التزامیبدو 
على توفیرھا. كما یتم بذل الجھود لتشجیع أصحاب العمل على توفیر فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. وباإلضافة إلى 

وخدمات  العملمدرب مثل تدریب  التشغیل المدعومفإنھ یتم توفیر خدمات  ،المساعدة المالیة التي یحصل علیھا أصحاب العمل
  بھدف ابتكار فرص العمل المستدامة بین األشخاص ذوي اإلعاقة الشدیدة. مدرب العمل

                                                            
لمرفقات ھو الئحة مكتوبة عن سیاسة الحكومة للتوظیف موجھ لجھات التوظیف، تم نشره بواسطة صندوق التنمیة البشریة كما ھو موضح في ا 3/2010منشور أصحاب العمل رقم  3

  )3(مرفق رقم 
  دینار أردني. 9.56رنجیت مالیزي تعادل  50ھذه األجور یتم دفعھا لمدربي العمل الذین یقدمون تدریب العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.  4
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  الرابعالفصل 

  فئات اإلعاقة
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  المقدمة

من ھذه  نوعرئیسیة. وقد تم تعریف كل  أنواع ةفي مالیزیا بتصنیف أنواع اإلعاقات إلى سبع االجتماعیةقامت دائرة الرعایة 
ً في ھذا  نواعاأل  األشخاص ذوي اإلعاقة في مالیزیا. شغیلعلى لمحة موجزة عن ظروف ت الفصل الذي یحتوي أیضا
 

  الموضوعات:
 فئات اإلعاقة •
 اإلعاقة السمعیة •
 اإلعاقة البصریة •
 اإلعاقة النطقیة •
 اإلعاقة الجسدیة •
 صعوبات التعلم •
 )اجتماعیة اقة النفسي(اإلع اإلعاقة الذھنیة •
 اإلعاقات المتعددة •
 شخاص ذوي اإلعاقةاأل تشغیل •
 ملخص •
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 مالیزیا في اإلعاقة تصنیفات تمثّل التالیة التصنیفات
 

 فئات اإلعاقات

 اإلعاقة السمعیة

 اإلعاقة البصریة

 اإلعاقة النطقیة

 اإلعاقة الجسدیة

 صعوبات التعلم

 5ة إلعاقة الذھنیا

 اإلعاقات المتعددة
  

على النحو الوارد أعاله. وقد قامت دائرة  ة أنواعنیف اإلعاقات إلى سبعبتص 2010في عام  االجتماعیةقامت دائرة الرعایة 
 نواع.من ھذه األ نوعبتعریف كل  االجتماعیةالرعایة 

 
في العیش مثل أي شخص آخر. ومن  مجموعاتمن ھذه المجموعة الذین یندرجون تحت كل  ،اإلعاقة ویرغب األشخاص ذو

بوجود النظم الداعمة الالزمة والبیئات التي یسھل الوصول  ،واجھھم نتیجة إعاقاتھممن التحدیات الكثیرة التي ت الممكن الحدّ 
بإمكان المجتمع تعلم كیفیة التواصل معھم وتوفیر الدعم  ،اإلعاقة وإلیھا. ومن خالل فھم التحدیات التي یواجھھا األشخاص ذو

 لھم بصورة أفضل.
 

مالیزیا خالل السنوات األخیرة، لمساعدات لألشخاص ذوي اإلعاقة في وقد تم إجراء الكثیر من التحسینات على الخدمات وا
والرعایة الصحیة والبیئات الصدیقة  االجتماعیةل توفر نظام تعلیم ودعم أفضل من مختلف القطاعات بما في ذلك الرعایة بفض

من مجموعة اإلعاقة من كل باألشخاص ذوي  محددةال واالحتیاجاتلألشخاص ذوي اإلعاقة. وعلى الرغم من وجود التحدیات 
المھنیة. ویقوم ھذا الفصل بتعریف األشخاص  قام الكثیر منھم بتحدي الصعاب وبتحقیق النجاح في حیاتھمفقد ، مجموعاتال

ً ة مجموعذوي اإلعاقة لكل  للمبادئ التوجیھیة المتوفرة في "تسجیل األشخاص ذوي اإلعاقة" من قبل دائرة الرعایة  تبعا
 .االجتماعیة

 

  عاقة السمعیةاإل

 القصور السمعي:ھي عدم القدرة على السمع بوضوح في كلتا األذنین مع أو بدون السماعات. ھناك أربعة مستویات من 
  دیسیبل (البالغین) 30 < 20 - دیسیبل (األطفال)، 30<  15 - الحد األدني: •
  دیسیبل 60 < 30 - :توسطالم •
  دیسیبل 90<  60 -  الشدید: •
 یسیبلد 90> الشدید جدا:  •

  

 

                                                            
  اجتماعیةالمصطلح المتعارف علیھ دولیاً ھو اإلعاقة النفسي   5
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  اإلعاقة البصریة

مع أو بدون استخدام المعینات البصریة مثل  ،یھماتھي عدم القدرة على الرؤیة أو الرؤیة المحدودة في إحدى العینین أو كل
 القصور البصري:النظارات أو العدسات الالصقة. ھناك نوعان من 

 
 ضعف البصر •

أو یكون المجال  ،مع أو بدون المعینات البصریة 3/60 لكنھا تساوي أو أفضل من 6/18تكون نسبة الرؤیة أقل من 
  درجة من التثبیت 20البصري أقل من 

 كف البصر •
  درجات من التثبیت 10أو یكون المجال البصري أقل من  3/60تكون الرؤیة أقل من 

  

  اإلعاقة النطقیة
وتكون ھذه الحالة  فھمھم.على  ن معھمالذین یتفاعلو ة اآلخرینوعدم قدر ،التواصل معھي الصعوبات المزمنة التي تتدخل 

  دائمة أو أنھا لن تشفى.

  

  اإلعاقة الجسدیة
ي جزء من أجزاء الجسم مما یؤدي إلى عدم فقدان ألكل طبیعي بسبب خلل جسدي أو ھي عدم قدرة الجسم على العمل بش

الحاالت ھي نتیجة إصابة ما (الصدمة)  ن ھذهمثل العنایة الشخصیة أو الحركة. إالقدرة على أداء األنشطة األساسیة بشكل تام 
الكبد، البولي، الجھاز أو خلل في النظام العصبي، والقلب واألوعیة الدمویة، والجھاز التنفسي، وأمراض الدم والمناعة، 

 وأمراض النساء وغیرھا.الجھاز العضلي الھیكلي، 
  أمثلة على اإلعاقات الجسدیة:

 في ذلك فقدان اإلبھام/ مكتسب)، بما  عیوب في األطراف (خلقي •
 إصابة الحبل الشوكي •
 السكتة الدماغیة •
 إصابات في الدماغ •
 للنساءسم  138≤ للرجال و سم  142≤ (تشوھات ھیكلیة موروثة) أي  قصر القامة •

  الشلل الدماغي •
 

  صعوبات التعلم
نمائي تأخر مجموعة الین یندرجون ضمن ھذه یوجد لدى األشخاص الذ .ھي عدم تطور الدماغ بالنسبة للعمر البیولوجي

مثل  ،الحاالت التي تؤثر على قدرة الفرد على التعلممجموعة قة الذھنیة. كما تتضمن ھذه ال، ومتالزمة داون، واإلعاشامل
ل عسر القراءة وعسر وفرط النشاط، وصعوبات التعلم المحددة مث االنتباهالتوحد (اضطراب طیف التوحد)، اضطراب نقص 

  الحساب.عسر الكتابة و
  

  )اجتماعیة فسي(اإلعاقة الن اإلعاقة الذھنیة

العقلي الشدید الذي یؤثر على قدرة الشخص على القیام  االضطراب) إلى االجتماعیة(اإلعاقة النفسیة  تشیر اإلعاقة الذھنیة
الحاد  االضطرابھي  (اإلعاقة النفسي اجتماعیة) . ومن ضمن أنواع اإلعاقة الذھنیةبأنشطة الحیاة بشكل جزئي أو كلي
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ثنائي القطب)  واضطراب االكتئابالمزاج (اضطراب و، جنون الشك واالضطھادالفصام،  اضطرابوالمزمن، 
  امي.الفص االضطرابالنفسیة األخرى مثل  واالضطرابات

  

  اإلعاقات المتعددة

  الست األخرى. مجموعاتوعادة ال یصلح إدراجھا ضمن ال ،ھي وجود أكثر من نوع واحد من اإلعاقة
  

  یف الشخص ذي اإلعاقةتوظ

، یبلغ عدد )2011( االجتماعیةال یتوفر في مالیزیا إحصائیات دقیقة لعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة. وفقا لدائرة الرعایة 
، ویتضمن ھذا الرقم األشخاص ذوي اإلعاقة العاملین في الوظائف 49,407األشخاص ذوي اإلعاقة الذي یتلقون األجر 

ً  35,604ن صائیات مجلس اإلیرادات الداخلیة أ. وقد ذكرت إحتماعیةاالجالمحمیة والمشاریع  من ذوي اإلعاقة  شخصا
 یحصلون على اإلعفاء الضریبي.

 
ً  7,956ما مجموعھ  )2010( إلعاقة في وزارة الموارد البشریةوقد ذكرت وحدة ا  مذوي اإلعاقة قد تم توظیفھ من شخصا

 788بصریة قد بلغ لدیھم إعاقة لوزارة أن عدد التوظیف لألشخاص الذي . وقد بیّن تقریر صادر عن ا2010 شباطبحلول 
صعوبات لدیھم باإلضافة إلى األشخاص الذین  ،وغیرھا 3,469؛ واإلعاقات الجسدیة 2,872 نطقیةواإلعاقات السمعیة وال

 .872الذین وصل عددھم إلى والتعلم 
 

. أما األشخاص 359,203 االجتماعیةلین لدى دائرة الرعایة ، بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المسج2011من  واعتباراً 
ً  134,659م فقد سجلوا أعلى نسبة والتي وصلت إلى تعلّ صعوبات  لدیھملذین ا لكن فیما یتعلق بالعمالة، یُالحظ أن . شخصا

 ً مات آسیا المجتمعیة ھ خداألخرى. وقد بیّن بحث أجرت مجموعاتلمقارنة مع ا األشخاص ذوي صعوبات التعلم ھم األقل توظیفا
بینما یعمل  ،یعملون في سوق العمل المفتوح من البالغین الذین تم مقابلتھم 198فقط من  %14أن  ،في بینانغ )30: 2006(

 1منھم عاطلین عن العمل. %53في العمل المحمي، و % 16

 

لى التشریعات والسیاسات في البلدان ) أنھ منذ الثمانینات من القرن الماضي، یتم إجراء تغییرات كبیرة ع2010ذكرت یو (
على فرص العمل. وفي العقود الثالثة الماضیة، كذلك وذلك لضمان حصول األشخاص ذوي صعوبات التعلم الشدیدة  ،المتقدمة

من صعوبات  لدیھملألشخاص الذین  مستدام تشغیلبھدف خلق  التشغیل المدعومتم تطویر بعض االستراتیجیات الرئیسیة مثل 
 2العاملین في سوق العمل المفتوح.  ، منصعوبات التعلّمألشخاص ذوي ل. ھناك الكثیر من قصص النجاح التعلم

 

  ملخص

  السبع التالیة: مجموعاتال الىتم في مالیزیا تصنیف أنواع اإلعاقات 
 اإلعاقة السمعیة •
 اإلعاقة البصریة •
 اإلعاقة النطقیة •
 اإلعاقة الجسدیة •
 صعوبات التعلم •
 )اجتماعیة(اإلعاقة النفسي اإلعاقة الذھنیة  •
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 اإلعاقات المتعددة •
 

ً  ،وقد لوحظ أن األشخاص ذوي صعوبات التعلم ً  كماالسبع الرئیسیة.  مجموعاتمن ضمن ال ھم األقل توظیفا مدى  لوحظ أیضا
إلعاقة صعوبات التعلم واإلعاقة العقلیة (ا لدیھمخاصة لألشخاص الذین  ،مستدام تشغیلفي خلق  التشغیل المدعومفعّالیة 
ً اجتماعیةالنفسي  بحیث  ،في مالیزیا مدرب العمللھذا السبب بالذات، یتم ترویج نھج  ) في العدید من الدول المتقدمة. وتبعا

 العمل في سوق العمل المفتوح. ،مجموعاتھم من ضمن ھذه ال ممنیتمكن المزید من األشخاص ذوي اإلعاقة 
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  الفصل الخامس
  تقییم الشخص ذي اإلعاقة
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

عي)الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبی  

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

 
عن فرصة العمل. حیث یقوم التقییم على تحدید  الباحث ي اإلعاقةي عملیة تقییم الشخص ذھ مدرب العملن المھمة األولى لإ

ً  التشغیل المدعومكثافة خطة    ة الوظیفة.قبل مطابق للفرد. كما یعتبر إجراء تقییم شامل للشخص ذي اإلعاقة ضروریا
 

  :الموضوعات
 ضرورة عملیة التقییم •
 العملیة األساسیة في تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة •
 جمع المعلومات األساسیة •
 نموذج استمارة التقییم األولي •
 عملیة التقییم في مركز التدریب •
 عملیة التقییم في مكان العمل •
 عملیة التقییم الشامل •
 ملخص •
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  ضرورة التقییم

   
 

على الشخص اإلعاقة والشركة على السواء؛ فھي تركز  يجراء عملیة التقییم من أجل معرفة المزید عن الشخص ذینبغي إ
ي اإلعاقة ومكان العمل. وتعتبر عملیة التقییم ضروریة قبل القیام بمطابقة الوظیفة. وخالل عملیة التقییم، ینبغي جمع كافة ذ

  المعلومات الالزمة لخطة الدعم.

ي اإلعاقة ویتم إجراء ییم في المقام األول عادةً، على الشخص ذ، تركز عملیة التقالتقلیدي وظیفيالتأھیل ال في نھج إعادة
لیات تقییم متعمقة تتعلق بعم مدرب العملة في بیئة مكان العمل، في حین یقوم نھج یعملیة تقییم متعمقة إال أنھا غیر كاف

اإلعاقة للعمل. بعد ذلك یتم بذل الجھد  يالشخص ذ اھزیةیم الوظیفة لمعرفة مدى جتقی . وفي النھج التقلیدي یتم استخدامھمایكلب
  الذین یحصلون على الوظیفة.فقط ھم  "نیجاھز"أولئك الذین یكونون و. وظیفيه من خالل القیام بالتدریب اللزیادة استعداد

. وفي معظم اھزیةل إلى مرحلة الجشدیدة الوصولدیھم إعاقات من ناحیة أخرى، یصعب على كثیر من األشخاص الذین 
 ،ویتم بذل القلیل من الجھد لتحلیل الدعم الذین ھم بحاجة إلیھ ،بفحص نقاط الضعف لدیھم عمللیة تقییم الالحاالت، تقوم عم

  بھدف تحقیق النجاح في العمل.

لعثور على لیث یھدف التقییم ح .نجاح الشخص ذي اإلعاقة في العمل بمعرفة كیفیة مدرب العملتقوم عملیة التقییم في نھج 
. وفي حال كان ھناك بعض المجاالت ھذه النقاطوالوظیفة التي تتناسب مع  ،نقاط القوة التي یتصف بھا الشخص ذو اإلعاقة

للشخص ذي  التشغیلدعم ویوصى بھ في خطة  ،التي تحتاج إلى الدعم، یتم تحلیل الدعم الذي سیتم توفیره لھذا الشخص
  اإلعاقة.

 ،معرفة شاملة بالشخص ذي اإلعاقة ومتطلبات العمل مدرب العملة، ینبغي أن یكون لدى یمطابقة الوظیفالالنجاح في  ولتحقیق
 .مدرب العملإضافة إلى ظروف مكان العمل. لذا، تعتبر عملیة التقییم الشاملة ضروریة في عملیة 

 

 بیئة مكان العمل

 المطابقة

الشخص ذو 
 اإلعاقة

 تقییم

 تقییم
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  العملیة األساسیة في تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 
 

 ي اإلعاقة األمور التالیة:قد تتضمن عملیة تقییم الشخص ذ
 
  . جمع المعلومات األساسیة1

  ي اإلعاقة من خالل:الممكن جمع المعلومات عن الشخص ذمن 
 شدیدة)إعاقات  لدیھمإجراء مقابلة مع الشخص ذي اإلعاقة وولي أمره (أولئك الذین  •
 غیرھاكتب اإلحالة ویھا من الوثائق مثل الملف الشخصي والتقریر الطبي ودراسة المعلومات التي یتم الحصول عل •
 إجراء اختبار رسمي مثل التقییم المھني واختبار الذكاء •
 تقییم الخبرة العملیة (إن وجدت) •

 
  . التقییم في مركز التدریب2

  كز التدریب من خالل مالحظة ما یلي:ینبغي إجراء عملیة تقییم أكثر دقة ألولئك الذین یفتقرون إلى الخبرة العملیة في مر
 القدرة على العمل والسلوك داخل وخارج مركز التدریب •
 القدرة على العمل والسلوك تجاه مختلف المواقف والمھام المحاكاة •
 مستوى القدرة على التواصل ومھارات التفاعل •

 
  التقییم في مكان العمل. 3

وإنما لغایات  ،العمل في الشركة افتراضإجراء عملیة التقییم لیس على  یتم. یة التقییم في مكان العمل ضروریةتعتبر عمل
التقییم والخبرة فقط. وخالل ھذا التقییم العملي یقوم المدرب على العمل بمراقبة أداء الشخص ذي اإلعاقة في بیئة مكان العمل 

لشخص على القیام بالمھام التي تم تعیینھا لھ. ومن الفعلیة، حیث یوفر ھذا النھج من التقییم النتائج الدقیقة التي تتعلق بقدرة ا
مقدور المدرب على العمل تقییم الدعم الذي یحتاج إلیھ ھذا الشخص. وقد تتضمن عملیة یصبح في خالل عملیة التقییم ھذه، 

  التقییم في مكان العمل األمور التالیة:
 مھمة یتم تعیینھاكل تقییم السلوك في كل بیئة مختلفة و •
 مالحظتھا في مركز التدریب وفي مكان العمل تفروقات التي تمتقییم ال •

 ً  .ھذا، وسیتم مناقشة المعلومات المفصلة التي ینبغي جمعھا في المجاالت الثالثة لعملیة التقییم الحقا
 

 جمع المعلومات األساسیة

والتقییم البدني تعریفيالملف ال  

 التقییم المعرفي

 جمع المعلومات األساسیة

 تقییم في مركز التدریب

 تقییم في مكان العمل
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السلوكالموقف و تقییم  

برة العملیةتقییم الخ  

 
عند جمع المعلومات األساسیة التي تتعلق بالشخص ذي اإلعاقة االعتبار ھناك أربعة جوانب رئیسیة للتقییم ینبغي أخذھا بعین 

 على النحو الوارد أعاله.
 

تساعد نتائج ة. ویمطابقة الوظیفالتوفر ھذه التقییمات للشخص ذي اإلعاقة المعلومات األساسیة التي تعتبر ضروریة قبل عملیة 
وسیتم مناقشة المعلومات المفصلة التي سیتم تقییمھا . في تحدید الوظائف التي تناسب ھذا الشخص مدرب العملالتقییمات ھذه 

 كما یلي: ،في كل جانب من ھذه الجوانب
 

 الملف التعریفي والتقییم البدني •
افة إلى الجوانب المختلفة التي ینبغي تقییمھا فیما یلي بعض الجوانب التي ینبغي مراعاتھا في الملف األساسي باإلض

 على مستوى القدرة الجسدیة للفرد:
 

  الملف الشخصي األساسي
 ، الرقم الوطنياالسم، تاریخ المیالد، الجنس -
 الدیانة -
 العنوان، رقم الھاتف -
 المؤھالت العلمیة -
 أنواع الوظائف التي یتم البحث عنھا -
 الخبرة العملیة السابقة -
 االھتماماتة، الھوایات، األنشطة المفضل -
 تقییم المالحظات من قبل طرف ثالث – رسائل التوصیة -

 
  التقییم البدني

 نوع وسبب اإلعاقة -
 الحالة الصحیة العامة واألدویة -
 الحاجة إلى المساعدة والدعم -
 السفر، إدارة األموال، النظافة الشخصیة – القدرات في مھارات الحیاة الیومیة -
 القدرات المھنیة -
 ت محددةصعوبا -
 ، اإلضاءةالرائحة، المساحة، درجة الحرارة، آثار الضوضاء – البیئة المادیةمع قدرة التكیف  -

  
قیاس قدرات الشخص  مدرب العملمن خالل جمع المعلومات من الملف الشخصي والتقییم البدني، بإمكان  

  یحتاجھ.واھتماماتھ والتحدیات البدنیة باإلضافة إلى تحدید الدعم الذي 
  

 تقییم المعرفيال •
یتناول التقییم المعرفي مستوى القدرات الذھنیة للشخص ذي اإلعاقة. وفیما یلي بعض الجوانب الھامة التي ینبغي 

  تقییمھا:
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 6الدورات المھنیة والتي تم الحصول علیھا  االختباراتنتائج  -
 النفسیة  االختباراتتقریر  -
 )الحساب وغیرھا عسرعسر القراءة و ،االنتباهاضطراب نقص مثل (تقریر طبي تشخیصي محدد  -
 مھارة الذاكرة ومستوى الفھم خالل المقابلة -
 المعلومات التي یتم الحصول علیھا من المعلمین والمدربین والمشرفین -
 المعلومات التي یتم الحصول علیھا من أفراد العائلة -

لمستوى المعرفي للشخص قد یؤثر في تقییم قدرة وأھلیة الشخص، حیث أن ا مدرب العملفي یساعد التقییم المعر
القرارات والمھارة  اتخاذفي العمل ونوع أسلوب التعلم وقدرتھ على  وأدائھعلى قدرتھ على التركیز ومدى اھتمامھ 

  التحلیلیة والدقة في إتباع التعلیمات.

 السلوكالموقف وتقییم  •
  اإلعاقة من خالل مراقبة: يالشخص ذوموقف من الممكن تقییم سلوك 

 في العملوالموقف ك السلو -
 الكالم وتأدیة العمل -
 التواصل البصري  -
 لغة الجسد خالل التواصل -
مثل المدربین والمشرف واألصدقاء وأفراد العائلة ورسائل التوصیة من (المالحظات من طرف ثالث  -

 )الوظائف السابقة
 

ً یعتبر ھذا التقییم ضروری األشخاص اآلخرین.  معالقات ت الشخص في التواصل والعحیث یعمل على تحدید مھارا ا
 في قیاس مدى تحكم الشخص بعواطفھ ومدى تحملھ للجھد. مدرب العملكما یساعد 

 

 تقییم الخبرة العملیة •
قدرة، وسلوك الشخص تجاه ، اھزیةفي معرفة مدى ج مدرب العمل برة العملیة للشخص ذي اإلعاقةتقییم الخ یساعد
. وتتضمن المعلومات التي یتم جمعھا من الخبرات العملیة السابقة ما لتشغیفي ال یواجھھاوالتحدیات التي  ،العمل
  یلي:

 اسم الشركة أو الشركات -
 الموظفین نوع العمل وعدد -
 طبیعة العمل أو نطاق العمل -
 أنواع الوظائف المفضلة -
 أنواع الوظائف غیر المرغوبة -
 أي تجربة إیجابیة أو ممیزة في الخبرة العملیة السابقة -
 في الخبرة العملیة السابقةة مزعجأي تجربة  -
 سبب إنھاء الخدمة -
 في العمل االرتیاح -

                                                            
  المؤھالت المدرسیة الحكومیة او المحلیة في مالیزیا: 6 

UPSR:  االختبار النھائي السنوي في المرحلة االبتدائیة في مایزیا 
PMR: اختبار المرحلة المتوسطة الثانویة في مالیزیا 

SPM: شھادة اختبار المرحلة العلیا من الثانویة في مالیزیا 
STPM: شھادة اختبار ما قبل الجامعة في مالیزیا 

Tertiary courses: الدورات التدریبیة التي تقدمھا المراكز والجامعات في مرحلة ما بعد الثانوي 
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 من أصحاب العمل والزمالء السابقینالتغذیة الراجعة  التقییم أو -
 

صعوبات لدیھم ألولئك الذین  أسرتھ،أو افراد  ،اإلعاقة لمعلومات من خالل مقابلة الشخص ذيمن الممكن جمع ھذه ا
  شدیدة. تعّلم
  

  لتقییم األولينموذج استمارة ا
 )،51-45في الصفحات (الوارد بتطویر نموذج التقییم األولي  )2007( في، منظمة غیر حكومیة، منظمة كیر المالیزیة قامت
. ویتضمن نموذج صعوبات التعلّملألشخاص ذوي  مدرب العملعلى توفیر التدریب المھني وخدمات ھذه المنظمة تعمل حیث 

  لیة: التقییم ھذا بعض الجوانب التا
  للشخص ذي اإلعاقة تعریفي. الملف ال1
  (إحالة) . رسائل التوصیة2
  . بیئة المنزل3
  . الحالة الطبیة4
  . الحالة البدنیة5
  . الحالة العاطفیة والسلوك6
  االجتماعیة. مھارة التنشئة 7
  . مھارة التواصل8
  . المستوى التعلیمي9

  . التاریخ الوظیفي10
 . الوضع العائلي11
 

التي  ،ییم األولي بتوفیر المعلومات األساسیة فقط عن الشخص ذي اإلعاقة. ومن الممكن إضافة المزید من التفاصیلیقوم التق
ً على سبیل المثال تتعلق بالخبرة العملیة  :االعتباراألمور التالیة بعین  مدرب العمل، ینبغي أن یأخذ . ومن أجل تقییم أكثر تعمقا

 
 التقییم في مركز التدریب -
 في مكان العمل مالتقیی -

 التقییم الشامل -
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 التقییم في مركز التدریب

 
إلى تقییم  مدرب العملفي الحاالت التي یفتقر فیھا الشخص ذو اإلعاقة إلى الخبرة العملیة في سوق العمل المفتوح، یحتاج 

 مركز التدریب.المھارات المھنیة األساسیة للفرد من خالل مراقبة أدائھ في مختلف المھام الموكلة إلیھ في 

التقییم على نطاق واسع بحیث یشمل السلوك في العمل، مھارات التواصل، ومدى المھارة  إجراءفي المھارات المھنیة، ینبغي 
ً االستعدادفي العمل، ومھارة  لكل مھمة  . كما ینبغي أن تتضمن المراقبة تقییم التغییرات السلوكیة التي قد تنشأ في الشخص تبعا

  یقوم بھا.

الذي تم و ،على إدراك بنتائج التقییم المھني للشخص مدرب العملضافة إلى التقییم من خالل المراقبة، ینبغي أن یكون باإل
والتي قد توفر تقییم  ،إلى فترة أطول من المراقبة القیام بھ في مركز التدریب. وعادة ما یتم إجراء التقییم في المركز استناداً 

  في العمل والثبات في أداء مختلف المھام. أكثر دقة فیما یتعلق بالسلوك
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 التقییم في مكان العمل

 
ً توفر عملیة تقییم الشخص ذ من خالل التدریب العملي  مدرب العملحیث بمقدور  ،أكثر دقة ي اإلعاقة في مكان العمل تقییما

باإلضافة  ،تعلیمات للقیام بالوظیفةوالقدرة على تلقي ال ،مختلف البیئاتفي مل تقییم قدرة الشخص على التكیف في مكان الع
 إلى مدى مھارتھ في المھام التي تم تعیینھا لھ.

 
في قیاس مدى  مدرب العمل ،كما یساعد تقییم قدرة الشخص على التفاعل مع الزمالء اآلخرین في العمل ومھارة التواصل لدیھ

 .االجتماعیةتفاعل الشخص ومھاراتھ 
 

ً  مدرب العملیعمل  بھدف الحصول على تقییم متعمق فیما یتعلق  ،ذي اإلعاقة خالل ھذا التقییم لعدة أیاممع الشخص  سویا
  بقدرة الشخص على العمل وسلوكھ في العمل باإلضافة إلى مدى تكیفھ مع البیئة المادیة والبشریة.

  

  التقییم الشامل

 
  صحیة البدنیة والعقلیةالرعایة ال

 إدارة الحیاة الیومیة

 مھارة التعامل مع اآلخرین

 ثقافة العمل 
 األساسیة

 الكفاءة 
 المھنیة
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كفاءة المھنیة ومھارات إدارة الحیاة. ویتضمن التقییم الشامل فحص الكفاءة على ال ،لعمللاإلعاقة  يذیعتمد استعداد الشخص 
المھنیة والقدرة على التعامل مع ممارسات العمل األساسیة ومھارات التعامل مع اآلخرین، وإدارة الحیاة الیومیة والرعایة 

عند تقییم كل  االعتبارینبغي أخذھا بعین  أعاله. وفیما یلي مجاالت محددة اھزیةاسیة كما ھو مبین في ھرم الجالصحیة األس
  جانب:

  الكفاءة المھنیة
 مھارة العمل والقدرات -
 أسلوب التعلم -
 نوع العمل المفضل -

 ثقافة العمل األساسیة
 التحیات والرد -
 المواعیددقّة بوالالمظھر  -
 التقریر، واإلخطار، والتشاور -

  مھارة التعامل مع اآلخرین
 التحكم بالعواطف -
 األخالق -
 التواصلمھارة  -

  إدارة الحیاة الیومیة
 مھارات الحیاة األساسیة -
 اإلدارة المالیة -

  الرعایة الصحیة العقلیة والبدنیة
  ذیةغإدارة الحمیة والت -
 إدارة الحالة البدنیة -
 إدارة الصحة العامة -

 

  ملخص

 
 

ى التعلم ئة من حولھم. فھم یستجیبون بشكل إیجابي في منحنبالبی في العمل اإلعاقة يذو من الممكن أن یتأثر أداء األشخاص
ویعتبر إجراء تقییم مفصل في مكان العمل وتقییم شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة ھامین إلنجاح  مولیة.في بیئة متكاملة وش

 جمع المعلومات األساسیة

 التقییم الشخصي والبدني •

 التقییم المعرفي •

 والموقف تقییم السلوك •

 تقییم الخبرة العملیة •

 التقییم في مركز التدریب
 

مكان العمل التقییم في  
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وینبغي أن  فراد.ة. كما تعمل ھذه التقییمات على تحدید مدى تركیز خطة العمل التي یحتاجھا األیمطابقة الوظیفالعملیة 
  یتضمن التقییم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة المكونات التالیة:

  . المعلومات األساسیة1
 التقییم الشخصي والبدني •
 التقییم المعرفي •
 والموقف تقییم السلوك •
 تقییم الخبرة العملیة •

  . التقییم في مركز التدریب (إن وجد)2
  . التقییم في مكان العمل3

  
لتقییم الشامل أو العام الكفاءة المھنیة والقدرة على التعامل مع الممارسات األساسیة للعمل ومھارات التعامل ینبغي أن یتضمن ا

والرعایة الصحیة األساسیة. الیومیةمع اآلخرین وإدارة الحیاة 



45 

  نموذج التقییم األولي
  زیا)ی(تم تعدیل التقییم بناًء على التقییم األساسي من مال

  _____________________: لرقما
 التاریخ: ____________________                                                     

  . المعلومات الشخصیة1

  : _____________________________________________________االسمأ. 

 □  أنثى      □   عمر: _____________ الجنس: ذكر ____________ ال الرقم الوطني:

    □    مسیحي   □    مسلم: دیانةال

  العنوان: ______________________________

  الرمز البریدي: _________________________

  رقم الھاتف: _________________________

  اسم األب: _____________________________________: 1 – ب

  ____________________ العمر: ____________: الرقم الوطني

  المھنة: ____________________________

  رقم الھاتف _______________________

 البرید اإللكتروني: _____________________________

   اسم األم: ________________________________: 2 – ب

  _________________________ العمر: _________________الرقم الوطني: 

  ___________________المھنة: _

  رقم الھاتف ___________________________

  البرید اإللكتروني: _____________________________

   دینار أردني 300أقل من □      ج. دخل األسرة في الشھر

  دینار أردني 500 – 300ما بین  □

 دینار أردني 700 – 500ما بین  □

 دینار أردني 1000 – 700ما بین  □

  دینار أردني فما أكثر 1000□

 

 صورة
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  كیف عرف الوالدان عن ھذا المركز؟   ) 2

 أحد األقرباءمن خالل  □      من خالل صدیق□        من الصحیفة □

  غیرھا (یرجى التوضیح)□        من خالل المعلم□     من خالل طبیب□  
   :تمت اإلحالة من قبل

 ________________: ___________________________________االسم .1
  العنوان: __________________________________________________
  رقم الھاتف: ________________________________________________

 كیف تمت إحالة الشخص؟ .2
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

  بیئة المنزل) 3
 أین یعیش ھذا الشخص بالعادة؟   .أ

  في المنزل□     

  في منزل األجداد□     

  في منزل قریب لھ□     

  غیرھا (یرجى التوضیح)□     
 ________________؟ ________________________________مباشرمن ھو ولي األمر ال  .ب
ة؟ من ھم؟ ما عدد أفراد األسر  .ت

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  تاریخ طبي موجز أ) – 4

  )على سبیل المثال، خداج، والدة الطبیعیة، اإلقامة في المستشفى، درجة حرارة مرتفعة، سقوط، وغیرھا(

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

  التشخیص الطبي  ب) 
صف اإلعاقة: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 لمشكلة؟ا ماھي
__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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  حاالت طبیة ذات الصلة ج)

 السمع  □     بصرال  □

  الربو  □      األرق  □

  قلبیةمشاكل   □    ريالسك  □

              مرض جلدي  □    ضغط الدم  □

 ال         □نعم            □    أي نوبات صرع؟ 

  _________________________كم مرة في الیوم؟ ____________________________

  ال       □نعم            □    ھل یأخذ أیة أدویة؟ 

    _________________________________________________________نوع الدواء: 

  ________________________________________________كم مرة یتناول الدواء یومیاً؟ 

  :المطاعیم التي تم أخذھا

 الجدري  □    الكبد الوبائي أ، ب  □

   الحصبة األلمانیة  □                الحصبة   □

  غیرھا □

  ________________________________المالحظات: ________________________

  . الحالة البدنیة5

  غیر مستقل كلیا  یحتاج إلى المساعدة  مستقل  
 

              استخدام الحمام
              

              األكل
              

              اللبس
              

              االستحمام
              

              الرعایة خالل الحیض
              

              الحركة
              

  ال    نعم        ثناء المشي؟ھل یعرج أ
              

  ال    نعم        ؟المساعدة على المشيھل یستفید من األدوات 
              



48 

  ال    نعم        ھل تعمل أطرافھ بشكل سلیم؟
              

  الیسرى    الیمنى        :الید التي یستخدمھا
  

  وغیرھا)، الحساسیة، االستفراغھل ھناك مشاكل في األكل والشرب؟ (على سبیل المثال، البلع، 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  ____________________ما ھي حالة األسنان؟ _____________________________________

__________________________________________________________________غیرھا:
_____________________________________________________________________  

  . الحالة العاطفیة/ السلوك6

  ات غیر طبیعیة ینبغي مراقبتھا؟یأ. ھل ھناك أیة سلوك

__________________________________________________________________ 

  ب. ھل ھناك أیة مخاوف معینة؟ 

__________________________________________________________________ 

  ج. ما ھي األمور غیر المحببة؟
__________________________________________________________________ 

  ؟فّضلةد. ما ھي األمور الم
__________________________________________________________________ 

  )اآلخرین ضرب، شیاءرمي األ :على سبیل المثال(سلوك عاطفي قوي؟  یوجدھـ. ھل 

__________________________________________________________________  
  )؟ھممنومع من معھم ما مدى تفاعلھ  :على سبیل المثال(و. العالقة مع أفراد العائلة؟ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

  ز. ھل ھناك أیة صراعات مع أفراد العائلة؟ في حال كانت اإلجابة نعم أي فرد منھم؟
__________________________________________________________________  

  ح. ھل ھناك أي تعلق بشخص معین من داخل أو خارج العائلة؟ 
__________________________________________________________________  

  ال□       نعم□        طـ. ھل بإمكانھ التعبیر عن مشاعره؟

  ق. في حال كانت اإلجابة نعم، كیف یعبر عنھا؟

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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  االجتماعیة. التنشئة 7

  أ. كیف یقضي معظم أوقاتھ خالل النھار؟
 ______في الصباح _______________________________________ )1
 ___________________________________بعد الظھر __________ )2
 في المساء _____________________________________________ )3

  _____________________________________________________ ب. أین یقضي معظم وقتھ؟ 
  ج. ھل یلعب مع اآلخرین ویتفاعل معھم؟ مع من؟ 

  ____________________________________________ یتحدث معھم، یلعب معھم) :(على سبیل المثال

؟ بسیطة د. ھل یقوم بأي أعمال منزلیة
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
لفترات قصیرة؟ ھـ. ھل من الممكن تركھ لوحده في المنزل 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  و. ھل لدیھ صدیق مقّرب؟ 
_____________________________________________________________________ 

  ھ أیة ھوایات أو ھل یقوم بأیة أنشطة؟ز. ھل لدی
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  . التواصل8

  أ. ھل یتكلم؟ 
______________________________________________________________________  

  وغیرھا) ایماءات،، ات مفردة، جمل بسیطة قصیرة، كلمعادیةلالمحادثة ا :(على سبیل المثال. ما مدى فھمھ؟ ب
______________________________________________________________________  

  أو ثالث، جمل بسیطة كاملة، وغیرھا) ، كلمة واحدة، كلمتینیماءاتا :(على سبیل المثالج. ھل یحاول التواصل؟ كیف؟ 
_____________________________________________________________________  

 _____________________د. اللغات المستخدمة في المنزل ______________________________

 _____________________ھـ. ھل یتحدث مع اآلخرین في المنزل؟ __________________________

  جمل)األحرف األبجدیة، األرقام، كلمات،  :لى سبیل المثالع(و. ھل بإمكانھ القراءة؟ _______ ھل بإمكانھ الكتابة؟ ________ 

  . المستوى التعلیمي9

  أ. المدارس أو المعاھد التي تم ارتیادھا والمدة

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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  ب. ما ھو سبب المغادرة؟ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  . تاریخ العمل10

  أ. الخبرة العملیة والمدة

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  ب. ما ھو سبب مغادرة العمل؟ 

______________________________________________________________________  

  . التسجیل11

  __________________________________؟ ______االجتماعیةأ. ھل الشخص مسجل في دائرة الرعایة 

 ________________________________________. رقم التسجیل ____________________ب

  ؟ أین؟ ركزھل ھو مسجل في أیة مدرسة أو م ج.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

م خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقات التي تقدّ  حكومیةالغیر بعض المؤسسات : على سبیل المثال(د. ھل ھو مسجل بأي مجموعات داعمة؟ 

 )التعلیمیة

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  . الوضع العائلي12

الكلي  االعتمادالمستقبل، السلوك العدواني، نوبات الغضب،  :(على سبیل المثالأ. ما ھي المشاكل التي یفرضھا ھذا الشخص على العائلة؟ 

  على العائلة، وغیرھا)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  ب. ما ھي الخدمات التي تطلبھا األسرة لھذا الشخص؟

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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  ؟ / ابنتك ج. ما ھو الھدف الذي ترغب أن یحققھ ابنك

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  لتحقیق األھداف الواقعیة النقاش بعةمتاد. 

_____________________________________________________________________ 

توفیر المواصالت، التدریب، : (على سبیل المثالھـ. ما ھو الدعم الذي من الممكن أن توفره العائلة بھدف تحقیق ھذه األھداف؟ 

  الرعایة، وغیرھا)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  الواقعي / و. المتابعة للحصول على الدعم البدیل
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
وأسرتھ. وفي حال كان ھناك أسئلة تتعلق بمواضیع ذات طابع حساس ینبغي عدم  شخصتجاه ال االنتباهمالحظة: ینبغي 

  . شخصھا على أفراد األسرة بحضور الطرح

 :الستخدامات المكتب فقط

   العمل الذي یقوم بھ الموظفون
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  التوصیات التي یتم تقدیمھا لألسرة

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

تمت التوصیة من قبل 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  مالحظات أخرى
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  أجرى المقابلة _______________________

  التوقیع ___________________________

 ___________________________التاریخ 
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  الفصل السادس
  العثور على مكان العمل وتقییمھ
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 المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

لتخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعةا  

ھي العثور على مكان العمل الذي یناسب الشخص ذي اإلعاقة. وتنطوي  مدرب العملمن المھام الضروریة التي یعھد بھا 
بعد ذلك یتم  على جمع المعلومات الدقیقة التي تتعلق بالوظیفة وبیئة العمل. مدرب العملعملیة تقییم مكان العمل التي یقوم بھا 

فحص مدى مالئمة الوظیفة للشخص ذي اإلعاقة بناًء على المعلومات التي تم جمعھا خالل عملیة التقییم. ھذا، وسیتم شرح 
الخطوات المتبعة لعملیة تقییم مكان العمل في ھذا الفصل، كما سیتم النظر في العوامل التي تؤثر بأسلوب غیر مباشر على 

 واجبات العمل وثقافة المؤسسة.، البیئة البشریة، مثل البیئة المادیةذي اإلعاقة  وظیفة الشخص
 

  :الموضوعات
 العثور على مكان العمل •
 الھدف من تقییم مكان العمل •
 عملیة تقییم مكان العمل األساسیة •
 مكونات عملیة التقییم لمكان العمل •
 معلومات المؤسسة األساسیة التي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة •
 العمل سیر •
 البیئة البشریة •
 البیئة المادیة •
 تعدیل الوظیفة •
 ملخص •
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     العثور على مكان العمل وتقییمھ

  
ى فرص العمل. ویلعب شدیدة ویفتقرون إلى الخبرة العملیة إلى الدعم بھدف العثور عللدیھم إعاقة عادة ما یحتاج أولئك الذین 

ً في العثور على فرص العمل  عملمدربو ال لألشخاص ذوي اإلعاقة حیث یقدمون الدعم لھم من خالل وسائل دوراً ھاما
اإلعالم أو المعارف واألصدقاء. ولكن، غالباً ما یكون االتصال بأصحاب العمل من المعارف واألصدقاء ھو األسلوب األكثر 

جمع المعلومات التي كذلك  مدرب العملفعّالیة في العثور على الوظائف المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. كما أن بإمكان 
 تتعلق بفرص العمل من الدوائر الحكومیة التالیة:

 
 ، دائرة الرعایة االجتماعیة7دائرة تنمیة األشخاص ذوي اإلعاقة -
 العمل في مالیزیا عمل مالیزیا ونقاط عمل مالیزیا، دائرة مركز -

 
ن الوطني والمحلي بھدف خلق ى المستوییلى عقد معارض للوظائف من وقت إلى آخر علإالعمل في مالیزیا  دائرةكما تعھد 

ذوي عمل لألشخاص غم من احتمالیة العثور على فرص ومقابلة أصحاب العمل المحتملین. وعلى الر فرص عمل للباحثین
مدرب ، إال أن المعرفة الشخصیة ألصحاب العمل ممن ھم على استعداد لعقد الشراكات مع طرقاإلعاقة من خالل ھذه ال

 المستدام لألشخاص ذوي اإلعاقة. شغیلالقي المزید من النجاح في التتھي التي  العمل
 

عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. مع أصحاب العمل للحصول على فرص  األخذ بزمام المبادرة والتواصل مدرب العملیمكن ل
ل على السواء ملألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب الع مدرب العملوینبغي أن یكون أصحاب العمل على إطالع بكیفیة دعم 

شغیل أصحاب العمل وتشجیعھم على ت . وسیتم مناقشة المزید من األفكار التي تتعلق بالتواصل معشغیلخالل عملیة الت
  التفاوض والتشاور.ب المتعلّق خاص ذوي اإلعاقة في الفصل الثامناألش

                                                            
 دائرة تنمیة األشخاص ذوي اإلعاقة ھي إحدى الدوائر التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة في مالیزیا  7
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  الھدف من وراء تقییم مكان العمل

  

ة مع الشخص ذي اإلعاقة، الذي یقدم الدعم لھ بشكل یمطابقة الوظیفالفي  مدرب العمل تقییم شامل لمكان العملد إجراء یساع
من جمع المعلومات الدقیقة التي تتعلق بالوظیفة وبیئة العمل،  مدرب العملأفضل. ومن خالل تقییم مكان العمل، یتمكن 

 عاقة استناداً الى المعلومات التي تم جمعھا خالل عملیة التقییم.وعندھا یتم تحدید مدى مالئمة الوظیفة للشخص ذي اإل

  

دقیق الذي یتعلق بالوظیفة وبیئة ینبغي أن یتم إجراء عملیة تقییم مكان العمل قبل تطویر خطة الدعم، حیث یساعد التقییم ال
عم المطلوب، والذي یتضمن المحتوى والفترة الزمنیة باإلضافة إلى في اتخاذ القرار تجاه مدى كثافة الد مدرب العمللعمل ا

مستوى الدعم. على سبیل المثال، في حال كان ھناك حاجة لتقدیم الدعم والمساعدة في التنقل من المنزل إلى مكان العمل، 
ن یقوم الشخص ذو اإلعاقة نوع وسیلة المواصالت المتوفرة وقیاس فترة الدعم المطلوبة، قبل أ مدرب العملینبغي أن یجد 

استكشاف احتمالیة مرافقة الشخص ذي اإلعاقة  مدرب العملبالتنقل بشكل مستقل من وإلى العمل. ومن خالل التقییم، یمكن ل
  ألحد موظفي الشركة، الذي قد ینطلق من نفس المحطة على غرار الشخص ذي اإلعاقة.

ةیمطابقة الوظیفالللحصول على نتائج أفضل عند   

الشخص ذي اإلعاقةتقییم  تقییم مكان العمل  

 المطابقة

 توفیر معلومات دقیقة حول الوظیفة -

  فحص مدى مالئمة الوظیفة -

2 1 

3 

 

 

:دراسة مدى كثافة الدعم  

ولمن؟ المطلوب . ما ھو الدعم1  
؟متى . متى أو إلى2  
؟. إلى أي مستوى3  

 

 مدى كثافة الدعم

 

 

 
 

 مرافقة الموظفین                            1األسبوع      دعم التنّقل

 لتطویر خطة الدعم

 مستوى
 الدعم

محتویات 
 الدعم

 فترة الدعم
 (الجودة)

 خطة الدعم
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  العملیة األساسیة لتقییم مكان العمل

 ان العملالعثور على مك
  جمع المعلومات من مركز التوظیف •
  المعلومات من اإلنترنت •
  إجراء عملیة مسح للمكان بوقت مسبق •

  
 التدریب العملي لمدرب العمل في مكان العمل

  دراسة البیئة البشریة والبیئة المادیة •
  تطویر تحلیل المھمة •
  دراسة إجراء التعدیالت على المھمة •

  
  شخاص ذوي اإلعاقةالتدریب العملي لأل

  التأكید وإجراء الترتیبات على عملیة المطابقة النھائیة •
 

اإلعاقة العمل فیھ. كما ینبغي أن یتم إعادة تقییم مكان  ومكان العمل قبل أن یبدأ الشخص ذ ینبغي أن یتم إجراء عملیة تقییم
  ل الوظیفة. العمل في حال صادف الشخص ذو اإلعاقة الذي یعمل ھناك موقفاً یتطلب تعدی

  
مدرب من الضروري أن یكون ویتم إجراء عملیة تقییم مكان العمل على أساس مستمر ما دام الشخص ذو اإلعاقة یعمل ھناك. 

على إطالع بكافة المعلومات الالزمة قبل إجراء عملیة التقییم في مكان العمل، كما ینبغي أن تكون المعلومات بناًء على  العمل
 والتي تم مالحظتھا عند تقییمھ. اإلعاقة يخص ذظروف واحتیاجات الش

 
حیث تكون المعلومات التي یتم الحصول علیھا . ل مرحلة العثور على مكان العملیتم جمع المعلومات التي تتعلق بالشركة خال

كات األصغر من مراكز التوظیف غیر كافیة عادةً. توفر الشركات كبیرة الحجم المعلومات على اإلنترنت، أما بالنسبة للشر
حجماً فمن الضروري القیام بعملیة المسح للمكان في وقت مسبق. ومن الممكن الحصول على معلومات مفیدة عن طریق مسح 

  مكان العمل، ومراقبة الجو العام للموظفین العاملین ھناك.
  

ً إجراء عملیة تقییم لمكان العمل من خالل اخیعدّ  ن مراقبة المكان ال تعتبر كافیة. وبھدف حیث أ .تبار العمل الفعلي نھجاً مثالیا
أنفسھم إلى التواجد في مكان العمل، واختبار الوظیفة الفعلیة والتفاعل مع  عملم في مكان العمل، یحتاج مدربو التوفیر الدع

بیعة سیر ط، البیئة البشریة، فھم البیئة المادیة مدرب العملالموظفین. ومن خالل الخبرة العملیة في مكان العمل، یمكن ل
الشعور العام، مثل درجة الحرارة والرائحة والضوضاء والقوة المطلوبة وغیرھا. كما أن بمقدور  ،مدى صعوبة المھامالعمل، 

  تقییم العالقات الشخصیة بین الموظفین. مدرب العمل
  

  مكونات تقییم مكان العمل

 .أربع فئات على نطاق واسع إلىسیم المعلومات التي سیتم جمعھا تم تق
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 من الممكن تقسیم عملیة تقییم مكان العمل والمعلومات التي سیتم جمعھا إلى أربعة مكونات:

 
  األشخاص ذوي اإلعاقة شغیللشركة فیما یتعلق بتا أساسیة عن معلومات •
 سیر العمل •
 البیئة البشریة •
 البیئة المادیة •

 
ة وتصمیم خطة یمطابقة الوظیفالھذه من األمور الضروریة التي ینبغي القیام بھا، قبل تعتبر دراسة وتقییم المكونات األربعة 

  الدعم للشخص ذي اإلعاقة.
  

  األشخاص ذوي اإلعاقة شغیلبت كة المتعلقةلشرا أساسیة عن معلومات

 
 

على  مدرب العملھامة. حیث تساعد  ألشخاص ذوي اإلعاقةتعتبر المعلومات التي تتعلق بنھج الشركة وسیاساتھا في توظیف ا
الراتب، المزایا، باإلضافة إلى سلوكھا تجاه الموظفین ذوي اإلعاقة. قعات، التوأفضل فیما یتعلق بھیكل الشركة،  اكتساب فھم

 إلى معرفتھا تشمل الجوانب التالیة: مدرب العملإن المعلومات التي یحتاج 

 فلسفة الشركة والھیكل التنظیمي

 موقع الشركة وحجمھا

 شروط التوظیف

 خبرة الشركة في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة

ق فیما یتعل لشركةا أساسیة عن معلومات
األشخاص ذوي اإلعاقة بتشغیل  

 

لسیر العم  

 

یةالبیئة البشر  

 

 البیئة المادیة

1 

2 

4 3 
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  التنظیميفلسفة الشركة والھیكل 

توفر ھذه المعلومات فكرة عن سلسلة القیادة في الشركة. على سبیل المثال، یكون المشرفون في الشركات ذات الھیكل 
 التنظیمي ھم المسؤولین، في حین قد یكون صاحب العمل في الشركات األصغر حجماً ھو المشرف.

 
  موقع وحجم الشركة

الشخص ذي اإلعاقة في حال اعتمد على مواصالت النقل العام. وقد یؤثر عدد یعمل موقع الشركة على تحدید إمكانیة وصول 
الموظفین في الشركة على شعور الشخص ذي اإلعاقة باألمان. على سبیل المثال، قد یتعرض الشخص ذو اإلعاقة في 

ألخرى الذین ال یدركون ام االشركات الكبیرة التي یعمل فیھا عدد كبیر من الموظفین إلى المضایقات من قبل موظفي األقس
  ي أن یتم وضع الخطط لتفادي مثل ھذه األمور.لذا، ینبغ .حالتھ

  
  شروط التوظیف

التأمین االجتماعي، والمتطلبات روط التوظیف مثل الوصف الوظیفي، تفاصیل مكان العمل، ساعات العمل، الراتب، تعتبر ش
   ة.یمطابقة الوظیفالاألساسیة من المعلومات الھامة لعملیة 

  
  الخبرة في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة

في قیاس الدعم الذي یحتاج إلیھ صاحب العمل. ھناك بعض المخاوف التي ینبغي النظر  مدرب العملتساعد ھذه المعلومات 
  فیھا مثل: 

 من ذوي اإلعاقة لعاملینالخبرة في توظیف األشخاص من ذوي اإلعاقة وعدد األشخاص ا -
 ذوي اإلعاقة من ألشخاصسبب توظیف (عدم توظیف) ا -
 ذوي اإلعاقة وغیرھا من القلق أو المشكلة في توظیف األشخاص -

  

 سیر العمل

 
 

من فھم طبیعة سیر عمل من خالل التدریب العملي على ھذه الوظیفة على وجھ الخصوص. ویعتبر  مدرب العملسیتمكن 
بتقییم  مدرب العملع الوظیفة ھو األكثر فعّالیة من خالل قیامھ بالتدریب علیھا حیث یقوم تقییم قدرة الشخص على التعامل م

إلى مراقبة كافة  مدرب العملسیر العمل بدقة. إن الدقة في متابعة العملیة القیاسیة ھي التي تحدد جودة المستوى. ویحتاج 

 سیر العمل (وجود عملیة قیاسیة، وغیرھا)

 ساسیة، السرعة وغیرھا)االنتھاء من المستوى (الدقة، الح

 لتواصل، وغیرھا)بع، اام األصالمھارات المطلوبة للعمل (المھارة في استخدا

 الجانب المادي المطلوب للعمل (القوة البدنیة، قوة الذراع، الطول، وغیرھا)

 النقاط التي ینبغي مراعاتھا خالل العمل (األمان، النظافة، وغیرھا)
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ات حركیة وذھنیة أو قوة بدنیة معینة. ومن األمور التي المھارات الالزمة لكامل عملیة سیر العمل، والتي قد تتطلب مھار
  ینبغي تقییمھا أیضاً ھو مستوى األمان والنظافة.

  

  البیئة البشریة

  
  

ھیكل بتقییم البیئة البشریة بعنایة، ألثرھا الكبیر في استدامة الموظفین ذوي اإلعاقة. إن ال مدرب العملمن الضروري أن یقوم 
التنظیمي وتغییر الموظفین وعددھم، والشعور العام في مكان العمل ووعي الشركة فیما یتعلق باإلعاقة، من العوامل التي 

 البیئة البشریة الجیدة تسھم في دعم الموظفین لتلبیة توقعاتھم.فینبغي أخذھا بعین االعتبار. 
 

ر على حصد دعم زمالء العمل وتوفر المعلومات الالزمة لتطویر ھناك بعض العوامل األخرى التي ینبغي مراعاتھا، حیث تؤث
أفضل الوسائل للتواصل مع صاحب العمل واألشخاص المسؤولین. وفي الحاالت التي یتم نقل وتغییر الموظفین بشكل متكرر، 

ثالث عشر تطویر دعم الفصل ال یناقشھناك حاجة لمراقبة دعم زمالء العمل وضمان انتقالھ بأسلوب سلس عند الحاجة. ھذا، و

 .زمالء العمل بالتفصیل
 

  البیئة المادیة

  
  

قد تؤثر البیئة المادیة على قدرة الشخص في التكیف مع البیئة وقدرتھ على تعلم المھارات الالزمة للمھام التي تم تعیینھا لھ. 
ً الذي تم التخطیط لھ جیداً أقل ارفقد یكون المكان  ، ویساعد في تسریع عملیة التكیف وتطویر مھارات العمل. وقد یتأثر باكا

الصوت، الضوضاء، درجة الحرارة، الرائحة

ترتیب األدوات، مدى استخدامھا، مساحة العمل والتصمیم

ھل بمقدور الشخص المسؤول اإلشراف على األشخاص ذوي اإلعاقة؟

ةالبیئ  

 ترتیب األشیاء والمساحة
 

 موقع الشخص المسؤول
 

 )الھیكل التنظیمي وسلسلة القیادة(التنظیم 
 

 )تردد االنتقال وتردد تغییر الموظفین وتفاصیل التناوب وغیرھا( االنتقال والتناوب
 

 )، التركیب العمري، االنضباط الصارم أو المرنعدد الموظفین معدل الذكور لإلناث( جو مكان العمل

 )المعرفة في اإلعاقة( احترام األشخاص ذوي اإلعاقة
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مدى تركیز بعض األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب الضوضاء والرائحة ودرجة الحرارة. لذا، من الضروري تقییم ھذه العوامل 
 وأخذھا بعین االعتبار.

 
ى من الشخص ذي اإلعاقة آعلى مر المباشر) (المشرف أو زمیل العمل من الضروري أیضاً أن یكون الموظفون المسؤولون

 لإلشراف الفعّال.
 

  تعدیل الوظیفة

  فعالیة.اإلعاقة من العمل ب وینطوي تعدیل الوظیفة على تبسیط سیر العمل بحیث یتمكن األشخاص ذو

  
اقة. لیس من السھل العثور التأكید فیما لو كانت الوظیفة مالئمة للشخص ذي اإلع استناداً إلى نتیجة التقییم مدرب العملبإمكان 

على الوظیفة التي تطابق الشخص من ذوي اإلعاقة تماماً. ففي الحاالت التي تتطابق فیھا الوظیفة مع الشخص ذي اإلعاقة، 
إلى التشاور مع صاحب العمل، لكي یتم  مدرب العملیكون ھناك بعض المھام التي قد یصعب علیھ القیام بھا. عندھا یحتاج 

 الفصل التالي تعدیل الوظیفة وتكییف البیئة بالتفصیل. یناقشالتعدیالت على المھام مما یسھل من سیر العمل. القیام ببعض 
 

  ملخص

ة بشكل أفضل وتعزیز فعّالیة خطة الدعم التي تم تصمیمھا للشخص ذي یمطابقة الوظیفالھناك حاجة لتقییم مكان العمل بھدف 
 ما یلي: اإلعاقة. تتضمن مكونات تقییم مكان العمل

 
 األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلقة بتشغیلالشركة  أساسیة عن معلومات •
 سیر العمل •
 البیئة البشریة •
 البیئة المادیة •

 
في فھم المھام التي سیتم تعیینھا باإلضافة إلى بیئة  مدرب العملإن إجراء تقییم دقیق لھذه المكونات، من شأنھ أن یساعد 

  العمل.
  

في تطویر خطة دعم شاملة للشخص ذي اإلعاقة.  مدرب العملتي یتم جمعھا من خالل التقییم، تساعد كافة المعلومات ال
والدعم من  ورة لخلق بیئة یسھل الوصول إلیھاویتضمن الدعم الذي یتم توفیره لصاحب العمل، التشاور لتعدیل الوظیفة، والمش

الً لمكان العمل، إلى بناء الشراكة الفعّالة مع صاحب العمل زمالء العمل. تؤدي عملیة مطابقة الوظیفة التي تتضمن تقییماً شام
  لألشخاص ذوي اإلعاقة. تشغیل مستداملخلق 
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  ابعــل الســالفص
  ةیمطابقة الوظیفال
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 المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

 ةیمطابقة الوظیفال

 التفاوض واالستشارة

 لمكثف في مكان العملالدعم ا

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

 
على مطابقة الشخص ذي اإلعاقة مع الوظیفة المناسبة فقط، ففي  مدرب العملة في نھج یمطابقة الوظیفالال تنطوي عملیة 

بالتشاور مع صاحب  مدرب العملة، حیث یقوم یمطابقة الوظیفالمن عملیة  بعض الحاالت یعتبر تعدیل الوظیفة جزءاً ھاماً 
ھذا الفصل األسالیب التقنیة التي تتعلق  یناقشالشخص ذي اإلعاقة.  قدراتالوظیفة، بحیث تتطابق مع العمل على تعدیل 

 بتعدیل الوظیفة.
 

  :الموضوعات
 الھدف من وراء مطابقة الوظیفة •
 ةیمطابقة الوظیفالعملیة  •
 عملیة تعدیل الوظیفة •
 تكییف البیئة •
 ملخص •
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  ةیمطابقة الوظیفالالھدف من وراء 

  ةیمطابقة الوظیفالعلى نتائج  مدرب العملمن نجاح  %80یعتمد 

  
من نجاح عمل  %80. فقد لوحظ في الیابان أن مدرب العملة أحد األدوار الرئیسیة التي یقوم بھا یمطابقة الوظیفالتعتبر 
ة یتم المطابقة بین قدرات الشخص ذي اإلعاقة یمطابقة الوظیفالة. ففي عملیة یمطابقة الوظیفالعلى نتائج  یعتمد العمل مدرب

ة خالل مرحة العثور على الوظیفة. وقد تبین أن یمطابقة الوظیفالومتطلبات العمل، بأكبر قدر ممكن، وعادةً، یتم القیام بعملیة 
ً ھناك اختالف في تقییم أماكن العمل قبل  عملاإلعاقة عند تدّخل مدربي ال األشخاص ذوي في نجاح استمرار عمل اً كبیر ا

  التوظیف.

  ةیمطابقة الوظیفالعملیة 

  

ة من خالل یمطابقة الوظیفالة أربع مراحل أساسیة: جمع المعلومات، تقییم مكان العمل، یمطابقة الوظیفالتتضمن عملیة 
  وظیفة.التشاور، وتعدیل ال

  . جمع المعلومات1

، عند العثور على الشاغر الوظیفي، موعداً مع صاحب العمل لجمع المعلومات التي تتعلق بالوظیفة. مدرب العملیعقد 
بمطابقة المعلومات التي قام بجمعھا مع الشخص الذي سیستلم الوظیفة. ومن  مدرب العملوفي ھذه المرحلة، یبدأ 

  قراءة المعلومات المكتوبة المتوفرة، وإجراء المقابلة مع صاحب العمل. الممكن القیام بذلك من خالل

  . تقییم مكان العمل2

بالتأكد من مالئمة المكان من خالل تقییم  مدرب العملفي حال تطابق الوظیفة مع الشخص ذي اإلعاقة، ینبغي أن یقوم 
رة العملیة في الوظیفة. وخالل عملیة التقییم مكان العمل بعد الحصول على موافقة صاحب العمل، وأن یكون لدیھ الخب

بتقییم الثقافة المؤسسیة للشركة وواجبات العمل، باإلضافة إلى بیئة العمل كما تم ذكره في الفصل  مدرب العملھذه، یقوم 
  السادس.

  . التشاور مع صاحب العمل3

یعة سیر العمل والبیئة ونظام الدعم بالحصول على مشورة صاحب العمل فیما یتعلق بطب مدرب العملینبغي أن یقوم 
الحصول على موافقة صاحب العمل إن دعت الحاجة إلى تعدیل  مدرب العملللشخص ذي اإلعاقة، حیث یتعین على 

 جمع المعلومات

 ماذا رأیت

 ماذا سمعت

 (الحقائق)

 استشارة صاحب العمل

ة تعدیل الوظیفة لمطابق
 قدرات األشخاص

 تقییم مكان العمل

فسیر، تحلیل النتائج، الت 
 التقدیر، المحاكاة
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ً على إدراك تام بأسباب التعدیل وأھمیتھ، وكیفیة القیام بھ دون تعطیل عملیة  الوظیفة، وأن یكون صاحب العمل أیضا
  لشركة.اإلنتاج أو سیر عمل ا

  . تعدیل الوظیفة4

  

كما تم ذكره في الفصل السابق، من النادر العثور على الوظیفة التي تتطابق مع الشخص ذي اإلعاقة بشكل تام، خاصة أولئك 
یاً، بھدف تبسیط الوظیفة شدیدة. وفي مثل ھذه الحاالت، یتم اللجوء إلى تعدیل الوظیفة، إن كان ذلك ضرورلدیھم إعاقات الذین 

  بحیث یتمكن الشخص ذو اإلعاقة من العمل بفعّالیة.

ال یكمن الھدف من وراء تعدیل الوظیفة، في تخفیف عبء العمل على الشخص ذي اإلعاقة، وإنما في تبسیطھا أو تغییر المھام 
و مبین في الرسم البیاني، ھناك ثالث مھام في التي یصعب القیام بھا، لتحقیق أكبر قدر من اإلنتاجیة. على سبیل المثال، كما ھ

واجبات العمل. في حال كانت المھمة الثالثة، أال وھي إدخال المعلومات، من المھام التي یصعب القیام بھا، یتم تعدیل الوظیفة 
القطع التي تم جمعھا،  عبئةتجمع القطع، والمھمة الثانیة بإلغائھا. ویتم بدالً من ذلك زیادة حجم اإلنتاج للمھمة األولى، أال وھي 

  بھدف مطابقة مستوى اإلنتاج المطلوب.

وینبغي القیام بعملیة تعدیل الوظیفة بالتشاور مع صاحب العمل، وذلك ألھمیة الحصول على موافقتھ قبل تنفیذ اقتراح تعدیل 
  ھذه الوظیفة. ویتم تفسیر عملیة تعدیل الوظیفة كما یلي:

  

ات) البیان إلغاء المھام التي یصعب القیام بھا (إدخال
 من الوظیفة األساسیة

 زیادة المھام التي یتقنھا الشخص ذو اإلعاقة

 

 . إدخال البیانات3

 

. جمع القطع1  

 القطع التي تم جمعھا . تعبئة2
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  عملیة تعدیل الوظیفة

  یل واجبات العمل والمھام. تحل1

  
تشیر الصور أعاله، كما وردت في الفصل األول، إلى ثماني مھام من ضمن واجبات العمل الیومي لمساعد في محل 

  لصنع البیتزا:
  . أخذ الطلبات1

  . إعداد عجینة البیتزا2

  . وضع المقادیر على العجینة3

  . خبز البیتزا ووضعھا في العلب4

  . جمع علب البیتزا5

  . تنظیف مغسلة المطبخ6

  . غسل الدراجات الناریة التي تسلم الطلبات7

  . تنظیف النوافذ الزجاجیة واألبواب8

بتحلیل كل من ھذه المھام بدقة  مدرب العملن بھذه المھام في الفترة الصباحیة من العمل، ویقوم ییقوم ثالثة مساعد
 بھدف مراقبة المھارات والسلوك الالزمین لتنفیذھا. 

 

  مطابقة تحلیل واجبات العمل والمھام مع تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة .2

صعوبات التعلم إنجاز المھام الثماني  لدیھالشخص ذي اإلعاقة، والذي أنھ یصعب على  مدرب العملأظھر تقییم 
قتراح تعدیل بكفاءة، ومن الضروري تعدیل الوظیفة لكي یتمكن من العمل كمساعد في محل البیتزا. وینبغي أن یستند ا

مدرب الوظیفة الى تقییم الوظیفة وتقییم الشخص ذي اإلعاقة. وفي ھذه الحالة، على سبیل المثال، واستناداً إلى تقییم 
  ، فإنھ یصعب على الشخص من ذوي اإلعاقة القیام بالمھام التالیة: العمل

  . أخذ طلبات البیتزا1

  . إعداد عجینة البیتزا2

  ینة. وضع المقادیر على العج3
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  في العلب وضعھا.  خبز البیتزا و4

إن القدرات الالزمة للقیام بالمھام األربع ھذه ھي: مھارة التواصل، والدقة في عجن العجینة وتقدیر كمیة المكونات، 
والقدرة على التعامل مع األفران الساخنة باإلضافة إلى الكفاءة في إعداد الكمیات الكبیرة أثناء ساعات الذروة. ولدى 

  شخص ذي اإلعاقة الصعوبة في مھارات التواصل، والمھارات الحركیة الدقیقة، والقدرة على إصدار األحكام.ال

  
مشاكل في المھارات  یوجد لدیھبما أنھ ال  8- 5ولكن، یشعر الشخص ذو اإلعاقة بالسعادة في القیام بالمھام من 

كانھ القیام بھذه المھام على الوتیرة الخاصة بھ، دون الحركیة، كما أنھ على إلمام بھذه المھام. إلى جانب ذلك، بإم
  الحاجة إلى تلبیة طلبات الزبائن.

  . اقتراح تعدیل الوظیفة3

بالتفاوض مع صاحب  مدرب العملبما أنھ سیكون ھناك ثالثة مساعدین خالل الفترة الصباحیة من العمل، فقد یقوم 
 بإتمامفقط، وبالمقابل یقوم المساعدون اآلخرون  8-5م من العمل للسماح للشخص ذي اإلعاقة بالتركیز على المھا

على افتراض تقسیم المھام بالتساوي على المساعدین الثالثة، مما یسھم في تفادي إثقال الشخص ذي  4-1المھام من 
  اإلعاقة والمساعدین اآلخرین بالعمل اإلضافي. 

ناقشة اقتراح تعدیل الوظیفة ھذا. وفي العادة، یكون بتحدید الموعد مع صاحب العمل لم مدرب العملینبغي أن یقوم 
والسماح بتعدیل الوظیفة لمصلحة األشخاص ذوي لعمل تسویة أصحاب العمل الذین یتفھمون الوضع، على استعداد تام 

  اإلعاقة.

  . التدریب العملي4

اقة بالتدریب العملي، أو أن ، بناًء على موافقة صاحب العمل، أن یقترح أن یقوم الشخص ذو اإلعمدرب العملبإمكان 
معھ. وقد تتراوح فترة التدریب العملي ھذه من عدة أیام إلى بضعة أسابیع،  مدرب العملیحظى بفترة تجریبیة بوجود 

  وھذا یتوقف على قدرة الشخص على العمل.

  . التوظیف والدعم المستمر5

وصاحب العمل بالرضا تجاه تعدیل الوظیفة، في حال نجاح اقتراح تعدیل العمل، وشعور كل من الشخص ذي اإلعاقة 
ة قد تكللت بالنجاح. عندھا یعرض صاحب العمل وظیفة المساعد في محل البیتزا على یمطابقة الوظیفالتكون عملیة 

في توفیر الدعم لكل من الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل على  مدرب العملالشخص ذي اإلعاقة. ویستمر 
  م التوظیف التي تم تصمیمھا.السواء، بناًء على خطة دع

  یسیریة المعقولةتالترتیبات ال

لضمان وصول الشخص  بعین االعتبار إلى جانب تعدیل الوظیفة، الترتیبات التیسیریة المعقولة مدرب العملینبغي أن یأخذ 
یئة العمل أو طبیعة سیر أي تغییر یحصل في بالترتیبات التیسیریة المعقولة شمل توذي اإلعاقة إلى التشغیل بصورة متكافئة. 



67 

التعدیل  ةوعموماً قد تشمل الترتیبات التیسیریة المعقول. 1العمل، یّمكن األشخاص ذوي اإلعاقة، من التمتع بتكافؤ فرص العمل
 على الوظیفة، التعدیل على بیئة العمل، ومزایا تشغیل متكافئة. 

 
أخرى مثل اإلعاقة البصریة والسمعیة، یكون تعدیل البیئة وفي الحاالت التي یكون لدى الشخص إعاقة جسدیة أو أي إعاقة 

صعوبات في  لدیھمضروریاً، بھدف خلق بیئة یسھل الوصول من خاللھا إلى مرافق مكان العمل. أما بالنسبة لألشخاص الذین 
 والتعلیمات. القراءة والكتابة، فینبغي استخدام الالفتات والرموز التي یسھل فھمھا في مكان العمل لتواصل الرسائل

 
دوراً ھاماً في مساعدة صاحب العمل في النظر في كافة الوسائل والموارد الممكنة، التي تساعد في توفیر  مدرب العملیلعب 

توفیر سئلة ھامة ینبغي على صاحب العمل أخذھا بعین االعتبار عند أفرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفیما یلي 
  لشخص من ذوي اإلعاقة: ةالترتیبات التیسیریة المعقول

  الموظف أو الموظف المحتمل من ذوي اإلعاقة؟تواجھ . ما ھي القیود التي 1

  . كیف تؤثر ھذه القیود على الموظف وأدائھ؟2

  . ما ھي المھام المحددة التي تمثل المشاكل نتیجة لھذه القیود؟3

  قضاء على ھذه المشاكل؟لمتوفرة التي تساعد في الحد أو الالترتیبات التیسیریة ا. ما ھي 4

  الترتیبات التیسیریة؟. ھل یتم استخدام كافة الموارد لتحدید وسائل 5

  . ھل تم التشاور مع الموظف ذي اإلعاقة فیما یتعلق بتكییف البیئة؟6

 اك، ھل من المفید االجتماع مع الموظف بھدف تقییم مدى فعّالیتھا أو إن كان ھنیبات التیسیریةتتوفیر التر. بمجرد 7

  ؟رتیبات التیسیریةحاجة إلجراء المزید من الت

  . ھل یحتاج المشرفون وزمالء العمل إلى التدریب فیما یتعلق بتوفیر الدعم الالزم للموظف ذي اإلعاقة؟ 8

  ملخص

 ة ھي المطابقة بین قدرات الشخص ذي اإلعاقة وأعباء العمل.یمطابقة الوظیفالإن أفضل سبل  •
ة على أربع مراحل أساسیة: جمع المعلومات، تقییم مكان العمل، التشاور مع صاحب تنطوي عملیة مطابقة الوظیف •

 العمل، وتعدیل الوظیفة.
إن تعدیل الوظیفة، الذي یعتبر من المكونات الھامة لمطابقة الوظیفة، ھو لیس الحد من أعباء العمل لألشخاص ذوي  •

 اإلعاقة، وإنما زیادة اإلنتاجیة إلى أقصى حد.
 دوراً ھاماً للتأكد من أخذ تكییف البیئة بعین االعتبار، عند توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. لعملمدرب ایلعب  •
 إن المطابقة بین الوظیفة والشخص ذي اإلعاقة، من شأنھ أن یسھم في إنجاح توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. •

  

  المرجع

1. Americans with Disabilities Act (2002). Enforcement Guidance: Reasonable Accommodation 
and Undue Hardship Under the Armorica's with Disability Act. 
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  الفصل الثامن
  التفاوض والتشاور



69 

  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

التشاورالتفاوض و  

لعملالدعم المكثف في مكان ا  

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

 

. فكونھ الجسر الذي یربط بین أصحاب مدرب العملیعتبر التشاور مع أصحاب العمل من األدوار األساسیة التي یقوم بھا 
رات التفاوض والتشاور مع أصحاب العمل حول القضایا إلى تطویر مھا مدرب العملالعمل واألشخاص ذوي اإلعاقة، یحتاج 

التي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. یوفر ھذا الفصل بعض النصائح التي تتعلق بتطویر مھارات التواصل مع 
  أصحاب العمل، كما یناقش األسئلة التي عادة ما یطرحھا أصحاب العمل، باإلضافة إلى دراسة عملیة التفاوض والتشاور.

  :الموضوعات

 المقدمة •
 التفاوض والتشاورمتى نحتاج إلى  •
 وجھة نظر الشركة فیما یتعلق بتوظیف الشخص ذي اإلعاقة •
 من قبل أصحاب العمل أسئلة یتكرر طرحھا •
 عملیة التفاوض والتشاور •
  ملخص •
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  المقدمة

مھارة التشاور مع أصحاب  عملمدرب الكونھ الجسر الذي یربط بین أصحاب العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة، ینبغي أن یتقن 
في مساعدة أصحاب العمل على  مدرب العملحیث یكمن دور . انیة توظیف األشخاص ذوي اإلعاقةالعمل، بھدف مناقشة إمك

فھم األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي یُتوقع منھ توفیر اإلجابات وإسداء النصیحة لالستفسارات التي قد یطرحھا أصحاب 
 بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة.العمل فیما یتعلق 

 
باستخدام أسلوب التشاور لمناقشة أصحاب العمل والتفاوض معھم فیما یتعلق بمالئمة الوظیفة وتعدیل بیئة  مدرب العملویقوم 

أیة مسائل أخرى ذات صلة. كما ینبغي إطالع صاحب العمل على أھمیة ومزایا الالعمل عند الضرورة، باإلضافة إلى الراتب و
 وموافقتھ على التعاون معھ، بھدف توفیر الدعم الالزم للشخص ذي اإلعاقة الستدامة العمل. مدرب العملدعم 

 
  الحاجة إلى التفاوض والتشاورمتى تكون 

  

ة فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، بھدف مناقشع صاحب العمل عند البحث عن فرص یُتطلب القیام بعملیة التفاوض م
بالتفاوض مع أصحاب العمل للتأكد  مدرب العملالعمل واھتمامات الشركة وشروط التوظیف لألشخاص ذوي اإلعاقة. ویقوم 

  من حصول الشخص ذي اإلعاقة على الدعم الالزم الذي یؤدي إلى استدامة العمل. 
  

ا یتعلق بمطابقة الوظیفة وتعدیلھا. وفي حقیقة بالتشاور مع صاحب العمل في كافة األوقات فیم مدرب العملكما ینبغي أن یقوم 
ما أن القرار النھائي فیما یتعلق بكافة طالاألمر، تبقى عملیة التشاور مستمرة خالل مرحلة دعم كل شخص من ذوي اإلعاقة 

 یعود إلى صاحب العمل. مدرب العملاقتراحات 
 

تعلق بأھمیة الدعم المكثف: األمور التي تتعلق بھ، وكیفیة بتوفیر كافة المعلومات التي ت مدرب العملھذا، وینبغي أن یقوم 
إلى األطراف ذات الصلة. كما ینبغي الحصول على مشورة صاحب العمل فیما یتعلق بتعیین الموظفین  تنفیذه باإلضافة

أن یقوم  لمدرب العمالمسؤولین (على سبیل المثال، المشرف أو الموظف المسؤول عن الشخص ذي اإلعاقة)، والذي بإمكان 
  بتدریبھ لتوفیر الدعم للشخص ذي اإلعاقة.

 العثور على مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

، عملیة الدعم بأكملھا (الدعم المكثف، التخفیف من الدعم
 المتابعة)

 حدوث مشكلة
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باألمور التي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة والمشاكل التي قد  مدرب العملكما یحتاج أصحاب العمل إلى استشارة  
واصل مع عندما یواجھ الشخص ذو اإلعاقة صعوبة في الت مدرب العملتنشأ عند توظیفھم. على سبیل المثال یتم استشارة 

المشرف الجدید ویقوم بإسداء النصیحة لصاحب العمل تجاه التعامل مع الموضوع وبنفس الوقت توفیر المساعدة للشخص ذي 
 اإلعاقة والمشرف على السواء في نقل نظام الدعم في مكان العمل.

 

  وجھة نظر الشركة فیما یتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة

 ین من ذوي اإلعاقة من قبل؟ف موظفھل قامت الشركة بتوظی

 حیال توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة؟ما ھي وجھة نظر الشركة 

 خاوف توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة؟ما ھي م

  علق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة؟ما ھي سیاسة الشركة فیما یت

 ة المتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ما ھي الشواغر الوظیفی

 
أخذ وجھة نظر وسیاسات الشركة فیما یتعلق بتوظیف األشخاص ذوي  مدرب العملینبغي على  قبل االتصال بالشركة،

اإلعاقة بعین االعتبار. فیما یلي بعض األسئلة التي من الممكن استخدامھا كدلیل لفھم وجھة نظر الشركة فیما یتعلق بتوظیف 
  األشخاص ذوي اإلعاقة:

  إلعاقة؟. لماذا تقوم الشركة بتوظیف األشخاص ذوي ا1

 كجزء من المسؤولیة االجتماعیة للشركة -
 الرغبة في الحصول على قوى عاملة مستقرة -
 أھمیة شخصیة لصاحب القرار -

  . لماذا تتفادى الشركة توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة؟2

 عدم القدرة على تخیل المھام التي یقوم بھا األشخاص من ذوي اإلعاقة -
 رة العملعدم الثقة في التدریب على العمل وإدا -
 أولویة منخفضة في الجدول التنظیمي -

كل  حیث لدى .توفر مثل ھذه اإلجابات بعض المؤشرات إذا كان صاحب العمل یرغب في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة
بعض  مدرب العملفیما یتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. ینبغي أن یكون لدى  شركة جدول األعمال الخاص بھا

على توقع األسئلة  مدرب العملیة على األقل فیما یتعلق بأجندة الشركة وسیاساتھا قبل االجتماع بھا مما یساعد األفكار األساس
  التي قد یتم طرحھا خالل االجتماع.

  األسئلة التي یتم تكرار طرحھا من قبل أصحاب العمل

بعض األفكار المسبقة التي تتعلق  .قةرة في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقد یكون ألصحاب العمل الذین یفتقرون إلى الخب
باألشخاص ذوي اإلعاقة. وبسبب عدم وجود الوعي، ترتبط أفكارھم بالنمطیة أو أنھا تكون غیر صحیحة. فیما یلي بعض 
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باإلجابة علیھا. خذ بعض الوقت  مدرب العملصحاب العمل والتي ینبغي أن یقوم ألة التي یتم تكرار طرحھا من قبل األسئ
 ابات ھذه األسئلة:لتدوین إج

 

  . ھل یتمكنون من العمل؟1

  ؟مكلف األشخاص ذوي اإلعاقة شغیل. ھل ت2

  األشخاص ذوي اإلعاقة؟ شغیلالتي نحتاج إلى توفیرھا بھدف ت. ما ھي المرافق 3

  . ما ھي المشاكل التي قد نواجھھا في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة؟4

  . كیف یقوم مدرب العمل بتوفیر الدعم لنا؟5

  . ھل بإمكاننا توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یفتقرون إلى الخبرة؟6

 . ھل تقوم الحكومة بتوفیر الدعم والمزایا ألصحاب العمل؟7

 

  عملیة التفاوض والتشاور

تبدأ عملیة التفاوض والتشاور مع الشركة من بدایة مرحلة العثور على فرصة العمل للشخص ذي اإلعاقة. وعلى الرغم من 
عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل المنظمات غیر الحكومیة ودائرة الرعایة االجتماعیة فرص یام بعض الشركات بتقدیم ق

بالتواصل مع الشركة شخصیا لالستفسار عن فرص العمل. وفي مثل ھذه  مدرب العملأو دائرة الموارد البشریة، یقوم عادة 
ملة لمناقشة فرص العمل المحتملة من األمور الضروریة. وتتضمن عملیة الحاالت یكون تحدید الموعد مع الشركة المحت

  التفاوض والتشاور األمور التالیة:

  . جمع المعلومات عن الشركة1

  . تحدید الموعد2

  . اإلعداد3

  . مقابلة صاحب العمل4
  

  . جمع المعلومات عن الشركة1
  ن الشركة:بالحصول على المعلومات التالیة ع مدرب العملینبغي أن یقوم 

 خلفیة الشركة •
 عملھا وسیاستھا والھیكل التنظیمي

 الشاغر الوظیفي •
 المھارات الالزمة وطبیعة سیر العمل

 بیئة العمل •
 البیئة المادیة والبیئة البشریة

 الشخص المسؤول •
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 التوظیف، الشخص المسؤول عن الموظفین ذوي اإلعاقة، مشرف القسم. سؤولعلى سبیل المثال، م
 

الصفحة السابقة في الفصل السادس. من الضروري جمع كافة المعلومات قبل الذھاب إلى الموعد  تتوفر تفاصیل
  للتشاور مع صاحب العمل.

  
  . عقد الموعد2

  على استعداد تام فیما یتعلق باألمور التالیة عند تحدید الموعد مع صاحب العمل: مدرب العملمن الضروري أن یكون 
 اختیار الوقت المناسب •

 یار الوقت الذي یكون فیھ الشخص المسؤول مشغوالً.عدم اخت
 التعریف بالذات •

 توفیر المعلومات األساسیة مثل االسم والمؤسسة التي تمثلھا.
 الھدف من وراء اتصالك •

اشرح بإیجاز أنك تبحث عن فرص عمل لشخص من ذوي اإلعاقة وقم بتوفیر المعلومات الموجزة عن ھذا 
 للعمل.الشخص وخبراتھ ومدى استعداده 

 طلب الموعد •
طلب موعداً لمعرفة المزید عن الشركة ومناقشة احتمالیة توظیف الشخص ذي اإلعاقة. قم بالتأكید على زمن ا

 ومكان الموعد بحسب اقتراح صاحب العمل.
 

 . اإلعداد3
ً ما یترك االنطباع األول أثره عند صاحب العمل في تحدید مدى تعاون الشركة. كما ینبغي أخذ ا ألمور التالیة بعین غالبا

  االعتبار، عند اإلعداد لمقابلة صاحب العمل:
 الدقة في المواعید •

 عدم التأخر على الموعد ألي سبب كان.
 في التواصل. االتصاف بالمھنیة •

 مثل بطاقة العمل الخاصة بك أو كتیب الشركة والسیرة الذاتیة للشخص ذي اإلعاقة. إحضار الوثائق الداعمة •

 وفھم وجھة نظر الشركة. ماعكن مستعداً لالست •

 لألسئلة واالستفسارات.كن مستعداً لتوفیر إجابات واضحة  •

 الشخص ذي اإلعاقة ولیس إلجبارھم على توظیفھ. تذكر أنك ھناك لتعزیز فرصة عمل •

  
  . مقابلة صاحب العمل4

  لعمل:فیما یلي بعض النصائح التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار عند التفاوض والتشاور مع صاحب ا
 ابدأ الكالم بتقدیرك لجھود صاحب العمل وعّرف عن نفسك والھدف من وراء زیارتك لھ. •

قدم الشكر للشخص المسؤول لمقابلتك، وعّرف عن نفسك والمؤسسة التي تعمل بھا بإیجاز واشرح لھ الھدف 
  من وراء زیارتك لھ.

 قة.استمع إلى وجھة نظر الشركة فیما یتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعا •
استمع دائماً بتمعن لوجھة نظر الشركة، حیث یتصف مندوب المبیعات الجید بالقدرة على االستماع بعنایة، مما 

  یساعدك في اكتساب فھم أفضل عن الشركة وسیاساتھا وھیكلھا واحتیاجاتھا.
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 وفّر المعلومات المفیدة وقصص النجاح والمزایا •
على الدعم. قم بمشاركة بعض قصص نجاح الشركات وفوائد الحصول  مدرب العملقم بتفسیر دورك ك

األخرى في توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة واطالعھم على كافة المزایا التي تقدمھا القطاعات الحكومیة 
  للشركات التي توظف األشخاص ذوي اإلعاقة.

 وفّر اإلجابات الواضحة لألسئلة والمخاوف •
تي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة، وكن مستعداً وفّر الوقت لصاحب العمل لطرح كافة األسئلة ال

  لتوفیر اإلجابات عن المخاوف ذات الصلة.
 اطرح األسئلة المالئمة التي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة •

تعّرف على سیاسات الشركة التي تتعلق بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. في حال أبدت الشركة اھتمامھا في 
لكل من  مدرب العمل. اشرح أھمیة وجود مدرب العملإن كانوا على استعداد للتعاون مع  توظیفھم، اسألھم

  الشخص ذي اإلعاقة والشركة على حد سواء.
 اقترح زیارة مكان العمل والحصول على فرصة التدریب على العمل قبل التوظیف. •

اإلعاقة. وعند موافقة  اقترح زیارة مكان العمل في حال أبدت الشركة اھتمامھا في توظیف الشخص ذي
اشرح لھم  -  لفھم طبیعة سیر العمل مدرب العملالشركة على توظیفھ، اقترح إمكانیة تدریبك على العمل ك

  السبب من وراء ذلك.
 فض االجتماع •

ینبغي علیك أن تعرف متى تنھي جلسة التفاوض والتشاور. قم بتعیین موعد آخر إن أمكن، وبیان الھدف من 
  لمقبل. خذ القضایا التي تم مناقشتھا في ھذا االجتماع بعین االعتبار لإلعداد لالجتماع المقبل.وراء االجتماع ا

  
  ملخص

  األمور التي ینبغي تفادیھا  األمور التي ینبغي القیام بھا
  ال تتوقع رغبة الشركة في العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة •  التقید بالمواعید •
ركة على العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة إن ال ترغم الش •  إحضار الوثائق الداعمة •

  معرفة فوائد ومزایا توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة •  لم تكن مستعدة لعمل ذلك
    احترام وفھم احتیاجات الشركة •

    االستماع إلى وجھة نظر الشركة •

    اشرح مفھوم مدرب العمل •

    شارك قصص النجاح •

    رغبتك في العمل مع الشركة ظھرأ •
  

التفاوض والتشاور من األدوار التي ینبغي على كافة مدربي الوظیفة إتقانھا. ولغایات العثور على فرص العمل إن عملیة 
بناء العالقات الجیدة مع أصحاب العمل أو موظفي الشركات مما  مدرب العملالناجحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ینبغي على 

القیام بھا، وتلك األمور  یجبص ذوي اإلعاقة. ینبغي أخذ األمور التي یساعد في بناء الثقة وخلق الوظائف المستدامة لألشخا
تفادیھا أعاله بعین االعتبار، لضمان نجاح عملیة التفاوض والتشاور مع أصحاب العمل. حیث أن التقید بالمواعید،  یجبالتي 
دة، والحساسیة تجاه مدى استعداد مھارات التواصل الجیتعداد ومعرفة المعلومات الھامة، احترام وجھة نظر الشركة، االس

  الشركة، ھي من األمور الھامة الواجب مراعاتھا عند التفاوض والتشاور مع أصحاب العمل.
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  الفصل التاسع

  الدعم المكثف في مكان العمل:
  تحلیل واجبات العمل
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیبقة الوظیفمطاال  

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

عةالتخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتاب  

  

 في فھم طبیعة مدرب العملیقوم تحلیل واجبات العمل بتحلیل طبیعة سیر العمل خالل الیوم. ویعتبر ضروریاً، حیث یساعد 
سیر العمل والمھام والواجبات التي یتم تعیینھا قبل إعداد خطة الدعم. وبناًء على تحلیل واجبات العمل، یتم تطویر جدول 

وقت مغادرة إلى بدأ الجدول من تسجیل وقت الوصول عمل، لمساعدة الشخص ذي اإلعاقة في فھم سیر العمل خالل الیوم. وی
  لعمل مرجعاً مفیداً للموظفین المسؤولین عن دعم األشخاص ذوي اإلعاقة.مكان العمل. كما یعتبر تحلیل واجبات ا

  :الموضوعات

  المقدمة •
  أھمیة تحلیل واجبات العمل •
  ثالثة مكونات رئیسیة لتحلیل واجبات العمل •
  جمع المعلومات •
  تحلیل طبیعة سیر العمل وتطویر جدول العمل •
  ملخص •

 . تحلیل واجبات العمل1

 لتعلیم المنھجي. ا2

تحلیل المھمة  أ.  

 الحد األدنى من التدخل  .ب

 الكتیبات واألدوات المساعدة  .ج
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  المقدمة

حیث یبین التحلیل إجراءات العمل التي ینبغي  م.ل الیویل طبیعة سیر العمل خالتنطوي عملیة تحلیل واجبات العمل على تحل
القیام بھا، من لحظة وصول الشخص ذي اإلعاقة إلى مكان العمل حتى نھایة الیوم. ویتم القیام بھذا التحلیل باستخدام 

ألن  مدرب العملالفرصة ل مھامیة تحلیل الة. وتتیح عملیمطابقة الوظیفالالمعلومات التي تم جمعھا خالل تقییم مكان العمل و
یقوم بتطویر جدول العمل، مما یمكنھ من شرح طبیعة سیر العمل خالل الیوم للشخص ذي اإلعاقة قبل البدء بالعمل. وبالتالي 

ل بمراقبة الشخص ذي اإلعاقة خال مدرب العملیصبح جدول العمل بمثابة الدلیل للشخص ذي اإلعاقة. وبناًء علیھ، یقوم 
  العمل وتقدیم الدعم لھ خالل األسبوع األول، إلى أن یطلع على كامل العملیة ویتقنھا.

  أھمیة تحلیل واجبات العمل

  

على  في إعداد خطة دعم جیدة للشخص ذي اإلعاقة والموظفین المسؤولین. وبناءً  مدرب العملیساعد تحلیل واجبات العمل 
بتطویر جدول عمل للشخص ذي اإلعاقة بالتشاور مع الموظفین المسؤولین، وبالتالي  مدرب العملالعمل یقوم تحلیل واجبات 

یصبح جدول العمل ھذا بمثابة الدلیل للشخص ذي اإلعاقة، مما یساعده في التقلیل من مخاوفھ نتیجة عدم التأكد من كیفیة سیر 
  سؤولین حیث یساعدھم في مراقبة الشخص ذي اإلعاقة خالل عملھ.العمل. كما یكون جدول العمل مفیداً للموظفین الم

  المكونات الثالثة األساسیة

 جمع المعلومات

 یر العملتحلیل طبیعة س

 تطویر جدول العمل

  
إن المكونات الثالثة األساسیة لعملیة تحلیل واجبات العمل ھي جمع المعلومات، وتحلیل طبیعة سیر العمل، وتطویر جدول 

  العمل.

  

  

  

اإلعاقة واألشخاص ذو  

 صاحب العمل

 مدرب العمل

  فھم طبیعة سیر العمل •
 القدرة على تنفیذ وإتمام المھام •

 التخلص من الشعور بالقلق والمخاوف •

 ذي اإلعاقة یسھل مراقبة الشخص •

 

 توفیر الدعم الفعّال للشخص ذي اإلعاقة •
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  جمع المعلومات

ة، یمطابقة الوظیفالعلى المعلومات الالزمة من الموظفین المسؤولین خالل تقییم مكان العمل وعملیة  مدرب العملیحصل 
حیث یُنصح باستخدام أسلوب (ماذا، أین، متى، من، لماذا، كیف) في طرح األسئلة، للحصول على كافة المعلومات 

خدام المعلومات التي حصل علیھا لتحلیل واجبات العمل وإعداد جدول العمل، بالتشاور باست مدرب العملالضروریة. ویقوم 
  مع الموظفین المسؤولین.

وفیما یلي مثال على كیفیة تحلیل المعلومات التي یتم الحصول علیھا في مكان العمل، وكیفیة إطالع الشخص ذي اإلعاقة على 
  جدول العمل بوضوح:

  . تحدید المھام1
 على إطالع بقائمة المھام التي سیقوم بھا الشخص ذو اإلعاقة. مدرب العملیكون ینبغي أن 

 
  على سبیل المثال، تتضمن مھام تنظیف الكافتیریا والمطبخ المھام التالیة:

  الكافتیریا: كنس ومسح أرض الكافتیریا وتنظیف الطاوالت
 المطبخ: كنس ومسح أرض المطبخ وغسل األطباق

 
 في جمل كاملة وقصیرة، مثالً، "كنس أرض الكافتیریا"، "مسح أرض الكافتیریا"، وھكذا.ینبغي كتابة المھام 

 

  . جدول عمل شامل2

 مدرب العملعلى إطالع بزمن كل مھمة یقوم الموظفون المسؤولون بتعیینھا، مما یساعد  مدرب العملینبغي أن یكون 
  في تطویر جدول العمل، لتوجیھ الشخص ذي اإلعاقة.

  لمثال:على سبیل ا
  كنس ومسح أرض الكافتیریا 9:00

 تنظیف طاوالت الكافتیریا 10:00
 

  . تسجیل وقت الوصول والمغادرة وفترات االستراحة3

بإدراج وقت الوصول والمغادرة وفترات االستراحة واألعمال التي ینبغي القیام بھا ضمن  مدرب العملینبغي أن یقوم 
  جدول العمل.

  على سبیل المثال:
  یل وقت الوصول وارتداء زي العمل في الغرفة أتسج 8:30

  تناول المرطبات في الكافتیریا –فترة االستراحة  11:00
  وجبة الغذاء في الكافتیریا واالستراحة 13:00
 تسجیل وقت مغادرة مكان العمل 17:10

 

  . موقع العمل4

إلیھ، وإن دعت الحاجة إلى ذلك، استخدام  ینبغي إطالع الشخص ذي اإلعاقة على المكان المحدد للقیام بالمھام الموكلة
  الالفتات لمساعدتھ في التعرف على الموقع.

  على سبیل المثال:
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  كنس ومسح أرض الكافتیریا 9:00
  تنظیف طاوالت الكافتیریا 10:00
 طاوالت الكافتیریا ومسحھا، غسل األطباق في المطبخ رتیبت 11:15

 

  . المعدات التي یتم استخدامھا5

بتحدید األدوات التي سیقوم الشخص ذو اإلعاقة باستخدامھا لكل من المھام الموكلة إلیھ،  مدرب العملقوم ینبغي أن ی
  باستخدام بطاقات التعریف أو األلوان إن دعت الضرورة لذلك.

  مسح طاوالت الكافتیریا 10:00
 المعدات: قطعة القماش باللون الزھري، الدلو األزرق، دواء التنظیف

 

  تعلیمات مكان العمل. قوانین و6

  إطالع الشخص ذي اإلعاقة على قوانین وتعلیمات مكان العمل لاللتزام بھا من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ.
 وجبة الغذاء في الكافتیریا واالستراحة 13:00

 

  . أمور ھامة أخرى تتعلق بالعمل7

تي ینبغي أن یكون الشخص ذو اإلعاقة على درایة بھا على إطالع باألمور الضروریة األخرى ال مدرب العملینبغي أن یكون 
ونقلھا إلیھ بوضوح، بالمستوى الذي یسھل فھمھ لتجنب أي التباس. على سبیل المثال، المشرف المباشر، الشخص الذي ینبغي 

 الرجوع إلیھ في حالة نشوء أي مشاكل، وكیفیة طلب الحصول على إجازة سنویة وغیرھا.
 

  ل وتطویر جدول العملتحلیل طبیعة سیر العم

  

الدعم من 
 زمالء العمل

مستوى 
القدرة على 

 العمل

المھام التي 
اتم تعیینھ  
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 ثالثة عوامل ینبغي أخذھا بعین االعتبار عند القیام بعملیة تحلیل الوظیفة:
 
  . مستوى قدرة الشخص ذي اإلعاقة على العمل1
  . المھام التي یتم تعیینھا2
 عاقة). الدعم من زمالء العمل (الزمالء الذین تم تعیینھم لدعم الشخص ذي اإل3
 

ینبغي أخذ العوامل أعاله بعین االعتبار، للتأكد من تمكن عمل الشخص ذي اإلعاقة بشكل مستقل، وخلق الدعم بین الزمالء. 
كما ینبغي إجراء المناقشات بشكل منتظم مع صاحب العمل والموظفین المسؤولین الذین یوفرون الدعم للشخص ذي اإلعاقة 

وري أیضاً تطویر جدول العمل الذي تم ابتكاره، على أساس تحلیل واجبات العمل بناًء . من الضرمدرب العملفي حال غیاب 
على المھام التي تم تعیینھا للشخص ذي اإلعاقة ومستوى قدراتھ. على سبیل المثال، قد یكون من الضروري استخدام الصور 

 والرموز لألشخاص الذین یعجزون عن القراءة. 
 

 على تحلیل واجبات العمل:مثال على جدول العمل بناًء 

8:45  
  تسجیل الوصول إلى العمل

 ارتداء زي العمل في غرفة تغییر المالبس

9:00  
  كنس ومسح أرض الكافتیریا

 (المعدات: الممسحة، الدلو األخضر، دواء التنظیف) 

10:00  
  مسح طاوالت الكافتیریا

 نظیف)(المعدات: قطعة القماش باللون الزھري، الدلو األزرق، دواء الت
 المرطبات في الكافتیریا –استراحة   11:00

11:15  
 توضیب الطاوالت ومسحھا في الكافتیریا وغسل األطباق في المطبخ

 قطعة القماش باللون الزھري، الدلو األزرق، الممسحة، دواء التنظیف) (المعدات:
  في الكافتیریا واستراحة وجبة الغذاء  13:00

14:00  
  لكافتیریا، غسل األطباق في المطبختوضیب وتنظیف طاوالت ا

 (المعدات: قطعة القماش باللون الزھري، الدلو األزرق، الممسحة، دواء التنظیف) 

16:00  
  كنس ومسح أرض المطبخ

 (المعدات: الممسحة، الدلو األخضر، دواء التنظیف)
 وضع كافة المعدات في غرفة الخزین  17:00
  المالبستغییر المالبس في غرفة تغییر   17:05
 تسجیل وقت المغادرة  17:10

 
بمراجعة جدول العمل مع الشخص ذي اإلعاقة، وبالوتیرة التي تالئمھ، مما یسھل علیھ فھمھ،  مدرب العملینبغي أن یقوم 

والسماح لھ بطرح األسئلة التي تتعلق باألمور التي ال یفھمھا. اطلب منھ شرح جدول العمل للتأكد من فھمھ لطبیعة سیر 
، خالل األسبوع األول من مدرب العململ، والمھام التي ینبغي القیام بھا وكافة تفاصیل المعلومات. وینبغي أن یعھد لالع

العمل، بمراقبة الشخص ذي اإلعاقة للتأكد من قدرتھ على متابعة جدول العمل والمھام التي تم تعیینھا لھ. في حالة حصول أي 
توفیر الدعم والتوجیھ، إلى أن یألفھا الشخص ذو اإلعاقة ویصبح  مدرب العمل لبس بخصوص الوقت والمھام، یتعین على

عند تقدیمھ الدعم للشخص ذي  مدرب العملعلى درایة بسیر العمل. كما ینبغي أن یقوم الموظفون المسؤولون بمراقبة 
  .  مدرب العملاإلعاقة، مما یساعدھم في االستعداد لتقدیم دعمھم لھ، في حالة غیاب 
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  خصمل

 خالل الیوم. شخص ذي اإلعاقة لطبیعة سیر العملتعتبر عملیة تحلیل واجبات العمل ضروریة للتأكد من فھم ال •
 بإعداد جدول العمل بناًء على عملیة تحلیل واجبات العمل. مدرب العملیقوم  •
ستخدامھا وزمن كل من یساعد جدول العمل الشخص ذا اإلعاقة في فھم المھام التي یتم تعیینھا، واألدوات التي یتم ا •

المھام واالستراحات وموقع العمل. ویساعد إعداد الجدول الذي یسھل فھمھ في الحد من الشعور بالقلق بسبب عدم 
 التأكد من طبیعة سیر العمل، باإلضافة إلى تحسین أداء العمل.

  .العمل مدربمن الضروري إعداد الموظفین المسؤولین لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في حال غیاب  •
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  الفصل العاشر
  الدعم المكثف في مكان العمل

  أ: م المنھجيیالتعل

  تحلیل المھمة
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

 ةیمطابقة الوظیفال

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 لطبیعي)الدعم من زمالء العمل (الدعم ا

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

  

م المنھجي خالل تقدیم الدعم المكثف لألشخاص ذوي اإلعاقة، بھدف مساعدتھم في تطویر ییقوم مدرب العمل باستخدام التعل
  كفاءتھم في العمل، من خالل ثالث طرق رئیسیة:

  
 : تحلیل المھمةي أم المنھجیالتعل -
 : الحد األدنى من التدخلب يم المنھجیالتعل -
  : الكتیبات واألدوات المساعدةي جم المنھجیالتعل -

 
م المنھجي وتحلیل المھمة بالتفصیل في ھذا الفصل. وتنطوي عملیة تحلیل المھمة على اإلعداد ما قبل یوسیتم شرح ھدف التعل

بحیث یتمكن الشخص ذو اإلعاقة من فھمھا  من خالل تقسیم المھمة إلى وحدات أصغر علیمعلیم، بھدف تطویر إجراءات التالت
  ومتابعة إجراءات العمل لكل من المھام، مع حدوث الحد األدنى من الخطأ. 

  
  :اتعوالموض
 م المنھجيیمقدمة عن التعل •
 تحلیل المھمة •
 الھدف من وراء تحلیل المھمة •
 عملیة تطویر تحلیل المھمة •
 تعلیمات بسیطة وسھلة الفھم •
 مثال على تحلیل المھمة •
 ملخص •

 . تحلیل واجبات العمل1

 . التعلیم المنھجي2

 أ.  تحلیل المھمة
 الحد األدنى من التدخل  .ت

 الكتیبات واألدوات المساعدة  .ح
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  م المنھجيیالتعل

  یستخدمھا مدرب العمل: ناسقةأسالیب منھجیة ومت
 لتعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة االعتماد على الذات في العمل -
  لتمكین زمالء العمل من دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل -

  
ى الذات خالل العمل. وھو یتضمن تعلیم سلوباً یسھل فھمھ لتعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة االعتماد علأم المنھجي ییعتبر التعل

الشخص ذي اإلعاقة االنتقال من المنزل إلى مكان العمل وتنفیذ إجراءات المھمة بشكل مستقل، أو تعلیمھ التواصل بشكل فعّال 
مع زمالء العمل. من الضروري أن یكون لدى مدرب العمل مھارات التعلیم التي یسھل فھمھا بھدف تعزیز االعتماد على 

لذات في جمیع الجوانب، مثل الذھاب إلى العمل وأداء المھمة والتكیف مع بیئة العمل والتواصل. ومن خالل استخدام أسلوب ا
التعلم المنھجي، یقوم مدرب العمل بمساعدة الموظفین المسؤولین على تطویر النھج المنھجي في دعم الشخص من ذوي 

تدریب األشخاص ذوي اإلعاقة على االعتماد على النفس في أداء الوظیفة على اإلعاقة. وقد أثبت ھذا األسلوب فعّالیتھ في 
  أكمل وجھ. 

  

  تحلیل المھمة

  

ل التعلیم، بھدف تطویر م المنھجي. فھي عملیة اإلعداد لما قبیتعتبر عملیة تحلیل المھمة إحدى العناصر الثالثة الھامة في التعل
من  اإلعاقة من فھم ومتابعة إجراءات كل يالشخص ذ لتمكین من خالل تقسیم المھمة إلى وحدات أصغرتعلیم إجراءات 

خطأ. وبدون تحلیل المھمة، من غیر الممكن تطویر الحد األدنى من التدخل والكتیبات  دوثالمھام، مع الحد األدنى لح
  واألدوات المساعدة التي سیتم مناقشتھا في الفصول التالیة.

  

  ف من وراء تحلیل المھمةالھد

بھدف دعم الشخص  ي اإلعاقة ومدرب العمل والموظفین المسؤولین إلى القیام بعملیة تحلیل المھمةوذ من شخصیحتاج كل 
  ق أقصى قدر من اإلنتاجیة.یحقلت ذي اإلعاقة

  

  للشخص ذي اإلعاقة •

الكتیبات 
واألدوات 
 المساعدة

 
 تحلیل المھمة

 
الحد األدنى 
 من التدخل



85 

 یسھل تعلمھ -
 العمل بوجود إجراءات واضحةالقدرة على  -
 اءألخطالحد من ارتكاب ا -
  االعتماد على الذات بقدر أكبر -

  
ر فھم واضح إلجراءات العمل. حیث یساعد تساعد عملیة تحلیل المھمة الشخص ذا اإلعاقة في تعلم المھمة، من خالل توفّ 

وجود إجراءات العمل التي تم تنظیمھا بشكل جید ویسھل فھمھا، في الحد من ارتكاب األخطاء في اإلنتاج. كما تساعد عملیة 
  ل المھمة التي یتم تنفیذھا بأسلوب جید، الشخص من ذوي اإلعاقة على العمل بشكل مستقل وبفعّالیة.تحلی
  

  لمدرب العمل •

 سھولة التعرف على تحدید المھام الصعبة -
 أسالیب التعلیم تناسق -
  دلیل لتطویر الكتیبات واألدوات المساعدة -

  
التي قد یجد الشخص ذو اإلعاقة صعوبة في أدائھا. وفي تطویر تساعد عملیة تحلیل المھمة مدرب العمل في تحدید العملیة 

وبالتالي یتوقع مدرب العمل الذي قام بتقییم كفاءة الشخص  .التدریب العملي على الوظیفة تحلیل المھمة، یكتسب مدرب العمل
إجراءات طرق لتعدیل یر الشخص. ویقوم مدرب العمل بتطو ذلكوتلك السھلة، بناًء على قدرات ذي اإلعاقة المھام الصعبة، 

. ومن خالل عملیة تحلیل المھمة، لألشخاص ذوي اإلعاقة المھام الصعبة أو ابتكار الكتیبات واألدوات التي تساعد في تبسیطھا
التي یسھل على الشخص من ذوي اإلعاقة فھمھا والتعامل  ناسقةأسالیب التعلم واإلجراءات المتیقوم مدرب العمل بتطویر 

  معھا.
  

  فین المسؤولینللموظ •

 التعرف على إجراءات المھمة التي تم تعدیلھا -
 المكثف شرافالتقلیل من اإل -
 المساعدة في تسجیل التقدیم الذي یتم إحرازه -
  المساعدة في ابتكار نظام وخطة دعم جیدین -

  
عندما یكون الشخص ذو تساعد عملیة تحلیل المھمة الموظفین المسؤولین في التعرف على إجراءات المھمة التي تم تعدیلھا. و

حیث یقوم اإلجراء المنھجي بجعل عملیة رصد  ف.تقلیل من نسبة اإلشراف المكثاإلعاقة أكثر كفاءة في عملھ من الممكن ال
التقدم الذي یتم إحرازه أكثر سھولة. وعادةً ما یتم القیام بتطویر نظام وخطة دعم جیدین، عندما یتم التخطیط لعملیة تحلیل 

  ة.المھمة بعنای
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  عملیة تطویر تحلیل المھمة

  

  

  

  

  

  

قبل تطویر عملیة تحلیل المھمة، یقوم مدرب العمل بجمع المعلومات الضروریة من الموظفین المسؤولین. ویطلب مدرب 
د العمل اإلذن باختبار العمل الذي سیقوم بھ الشخص ذو اإلعاقة، لكي یكتسب الفھم لكامل العملیة مع أخذ كافة الجوانب التي ق

تؤثر على الشخص ذي اإلعاقة بعین االعتبار. ویتم إعداد تحلیل كل من المھام بناًء على تقییم دقیق لكامل طبیعة سیر العمل. 
ویتم اللجوء إلى عملیتي التقییم والتعدیل في حال وجد الشخص ذو اإلعاقة صعوبة في القیام بأي من المھام، أو تعذّر علیھ فھم 

  طبیعتھا.

  

  ة یسھل فھمھاتعلیمات بسیط

 سھلة وال تحتوي على الكثیر من التفاصیل -
 جملةكل جزء واحد من العمل في  -
 ناسقةأن تكون مت -
 تدوین أسماء األشیاء -
  تدوین اإلجراءات -

  
سبب تالتفصیلیة التي قد تینبغي أن تتصف عملیة تحلیل المھمة بالبساطة وأن یسھل فھمھا. تجنب استخدام الجمل الطویلة و

ص ذي اإلعاقة. ینبغي أن تحتوي كل جملة على جزء واحد من العمل، وأن یتم توفیر أسماء األشیاء واإلجراءات لشخبإرباك ا
ً أن تتصف التعلیمات التي ینبغي القیام بھا. ینبغي أ یضا

حیث أن التغییر في الكلمات واألسماء المستخدمة  .بالتناسق
  اإلعاقة. االشخص ذ یربكمن شأنھ أن 

  

  ل المھمةأمثلة على تحلی

  تركیب قابس الكھرباء :ال األولالمث

  . إجراءات تركیب قابس الكھرباء1
i. وضع قطعة المعدن في القاعدة 

  المعلومات من الموظفین المسؤولین

 قیام مدرب الوظیفة باختبار العمل

 إعداد تحلیل المھمة

 التقییم والتعدیل
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ii. تركیب الغطاء 
iii. لفّھا 
iv. وضعھا على الطاولة 
v. برغيوضع ال  

 
  . تدوین أسماء المكونات2

  من الضروري تدوین أسماء المكونات مما یساعد على تجنب االرتباك عند توفیر التعلیمات.
   لمسمار، الغطاء، القاعدة، قطعة المعدنا

  

  . تحلیل المھمة3

      
وضع قطعة المعدن في  -

  القاعدة
 لفّھا -  تركیب الغطاء -

 وضعھا على الطاولة -
  برغيوضع ال -

 برغي

 غطاء

 قاعدة

 قطعة معدنیة
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  إعداد المعكرونة سریعة التحضیر :المثال الثاني
 فتح نصف الغطاء  )1
 إضافة التوابل )2
 إضافة الماء الساخن حتى الخط المحدد لذلك )3
 تغطیة الكوب )4
 دقائق 5االنتظار  )5
 تحریك المعكرونة بالشوكة )6

  
  
  

  ملخص
 لتعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة االعتماد على الذات خالل العمل. م المنھجي أسلوباً یسھل فھمھییعتبر التعل •
عمل والموظفون المسؤولون بتطویر نھج منھجي م المنھجي، یقوم كل من مدرب الیمن خالل استخدام أسلوب التعل •

 في تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة العمل بأسلوب فعّال.
ما قبل التعلیم بھدف تطویر إجراءات التعلیم من خالل تقسیم مھام العمل لاإلعداد بمثابة تعتبر عملیة تحلیل المھمة  •

جراءات العمل لكل من المھام، مع الحد األدنى اإلعاقة من فھمھا، ومتابعة إ يالشخص ذ لتمكین إلى وحدات أصغر
 في ارتكاب الخطأ.

یحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة ومدرب العمل والموظفون المسؤولون إلى تحلیل المھمة لمساعدة الشخص ذي  •
  اإلعاقة في تحقیق أقصى حد من اإلنتاجیة.
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  الفصل الحادي عشر
  الدعم المكثف في مكان العمل

  :بالتعلیم المنھجي 
  الحد األدنى من التدخل
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

 ةیمطابقة الوظیفال

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

  

لھدف من وراء استخدام أسلوب الحد األدنى من التدخل ھو توجیھ الشخص ذي اإلعاقة نحو االعتماد على الذات في إن ا
الشخص ذي اإلعاقة بنھج سھل لتعلیم  یماتالمستویات األربعة من التعل أقصر فترة زمنیة ممكنة. ویستخدم مدرب العمل

الشخص ذو اإلعاقة. وفي حین یحرز الشخص ذو اإلعاقة التقدم في أداء  مستوى الدعم الذي یحتاجھ ھذا النھج ما یحددك .الفھم
المھام التي تم تعیینھا لھ، یتم التخفیف من مستوى الدعم إلى أن یتالشى ویصبح الشخص كامل االعتماد على نفسھ. وسیتم 

  جل التقدم الذي یتم إحرازه.واالحتفاظ بس مة لتحقیق الحد األدنى من التدخلإلى المھارات الالز في ھذا الفصل التطرق
  

  :اتعوالموض
  لحد األدنى من التدخلا عن مقدمة •
  یماتلتعلأربعة مستویات من ا •
  المھارات الالزمة لتحقیق الحد األدنى من التدخل •
  الخطأ –و  – التعلم الخالي من الخطأ والتجربة •
 االحتفاظ بسجل التقدم الذي یتم إحرازه •
  ملخص •

 . تحلیل واجبات العمل1

 جي. التعلیم المنھ2

 أ.  تحلیل المھمة
 خلالحد األدنى من التد  .ث

 الكتیبات واألدوات المساعدة  .خ
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  الحد األدنى من التدخل

  م المنھجي من خالل استخدام: یلالتع
 تحلیل المھمة •
 یماتالمستویات األربعة من التعل •
 الحد األدنى من التدخل •
  أقصر فترة زمنیة ممكنة •

  
لدراسة طبیعة سیر  تحلیل المھمة یستخدم مدرب العمل بھدف تحقیق الحد األدنى من التدخل النھج المنھجي من خالل تطویر

مھمة والمعدات التي یتم استخدامھا بعنایة. بعد ذلك، یقوم مدرب العمل باستخدام تحلیل المھمة  إضافة إلى إجراءات كل، العمل
یمات. تستخدم المستویات خدام المستویات األربعة من التعللتعلیم الشخص من ذوي اإلعاقة كیفیة أداء كل مھمة، من خالل است

. وینبغي أن یكون ھدف مدرب العمل دائماً المھمة لتنفیذاإلعاقة  الشخص ذوتحدید الدعم الذي یحتاجھ األربعة من التعلیمات ل
اإلعاقة للتقدم. ویؤدي الحد األدنى من  يالتعلیمات، أو توفیر أدنى قدر من التدخل خالل إحراز الشخص ذ التقلیل من عدد

  تحقیق ھذه العملیة. التدخل إلى اعتماد الشخص على نفسھ في أقصر فترة زمنیة ممكنة. ویبین النقاش التالي كیفیة
  

  یماتالمستویات األربعة من التعل

 

 
 
 

والتي تتضمن التعلیمات اللفظیة، واستخدام اإلشارات،  یماتعاله المستویات األربعة من التعلیظھر الرسم التوضیحي أ
الطبقة الدنیا. یتم استخدام التحفیز الجسدي عادةً،  والنموذج، والتحفیز الجسدي. ویكون مستوى التدخل في أعلى مستویاتھ في

لألشخاص الذین لدیھم إعاقة شدیدة ویحتاجون إلى الدعم المكثف. وغالباً ما یتجھ مدرب العمل تدریجیاً إلى مستوى أعلى مع 
اسطة أسلوب تحسن أداء الشخص ذي اإلعاقة. فعلى سبیل المثال، في حال تمكن الشخص ذو اإلعاقة من تنفیذ المھمة بو

بھدف تمكین الشخص ذي  تعلیمات اللفظیة، للحد من التدخلالنموذج، بإمكانھ االنتقال إلى استخدام اإلشارات، ومن ثم ال
  اإلعاقة من العمل بشكل مستقل. تصف كل من الرسوم التوضیحیة التالیة كل مستوى من مستویات التعلم بمزید من التفاصیل.

 

 ایماءة

 عرض نموذج

 حث جسدي

 تعلیمات لفظیة

 تعلیمات لفظیة غیر مباشرة

 تعلیمات لفظیة مباشرة

 عرض نموذج مسبق

 عرض نموذج بالتزامن

غیر مباشر يحث جسد

 حث جسدي مباشر

ي 
ى ف

درجة التدخل أعل
 

الطبقة الدنیا
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  . التعلیمات اللفظیة1

  من التعلیمات اللفظیة المباشرة، والتعلیمات اللفظیة غیر المباشرة. ن التعلیمات اللفظیة كالً تتضم
  

 التعلیمات اللفظیة المباشرة •
البیضاء". عند انتھاء المھمة، یقوم مدرب العمل بتوفیر  طباقاستخدام عبارات مثل " اغسل األوفر التعلیمات ب

  األواني". اغسلتعلیمات أخرى مثل "اآلن، 
  

  
  

 تعلیمات لفظیة غیر مباشرة •
عند توفیر التلمیحات مثل "ماذا بعد؟" ینبغي أن یقوم الشخص ذو اإلعاقة بتقدیم اإلجابة مثل "غسل األطباق 

في التواصل اللفظي. عندما ینتھي من غسل  صعوبة لدیھالبیضاء" أو أن یشیر إلى األطباق البیضاء في حال كان 
بالتلمیح مرة أخرى بطرح السؤال "ماذا بعد؟" وفي حال تمّكن الشخص ذو اإلعاقة من  األطباق، یقوم مدرب العمل

  بعبارة "غسل األواني". لمباشرة یكون قادراً على اإلجابةإتباع التعلیمات اللفظیة غیر ا

  

 ألطباقثم، اغسل ا
 البیضاء

 نعم!

 تعلیمات لفظیة مباشرة 

 ما ھو التالي؟
 غسل

 األطباق،
بیضاءال  

 تعلیمات لفظیة غیر مباشرة
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  یماءاتخدام اإل. است2

، یماءاتالتدخل من خالل استخدام اإل . ویكون مستوىم التي توفر مثاالً على العملیمن أسالیب التعل یماءاتیعتبر استخدام اإل
عادةً جنباً إلى جنب مع التعلیمات اللفظیة. وكما في الرسم التوضیحي،  یماءاتب النموذج. ویتم استخدام اإلأقل قلیالً من أسلو

عاقة صعوبة الخرطوم األخضر". في حال وجد الشخص ذو اإل رّكبیشیر مدرب العمل إلى الخرطوم األخضر وھو یقول" 
خالل توفیر من في فھم التعلیمات اللفظیة، أو لم یعرف ما ھو الخرطوم األخضر یقوم مدرب العمل بحمل الخرطوم بیده 

  التعلیمات اللفظیة، كما ھو مبین في الرسم التوضیحي ب.
  

  
  

  النموذجعرض . 3
عاقة. ھناك نوعان من أسلوب النموذج؛ النموذج النموذج، یقوم مدرب العمل بالعمل بجانب الشخص ذي اإلعرض في أسلوب 

  المسبق والنموذج المتزامن.
  النموذج المسبق •

 للشخص ذي اإلعاقة. بعرض كیفیة القیام بالعمل یقوم مدرب العمل �
  بعد مراقبة مدرب العمل. حدهیحاول الشخص ذو اإلعاقة القیام بالمھمة لو �

ركب الخرطوم 
 األخضر

عرض الخرطوم 
 األخضر

عرض من خالل الفعل 
 (االمساك بالخرطوم)

 أ

 ب
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 النموذج المتزامن •

ذي اإلعاقة التعلم من خالل أسلوب النموذج المسبق، یستخدم مدرب العمل أسلوب النموذج في حالة تعذّر على الشخص 
  المتزامن، حیث یقوم بالمھمة مع الشخص ذي اإلعاقة بنفس الوقت، كما تبین الرسوم التوضیحیة التالیة.

  

 یقوم مدرب العمل 
 بعملھا أوالً 

ك، افعلھا بنفس
 لو سمحت

افعل ذات 
 الشيء

افعل ذات 
 الشيء

ج بالتزامن (جمع مكونات)عرض نموذ  

 عرض نموذج بالتزامن (مسح النوافذ)
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  الحث الجسدي. 4
ستخدامھ لدعم األشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة. ویتطلب یعتبر الحث الجسدي من أعلى مستویات الدعم أو التدخل، الذي یتم ا

الشخص ذي اإلعاقة،  مرفقباإلمساك ب الحث الجسدي مالمسة الجسد كما یبین الرسم التوضیحي، حیث یقوم مدرب العمل
  لتحفیز الحركة المطلوبة لتنظیف النافذة.

  
 الحث الجسدي غیر المباشر •

 
لعمل باستخدام أسلوب الحث الجسدي غیر المباشر، یقوم مدرب العمل في حال تعذّر على الشخص ذي اإلعاقة ا

الشخص ذي مرفق من التدخل من خالل اإلمساك ب باستخدام الحث الجسدي المباشر، والذي یوفر مستوى أعلى
اإلعاقة وتوجیھھ في تنظیف النافذة، من خالل استخدام الحركات والقوة الالزمتین، كما یبین الرسم التوضیحي 

  ألسفل.با
   

 الحث الجسدي المباشر •

  
  

  
  

 امسح للجانب

 امسح للجانب

)لمرفق(حث جسدي من خالل مسك ا جسدي غیر المباشرالحث ال  

(حث جسدي من خالل مسك الید) جسدي المباشرالحث ال  
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  المھارات لتحقیق الحد األدنى من التدخل
  

 

ینبغي أن یكون لمدرب العمل الذي یتمكن من تطبیق نھج الحد األدنى من التدخل بنجاح، القدرة على توفیر المدیح وتصحیح 
  المناسبة. الخطأ، وأن یقف في المكان المناسب وبالمسافة

  

  . المدیح والتأكید1
القیام بمھمة تعزیز اإلجراءات الصحیحة، من خالل تقدیم المدیح على  روري عند تعلیم الشخص ذي اإلعاقةمن الض

  الفور. قم بالتأكید بالقول "ھذا صحیح"، "جید"، أو اإلیماء بالرأس.
  

  . التصحیح2
لى اإلجراء الصحیح على الفور. تجنب استخدام المفردات السلبیة عندما یرتكب الشخص ذو اإلعاقة الخطأ، قم بإرشاده ا

 التأكید على الشخص عند تصحیحھ للخطأ. التي قد تعمل على إحباطھ.
  

  . الموقع3
ینبغي أن یتخذ مدرب العمل الموقع المالئم من الشخص ذي اإلعاقة. من الضروري أن یقوم مدرب العمل باالبتعاد عن 

جیاً، عند زیادة مستوى االعتماد على النفس. ففي بدایة األمر، یتخذ مدرب العمل موقعھ بجانب الشخص ذي اإلعاقة تدری
الشخص ذي اإلعاقة، ویتواصل معھ بالبصر، للحصول على نتائج أكثر فعّالیة. إن الوقوف وجھاً لوجھ مع الشخص ذي 

  باك للشخص ذي اإلعاقة.اإلعاقة، یجعل من الصعب استخدام أسلوب التحفیز الجسدي، وقد یسبب االرت

  
  
  
  
  

في حال تم القیام 
مدیح لبالعمل قم بتقدیم ا
 على الفور

إضافة المسافة 
 ً  تدریجیا

 
الوقوف من جھة 

 الید القویة

تصحیح الخطأ 
 على الفور
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  . المسافة4

 
  

عندما یبدأ الشخص ذو اإلعاقة باالعتماد على نفسھ، یقوم مدرب العمل بمراقبتھ عن بعد. ومن خالل ذلك، یكون بإمكان 
مبین  مدرب العمل تقییم قدرة الشخص ذي اإلعاقة على التعامل مع العمل خالل غیابھ، إلى أن یغادر مكان العمل كلیاً، كما ھو

ات الالزمة في البیان أعاله. لكن یعتمد توقیت مغادرة مدرب العمل لمكان العمل، على قدرة الشخص في اكتساب المھار
  للعمل، والتكیف مع بیئة العمل.

  

  الخطأ  –و  – م الخالي من الخطأ والتجربةالتعلّ 
  

  سباً للشخص:ناالخطأ م –و  –نھج التجربة   م الخالي من الخطأ مناسباً للشخص:التعلّ 

غیر القادر على التمییز بین "األسلوب الصحیح"  •
 و"الخطأ" دون تكرار التعلیمات

التجربة السابقة ال یتذّكر ضعیفة وذاكرة لدیھ  •
 بوضوح

یفتقر إلى الثقة بالنفس ویرغب في التعلم بعنایة  •
  وبشكل متكرر

صحیح" القادر على التمییز بین "األسلوب ال •
 سلوب منطقيعلى الفور وبأو"الخطأ" 

 لدیھ ذاكرة قویة ویتمكن من تذكر التجربة السابقة •
 دون خلل

  التطوررغبة والموقف اإلیجابي في لدیھ ال •

  
یقوم مدرب العمل ضمن إطار التعلم المنھجي، بتبني اسلوب التعلم الذي یعمل على توفیر التعلیمات بوقت مسبق، لمنع 

م الخالي من الخطأ)، إلى أن یتمكنوا من القیام باإلجراءات إلى حد ما. وبشكل األشخاص ذوي اإلعاقة من ارتكاب الخطأ (التعلّ 
  شدیدة.العاقات ذوي اإلعام، یعتبر أسلوب التعلم الخالي من الخطأ مناسباً لألشخاص 

  
ام بالسماح للشخص ذي اإلعاقة، بمحاولة القی الخطأ –و  – ومن ناحیة أخرى، یقوم مدرب العمل من خالل أسلوب التجربة

بشكل تام. وفي حال قام الشخص ذو اإلعاقة بارتكاب خطأ ما، یقوم مدرب العمل باإلشارة إلى الخطأ  لم یتعلّمھبالعمل حتى لو 
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 من خالل طرح السؤال، "ھل ھذا صحیح؟"، وعندما یقوم الشخص ذو اإلعاقة بالعمل بشكل صحیح من خالل أسلوب التجربة
ً لألشخاص الذین لدیھم  ھذا النھج سلوبأ". ویعتبر !یح قائالً، "ھذا صحیحالمدب ، یقوم مدرب العملالخطأ –و  – مناسبا

  صعوبات خفیفة في التعلم وبإمكانھم التمییز بین األسلوب الصحیح والخطأ بأسلوب منطقي.
  

  م الذي یتم إحرازهاالحتفاظ بسجل التقدّ 

  

اله، لتسجیل التقدم الذي یتم إحرازه في التعلم المنھجي على بیان تحلیل المھمة، من شأنھ إن استخدام الرموز كما ھو مبین أع
أن یساعد مدرب العمل على تحدید المھام التي تم تحقیق االعتماد على الذات فیھا، والمھام األخرى التي یحتاج فیھا إلى الدعم. 

  م الذي أحرزه الشخص ذو اإلعاقة في العمل.إن الرسم البیاني في األسفل، عبارة عن عینة لتسجیل التقد
  3  2  1    الیوم

  +  +  +  . فتح الخزانة 1
  +  ت  إ  . وضع الكیس في الخزانة2
  ت  إ  ن  . ارتداء زي العمل3
  ج  ج  ج  . ارتداء القبعة4
  ت  ت  إ  . ارتداء القناع5
  +  ت  ت  . إغالق الخزانة6

  
م الشخص ذي اإلعاقة لكل وحدة من وحدات العمل. ویكون من الضروري أن یكون مدرب العمل على إدراك بمستوى فھ

التسجیل أداة ضروریة لمساعدة مدرب العمل في تقییم التقدم الذي یقوم الشخص ذو اإلعاقة بإحرازه. كما یتم استخدام  مخطط
حقیق التقدم في التسجیل في المناقشات مع الشخص ذي اإلعاقة والموظفین المسؤولین، بھدف تحقیق الھدف المشترك لت مخطط
  األداء.

  

  ملخص

ً یستخدمھیعتبر أسلوب الحد األدنى من التدخل  • مدرب العمل لتوجیھ الشخص من ذوي اإلعاقة نحو االعتماد  نھجا
 على الذات في العمل.

لتعلیم الشخص ذي اإلعاقة بأسلوب یسھل فھمھ. ومن خالل ھذا یمات دام المستویات األربعة من التعلیتم استخ •
یتمكن مدرب العمل من تعلیم الشخص ذي اإلعاقة إجراءات الوظیفة بأسلوب فعّال، وبنفس الوقت یساعد األسلوب، 

 الموظفین المسؤولین في استخدام األسلوب الصحیح في تعلیم الشخص ذي اإلعاقة.
ده من الضروري االحتفاظ بسجل التقدم الذي یقوم الشخص ذو اإلعاقة بإحرازه، بھدف تحقیق الھدف الذي یحد •

 الشخص ذو اإلعاقة والموظفین المسؤولین.
یقوم مدرب العمل بتخفیف الدعم تدریجیاً، إلى أن یغادر مكان العمل حین یكون الشخص ذو اإلعاقة على استعداد  •

  لالعتماد على نفسھ، بغیاب مدرب العمل.

 التعلیمات اللفظیة  (ت) 

 )+(  االعتماد على الذات

 استخدام اإلیماءات (إ)

 عرض النموذج (ن)

  التحفیز الجسدي (ج)

لیماتالمستویات األربعة من التع
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  الفصل الثاني عشر
 الدعم المكثف في مكان العمل:

 التعلیم المنھجي ج:
واألدوات المساعدةالكتیبات   
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

 ةیمطابقة الوظیفال

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

  

حیث یعمل الكتیب كأداة  .ذوي اإلعاقة في غیاب مدرب العمل األشخاص م الكتیبات واألدوات المساعدة لمساعدةیتم استخدا
ذوي اإلعاقة في اكتساب مھارة اإلستقالل في العمل. ھذا، ویقوم كل من مدرب  األشخاص لإلرشاد والتوجیھ الذاتي یساعد

  ذوي اإلعاقة من إتباع تعلیمات سیر العمل.األشخاص ة مما یسھل على العمل والموظفین المسؤولین بابتكار األدوات المساعد
  

  :اتعوالموض
 الكتیبات واألدوات المساعدة التي تعزز اإلعتماد على الذات •
 أھمیة الكتیبات واألدوات المساعدة  •
 عینة من كتیب التعلیمات •
 مصورةكتیب التعلیمات الذي یحتوي على بطاقات عینة من  •
 لمساعدةعینة من األدوات ا •
 توفیر الوسائل المفیدة التي یتم الموافقة علیھا •
 تحقیق اإلعتماد على الذاتلخطوات  •
 ملخص •

 لعمل. تحلیل واجبات ا1

 المنھجي . التعلیم2

تحلیل المھمة  أ.  

 الحد األدنى من التدخل  .ج

 الكتیبات واألدوات المساعدة  .د
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  الكتیبات واألدوات المساعدة التي تعزز اإلعتماد على الذات

 تجاه اإلعتماد على الذات

 

لمنھجي التي من شأنھا أن تعمل على إعداد األشخاص ذوي اإلعاقة م ایمن نھج التعل تعتبر الكتیبات واألدوات المساعدة جزءاً 
لالعتماد على الذات خالل العمل. ومن أحد أدوار مدرب العمل ھي ابتكار األدوات المساعدة الداعمة التي تساعد في توجیھ 

  األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل بشكل مستقل دون اإلعتماد المباشر على مدرب العمل.
  

م كتیب التعلیمات كأداة تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة في غیاب مدرب العمل. حیث یوفر الكتیب المعلومات ویتم استخدا
الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة التي تساعدھم في تنفیذ المھام الموكلة إلیھم دون الحصول على الدعم من مدرب العمل. 

تخدمة لتنفیذه باللغة البسیطة والواضحة مدعومة بالصور وینبغي أن یتضمن الكتیب خطوات سیر العمل واإلجراءات المس
  حیث یقوم األشخاص ذوي اإلعاقة الذین ھم بحاجة إلى التعلیمات البسیطة باستخدام ھذا الكتیب كدلیل للعمل.

  
فعّالیة. ویتم وتعتبر األدوات المساعدة من األجھزة والوسائل التي یتم ابتكارھا لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل بكفاءة و

  ابتكارھا لتسھیل إجراءات العمل لكي یتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من اتباعھا والعمل بفعالیة في غیاب مدرب العمل.
  

  أھمیة الكتیبات واألدوات المساعدة 

لشخص ذي اإلعاقةل المقدّم دعمالمن التخفیف من  مدرب العمل نتمكّ   

ستقلمن العمل بشكل ماإلعاقة  والشخص ذ نتمكّ   

من تقدیم الدعم بفعالیة زمالء العملن تمكّ   
  

 

 الدعم المباشر
 

یم المنھجي التعل  
 تحلیل المھمة

 أربعة مستویات من التعلیمات

 

 

 ابتكار الكتیبات واألدوات المساعدة
 

ي م منھجي یعمل على دعم األشخاص ذوینھج تعل
بشكل مستقل اإلعاقة للعمل   

 

 

من زمالء العمل الطبیعي تشكیل الدعم  
 

القابل للتطبیقتحدید الدعم الضروري و  
 تشكیل الدعم المخطط لھ جیدا

 

 المطابقة الوظیفیة
 

 تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة
 تقییم مكان العمل

أدوار مدرب العمل في مكان 
 العمل
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یتم استخدام الكتیبات واألدوات المساعدة للتخفیف من الدعم المكثف الذي یقدمھ مدرب العمل للشخص ذي اإلعاقة. وبدالً من 
إتمام إحدى إلى الكتیب في حال نسي كیفیة إجراء أو  رجوعم تدریب الشخص ذي اإلعاقة للالرجوع إلى مدرب العمل، یت

اإلعاقة بالعمل بسالسة دون  ين الشخص ذالمھام الموكلة إلیھ. كما تقوم األدوات المساعدة بالمساھمة في تبسیط العمل وتمكّ 
والتوجیھ. ھذا، ومن الضروري أن یتأكد مدرب العمل من توفر كافة األدوات  لتلقي الدعملحاجة إلى الرجوع إلى اآلخرین ا

  یحتاج إلیھا الشخص ذو اإلعاقة قبل التوقف عن توفیر الدعم لھ.الداعمة الالزمة التي 
  

كما تعتبر الكتیبات واألدوات المساعدة مفیدة للحد من اإلخفاق في أداء المھمة نظراً ألنھ یتم إعتبارھا على أنھا أدلة تعمل على 
أكد من عملھ بنفسھ من خالل الرجوع ضمان الدقة في إتباع إجراءات كل من المھام. ھذا، وبإمكان الشخص ذي اإلعاقة الت

احتماالت االخفاق في أداء المھام الموكلة إلیھ وضمان تنفیذھا بدقة دون حصول أي تیب خطوة بخطوة مما یحد من إلى الك
  ن مثل ھذه الكتیبات واألدوات المساعدة الشخص ذا اإلعاقة من العمل بشكل مستقل. خطأ أو خلل. كما تمكّ 

  
فین المسؤولین لدعم الشخص ذي اإلعاقة، ینبغي أن یقوم مدرب العمل بابتكار الكتیبات واألدوات وبھدف إعداد الموظ

المساعدة التي تعمل على تقدیم الدعم لھم. ومن خالل ذلك، یدرك الموظفون المسؤولون أھمیة الكتیبات واألدوات المساعدة 
اعدھم في فھم الھدف من وراء استخدامھا باإلضافة إلى فھم ویقومون بإبالغ زمالء العمل اآلخرین بأھمیتھا أیضاً، مما یس

م المنھجي في العمل. ومن شأن مثل ھذا النھج أن یعمل على تطویر نظام الدعم الفعّال یاألشخاص ذوي اإلعاقة وحاجتھم للتعل
  في مكان العمل للشخص ذي اإلعاقة.

  

  عینة من كتیب التعلیمات

  

 المھمة: تغلیف الجزر

 
 

 كتیب التعلیمات
: أكیاس البالستیك، حامل الشریط الالصق، بطاقة السعررالتحضی  

جزرات في الكیس 3. ضع 1  
لف الكیس. 2  
. أربط الكیس بالالصق3  
. ضع بطاقة السعر على الكیس4  
. ضع الكیس في السلة5  
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ال أعاله ھو عینة من كتیب التعلیمات حیث تم إدراج التعلیمات بلغة بسیطة. ویقوم مدرب العمل بتدریب الشخص ذي المث
اإلعاقة على إتباع التعلیمات خطوة بخطوة من خالل التأكد من عدم تخطي أو حذف أي منھا. بعد ذلك یقوم مدرب العمل 

لشخص ذي اإلعاقة على التدریب علیھا إلى أن یتمكن من إتقانھا. بعد بعرض كیفیة القیام بكل خطوة من الخطوات والسماح ل
القیام بعدد من المحاوالت، یقوم الشخص ذو اإلعاقة بحفظ التعلیمات وتعلم كیفیة القیام بكل منھا. وكلما ینسى الشخص ذو 

  اإلعاقة أي من الخطوات ما علیھ إال العودة إلى الكتیب لتوجیھھ.
  

  مصورةمات الذي یحتوي على بطاقات كتیب التعلیعینة من 
  

صعوبات  یعمل كتیب التعلیمات الذي یحتوي على الصور بالتواصل بأسلوب أكثر فعّالیة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین لدیھم
حیث ینبغي أن تحتوي كل بطاقة على جملة واحدة فقط من التعلیمات. قم باستخدام صورة توضیحیة بسیطة واحدة  .في القراءة

  كل بطاقة. وفیما یلي أمثلة على البطاقات المصورة.على 
  

  1البطاقة 

  
  

  2البطاقة 

  
  
  
  
  
  

  الكیس لف. 2

 

جزرات في الكیس 3. ضع 1  
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  3البطاقة 

  
  

  4البطاقة 

  
   5البطاقة 

  
  

 الشریط الالصق اربط .3

 الكیس في السلة ضع. 5

 بطاقة السعر على الكیس ضع. 4
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  ة من األدوات المساعدةعین

  

  
األدوات المساعدة ھي األجھزة والنماذج أو أیة وسائل أخرى من شأنھا أن تعمل على مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذین 

نموذج أعاله في مساعدة الشخص ذي اإلعاقة الذي لدیھم صعوبة في إنجاز المھام. فعلى سبیل المثال، من الممكن استخدام ال
لدیھ صعوبة في جمع ملصقات األقراص المدمجة. كما یسھل استخدام صینیة الفرز عند وضع الملصقات علیھا لتوجیھ أولئك 

ة إلى الذین لدیھم صعوبة في ترتیب الوثائق بنظام. كما ینبغي استخدام حامل الشریط الالصق الرقمي عندما یكون ھناك حاج
مقاسات معینة للتغلیف. أما الساعة الرقمیة فتعتبر بدیالً ممتازاً ألولئك الذین لدیھم صعوبة في قراءة الساعة. عادة ما یتم 

  ابتكار األدوات المساعدة باستخدام المواد البسیطة.
  

  توفیر الوسائل المفیدة والتي یتم الموافقة علیھا

  توفیر الوسائل التي یوافق علیھا صاحب العمل  اقةتوفیر الوسائل المالئمة للشخص ذي اإلع

عدم توفیر الدعم في المجاالت التي یعتمد فیھا  •
  اإلعاقة على نفسھ والشخص ذ

اقتراح تقدیم الدعم أو الوسائل التي یوافق علیھا  •
 صاحب العمل

  

  توفیر الوسائل الالزمة عند الحاجة •
ابتكار الوسائل الالزمة بالتشاور مع الموظفین  •

 مسؤولینال
  

إجراء تقییم لمدى سھولة استخدام الوسائل واألدوات  •
  والمواد الموصى بھا

ا أي تأثیر سلبي یكون للوسائل الموصى بھ أالینبغي  •
  مكان العملعلى النظام أو بیئة 

 ساعة رقمیة النموذج

 حامل الشریط الالصق الرقمي صینیة للفرز مع الملصقات الخاصة بھا
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وینبغي  ي اإلعاقة وصاحب العمل.ومن الضروري توفیر الوسائل مثل الكتیبات واألدوات التي یوافق علیھا كل من الشخص ذ
أن یتم ابتكار الوسائل مثل كتیبات التعلم بناًء على تقییم كل من الشخص ذي اإلعاقة ومكان العمل على السواء. ینبغي أن یمتنع 
مدرب العمل عن توفیر الدعم في المجاالت التي یعتمد الشخص ذو اإلعاقة على نفسھ فیھا. قم دائماً بالحصول على المشورة 

صاحب العمل والموظفین المسؤولین فیما یتعلق بالوسائل واألدوات التي ینصح بھا بھدف مساعدة من  كلوالموافقة من 
  بیئة مكان العمل.على النظام و سلبي أثر. تجنب تشجیع الوسائل التي لھا الشخص ذي اإلعاقة للعمل بفعّالیة

  

  خطوات لتحقیق االعتماد على الذات

 

ً من قبل مدرب العمل وزمالء العمل بما أن الشخص ذا اإلعاقة تعلّم یوّضح الم خطط أعاله كیفیة التقلیل من الدعم تدریجیا
  كیفیة التحقق من كتیب التعلیمات للحصول على الدعم:

  
 یوفّر مدرب العمل الدعم المكثّف من خالل تقدیم تعلیمات عن كل مھمة مطلوبة في بدایة الدعم. .1
عاقة إلى كتیب التعلیمات الذي أعدّه مدرب العمل والموظف المسؤول أو زمیل العمل الرئیسي. یرجع الشخص ذو اإل .2

 یطلب الشخص ذو اإلعاقة المساعدة من مدرب العمل عند الحاجة.
عندما یبدأ مدرب العمل بالتخفیف من الدعم في مكان العمل، یستمر الشخص ذو اإلعاقة بالرجوع إلى كتیب  .3

لى التوجیھ عند الحاجة. یتم استشارة زمیل العمل الرئیسي لتقدیم الدعم عندما یواجھ الشخص التعلیمات للحصول ع
 ذو اإلعاقة صعوبة في مكان العمل.

یتقدّم الشخص ذو اإلعاقة تدریجیاً لیصبح أكثر اعتماداً على نفسھ في العمل من خالل الرجوع إلى كتیب التعلیمات  .4
 لدعم من زمیل العمل.للحصول على التوجیھ عوضاً عن تلقي ا

  

  ملخص
 الكتیبات واألدوات المساعدة مفیدة لكل من األشخاص ذوي اإلعاقة ومدرب العمل وزمالء العمل. �
 یجب على مدرب العمل أن یوفّر المساعدات المناسبة للشخص ذي اإلعاقة والتي وافق علیھا صاحب العمل. �
  خالل التحقق الذاتي باستخدام كتیب التعلیمات.  یستطیع الشخص ذو اإلعاقة تحقیق االعتماد على الذات من �

ى الشخص ذو اإلعاقة تعلیمات عمل مباشرة من مدرب العملیتلق  

 یتحقق الشخص ذو اإلعاقة مع مدرب العمل

 یتحقق الشخص ذو اإلعاقة مع زمالء العمل

الشخص ذو اإلعاقة مع كتیب تعلیمات العملیتحقق   



107 

  
  
  

  الفصل الثالث عشر
من زمالء العمل الطبیعي الدعم  
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 المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

مل (الدعم الطبیعي)الدعم من زمالء الع  

 التخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعة

  
یقوم فریق من زمالء العمل بتقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة في غیاب مدرب العمل. ویعتبر ھذا النوع من الدعم ضروري 

یق االستدامة في فرص لكل من الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل ومدرب العمل بحیث یتمكن الشخص ذو اإلعاقة من تحق
من زمالء العمل للشخص ذي اإلعاقة من بدایة عملیة التوظیف. الطبیعي العمل. ویھدف مدرب العمل إلى ابتكار وسائل الدعم 

  ھذا، وسیتم مناقشة نھج ابتكار الدعم المنتظم من زمالء العمل خالل ھذا الفصل. 

  :اتعوالموض

 لعمل المستدامةزمالء العمل فرص االطبیعي من دعم الیعزز  •
 النموذج الذي یركز على مدرب العمل والنموذج الذي یركز على الدعم من زمالء العمل •
  نموذج الدعم غیر المباشر یساعد في استقرار األداء •
 ابتكار خطة الدعم •
 طبیعة سیر دعم الوظیفة •
 زمالء العملالطبیعي من دعم النوعان من  •
 ي یتم تطویره بأسلوب منھجيمن زمالء العمل الذالطبیعي ابتكار الدعم  •
  ملخص •



109 

  زمالء العمل فرص العمل المستدامةالطبیعي من دعم الیعزز 
  

  
  

ً أو من خالل أسلوب منھجي الطبیعي أو الدعم المقدّم من  یعتبر الدعم زمالء العمل للشخص ذي اإلعاقة سواء كان طوعا
مة للشخص ذي اإلعاقة. وقد یتضمن الدعم الذي قد یحتاج إلیھ الشخص ذو اإلعاقة التنقل ضروریاً لخلق فرص العمل المستدا

من وإلى مكان العمل، وتنفیذ المھمة، والتواصل خالل فترة اإلستراحة، أو قضایا أخرى لھا عالقة بالتعامل مع اآلخرین من 
  زمالء العمل.

  
م المصبغة في الفندق، ولكن یصعب علیھ التنقل بواسطة وسائل النقل على سبیل المثال، لدى عز الدین إمكانیات العمل في قس

العام. ولكن، بدعم من أحد زمالء العمل الذي یقطن بجانب منزلھ بإمكان عز الدین إنتظاره بجانب موقف الباص كل صباح 
كانھ وھو واثق اآلن أنھ بإم ومرافقتھ من وإلى مكان العمل. وبحلول الشھر الثاني، یتعلم عز الدین الطریق إلى مكان العمل

  دون الحصول على الدعم من أحد. هالذھاب إلى مكان العمل لوحد
  

  
  

مل مكانیتھ في اإلستمرار بالعإالذات بأسلوب أسرع وتزداد من تحقیق اكتساب مھارة اإلعتماد على  الشخص ذو اإلعاقةیتمكن 
  بوجود الدعم من زمالء العمل. 

من زمالء العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من شأنھ أن یعمل على تعزیز الطبیعي الذي یساعد في بناء الدعم  صاحب العملن إ
ي اإلعاقة. كما تعمل مثل ھذه الشركات على تعزیز الصورة اإلیجابیة للموظف ذي ونجاح تشغیل العاملین من ذواستدامة 

  ركة.اإلعاقة باعتباره القوى العاملة الجیدة للش
  

اإلعاقة یوفر الموظفون طوعاً أو بأسلوب منھجي الدعم للشخص ذي 
 الستمرار العمل بشكل ثابت

 وقت اإلستراحة أداء المھمة

 التنقل
ع قضیة التعامل م

 اآلخرین

 ا

 یعتبر الدعم ضروري لكل من: 

 مدرب العمل صاحب العمل الشخص ذي اإلعاقة

 دعـــم 
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في نھایة المطاف من مكان العمل عندما یتلقى الموظف ذو اإلعاقة الدعم من زمالء العمل بنجاح.  مدرب العملینتھي دعم 
ن مدرب العمل قد حقق توفیر الدعم بنجاح لكل من الشخص ذي اإلعاقة وصاحب إوفي مثل ھذه الحالة، من الممكن القول 

  ن من العمل بفعّالیة وكفاءة دون وجود مدرب العمل. العمل بحیث یتمكن الشخص ذو اإلعاقة اآل

  

من  الطبیعي النموذج الذي یركز على مدرب العمل والنموذج الذي یركز على الدعم
  زمالء العمل

  

            
الرئیسي فقط في توفیر  یتمحور النموذج الذي یركز على مدرب العمل كما ھو مبین في الرسم التوضیحي أعاله كالشخص

مع زمیل  من زمالء العمل، یعمل مدرب العملالطبیعي الدعم للشخص ذي اإلعاقة. أما في النموذج الذي یركز على الدعم 
بھدف تقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة في مكان العمل ویعطي األولویة البتكار الدعم من زمالء العمل بدالً رئیسي العمل ال

المباشر للشخص ذي اإلعاقة. حیث ینبغي أن یتعلم الشخص ذو اإلعاقة تلقي التعلیمات والدعم من زمیل من توفیر الدعم 
العمل الذي یتم تعیینھ خالل وجود مدرب العمل لكي یتمكن زمیل العمل األساسي من تعلم المھارات الالزمة التي تساعده في 

 توفیر الدعم للشخص ذي اإلعاقة.
  

  
  
  
  

  
 
 
 الموظفون

مدرب 
 العمل

 الشخص ذو
 اإلعاقة

 الموظفون
مدرب 
 العمل

 لشخصا
ذو 

 اإلعاقة

 النموذج الذي یركز على الدعم من زمالء العمل النموذج الذي یركز على مدرب العمل

فیر الدعم المباشر للشخص ینبغي أن یقوم مدرب العمل بإعطاء األولویة للدعم المقدم من زمالء العمل بدالً من تو
  ذي اإلعاقة.
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  لمباشر یساعد في استقرار األداءنموذج الدعم غیر ا

  
  

یبین الرسم التوضیحي أعاله أنھ قد ال یتمكن نموذج الدعم المباشر من دعم الشخص ذي اإلعاقة لتحقیق أداء العمل المتوقع في 
ب العمل. وبالمقابل، یقوم نموذج غیاب مدرب العمل. وفي مثل ھذه الحالة، یصبح الشخص ذو اإلعاقة أكثر اعتماداً على مدر

الدعم غیر المباشر، حیث یتم تدریب زمیل العمل األساسي على تقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة، بتوفیر إمكانیة تحقیق أداء 
ً عند الحاجة. ویبین الرسم التوضیحي أعاله أھمیة بناء الدعم من زمالء  الطبیعي أفضل ألن الدعم من زمالء العمل متاحا

  مل بدال من اإلعتماد على الدعم المباشر من مدرب العمل.الع
  

 نموذج الدعم المباشر                                            نموذج الدعم غیر المباشر                

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدعم المباشر                                        

س
ى النف

ى اإلعتماد عل
 مستو

العمل عدم القدرة على 
ى بسبب عدم وجوج المستو

الكافي من اإلعتماد على 

                       المستوى المطلوب في مكان العمل
 
 

الدعم غیر المباشر                                         
                    
 
 

 

 
 الدعم المباشر                                       

 الدعم من
 زمالء العمل

س
ى النف

ى اإلعتماد عل
 مستو

 المستوى المطلوب في مكان العمل
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  ابتكار خطة الدعم 

  

  
ً في تعزیز نجاح  ي اإلعاقة، ینبغي أن یتعلم كل مدرب وص ذاشختشغیل األبما أن الدعم من زمالء العمل یعتبر ضروریا

في الرسم التوضیحي أعاله، ینبغي أن یتم تقییم الشخص ذي اإلعاقة  . وكما ھو مبینتشغیلھمة كیفیة ابتكار خطة دعم الم
وتقییم مكان العمل قبل تطویر خطة الدعم. حیث یحتاج مدرب العمل إلى تقییم دقیق لمدى الدعم الذي یحتاج إلیھ الشخص ذو 

ن مدرب العمل تطویر خطة الدعم بناًء اإلعاقة والدعم المتوفر في مكان العمل. ومن خالل التحلیل الدقیق لھذه التقییمات، بإمكا
  المتوفر من زمالء العمل.الطبیعي على الدعم المحتمل والذي یتضمن الدعم من مدرب العمل والدعم 

  

  

  

  
  
  
  

 ما ھو الدعم المتوقع؟ •

 ھل ھناك أي نظام للدعم؟ •

 وجود الشخص الرئیسي؟ •

الدعم خطة تقییم مكان العمل  

  )الدعم المحتمل(

 مدرب العمل

+ 

 الطبیعيالدعم 
 من زمالء العمل

  

  

لھا المجاالت التي یحقق من خال •
الشخص ذو اإلعاقة اإلعتماد 

  على الذات
 

المجاالت التي یتوقع من خاللھا  •
اإلعتماد على الذات بوجود 

 الدعم

ما ھو مستوى الدعم  �
 المطلوب؟

ما ھي وسائل الدعم  �
 الفعّالة؟

  ما مدى الدعم المطلوب؟ �
 

المجاالت التي یصعب القیام بھا  •
 بسبب اإلعاقة

 ة وتعدیلھایمطابقة الوظیفال �

م الشخص ذي اإلعاقةتقیی  
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  طبیعة سیر دعم الوظیفة

  
  

تقییم الشخص ذي اإلعاقة. وعند اإلنتھاء  یبین الرسم البیاني أعاله أنھ ینبغي أخذ خطة الدعم بعین اإلعتبار ابتداء من مرحلة
ة، ینبغي القیام بخطة دعم منظمة بھدف توفیر الدعم للشخص ذي اإلعاقة مما یساعده في التكیف یمطابقة الوظیفالمن عملیة 

یعملون مع مكان العمل والعمل بكفاءة وفعّالیة. كما تعتبر مساھمة كل من الموظفین المسؤولین وزمیل العمل األساسي الذین 
مع الشخص ذي اإلعاقة غایة من األھمیة بھدف فھمھا والموافقة علیھا. وخالل الدعم المكثف ینبغي مشاركة دعم زمالء 
العمل بتوجیھ من مدرب العمل حیث یصبح الدعم من زمالء العمل أساسیاً عندما ینتھي دور مدرب العمل في مكان العمل. 

  ف تطویر الدعم من زمالء العمل.وفیما یلي بعض الخطوات الموصى بھا بھد
  

  الخطوة األولى:

  بناء العالقات الجیدة

  . عقد إجتماع رسمي قبل البدء بالدعم1
من الضروري عقد إجتماع رسمي بھدف تبادل المعلومات. وخالل ھذا اإلجتماع، یعمل مدرب العمل على توفیر 

قة وتفاصیل التحدیات التي قد یواجھھا الفھم األساسي لإلعاقة والمعلومات الشخصیة عن الشخص ذي اإلعا
  باإلضافة إلى اإلجراءات التي یتم إتخاذھا للتغلب علیھا لكل من صاحب العمل والموظفین المسؤولین.

  
  
  
  

طة الدعم
ط لخ

طی
 التخ

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

 التفاوض والتشاور

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل

 التخفیف من دعم مدرب العمل واإلستمرار في المتابعة

ة خطھنا تبدأ 
 لدعما

 من الطبیعي
زمالء العمل 

یصبح دعم 
زمالء العمل 

من  أساسیاً 
 ھذه النقطة
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  . شرح دور مدرب العمل2
ینبغي أن یوفر مدرب العمل الشرح الواضح والدقیق لألدوار التي یقوم بھا وكیفیة دعمھ لكل من الشخص ذي 

المقدم من زمالء العمل وكیفیة  الطبیعي ة وصاحب العمل. كما ینبغي أن یوفر الشرح الذي یتعلق بالدعماإلعاق
  عمل.مدرب التدریب الموظفین المسؤولین وزمالء العمل األساسیین في غیاب 

  
  . بناء العالقات الجیدة مع الموظفین المسؤولین3

 الموظفون بحیث یشعر .ین المسؤولین وزمیل العمل األساسيینبغي بذل الجھد لبناء العالقات الجیدة مع الموظف
  بالراحة خالل تعاملھم مع مدرب العمل وعدم شعورھم بالخوف واإلرتباك عند وجوده.

  

  الخطوة الثانیة:

  بناء عالقات عمل جیدة

  رئیسيدة مع المشرف وزمیل العمل ال. بناء أسالیب التواصل الجی1
بالھدف من وراء زیارتك  رئیسيین المسؤولین وزمیل العمل المن إبالغ الموظف د من أن تقوم خالل كل زیارةتأكّ 

  في عملیة دعم الشخص ذي اإلعاقة. اومناقشة األمور التي تنوي القیام بھا لیشاركو
  

  . العمل المشترك لمساعدة الشخص ذي اإلعاقة في اكتساب مھارة اإلعتماد على الذات2
للعمل جنباً إلى جنب مع زمیل العمل األساسي لمساعدة الشخص ذي اإلعاقة في  لیكن واضحاً من البدایة أنك تھدف

اكتساب مھارة اإلعتماد على الذات. قم بشرح كیفیة القیام بذلك من خالل شرح خطة الدعم التي عملت على 
  تطویرھا.

  
  . أطلع زمیل العمل األساسي على مدى الدعم الذي یحتاج إلیھ الشخص ذو اإلعاقة3

ي بمدى الدعم الذي یحتاج إلیھ الشخص ذو اإلعاقة. ویعتبر مدرب العمل رئیسروري إبالغ زمیل العمل الالض من
  النموذج الذي یحتذي بھ الموظفین في الشركة في أسلوب تواصلھ مع الشخص ذي اإلعاقة وإرشاده.

لنھج األداء. قم بشرح ا لذا، من المھم أن یكون مدرب العمل مثال القدوة الحسنة وأن یعرض المستوى الجید من
 رئیسيعاقة واطلب من زمیل العمل الالذي ستقوم باستخدامھ لتدریب الشخص ذي اإل رئیسيالمنھجي لزمیل العمل ال

  مراقبة كیفیة استخدام التعلیمات المنھجیة لتوجیھ الشخص ذي اإلعاقة في العمل.
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  نوعان من الدعم المقدم من زمالء العمل
  

  ره بشكل طبیعيالدعم الذي یتم تطوی
  

 ً   الدعم الذي یتم تطویره منھجیا

  یوفر الموظفون الدعم الالزم للشخص ذي اإلعاقة طوعیاً.

� 

  تطویر نظام دعم بأسلوب رسمي وبموافقة ومشاركة الشركة  

�  
  

  یصبح زمیل العمل الراعي ھو الشخص األساسي.

� 

یوفر زمیل العمل الدعم للشخص ذي اإلعاقة كجزء من   
یصبح ھذا الموظف زمیالً لمدرب العمل حیث یعھد واجباتھ. 

  بتوفیر الدعم للشخص ذي اإلعاقة.

سرعة التأثر بانتقال واستقالة وتقاعد وتغییر ظروف عمل   �
  الشخص األساسي.

  

على الشخص األساسي ویكون لذلك تأثیر  قد یصبح عبئا
  سلبي.

 رظام، یتم ابتكار أسلوب دعم مستقحینما یتم تأسیس ھذا الن  
  للشخص ذي اإلعاقة.

  
النوعین  بشكل طبیعي والدعم الذي یتم تطویره منھجیاً. ویلعب كال هالدعم الذي یتم تطویر الطبیعي: ھناك نوعان من الدعم

ً بما أنھ أكثر  دوره في دعم الشخص ذي اإلعاقة في مكان العمل. ولكن یفضل استخدام الدعم الذي یتم تطویره منھجیا
  استقراراً.

  
  الذي یتم تطویره بشكل طبیعي: الدعم

 یتكون عندما یوفر زمیل العمل الدعم للشخص ذي اإلعاقة طوعیاً. •
 غالباً، یصبح زمیل العمل الراعي ھو الشخص األساسي الذي یعمل على توفیر الدعم للشخص ذي اإلعاقة. •
ولیة الدعم لشخص ولكنھ لیس األسلوب األفضل حیث قد یتأثر بغیاب زمیل العمل في حال لم یتم نقل مسؤ •

 آخر.
  بمفرده. العمل بعبء دعم الشخص ذي اإلعاقةقد یكون ھناك بعض النتائج السلبیة عندما یشعر زمیل  •

 
 ً   الدعم الذي یتم تطویره منھجیا

 یتم التخطیط للدعم الذي یتم تطویره منھجیاً من قبل مدرب العمل وبالتشاور مع صاحب العمل. •
یة الدعم المقدم من زمالء العمل لصاحب العمل ویطلب منھ تأسیس یقوم مدرب العمل بشرح أسباب أھم •

 نظام جید لدعم الشخص ذي اإلعاقة من خالل تعیین زمیل عمل أساسي بھدف تقدیم الدعم.
ً إلى جنب مع مدرب العمل في دعم الشخص ذي اإلعاقة. وفي غیاب  • یعمل زمیل العمل األساسي جنبا

ساسي من تقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة والذي یبدأ باكتساب مدرب العمل، سیتمكن زمیل العمل األ
 مھارة االعتماد على الذات تدریجیاً.

قد یقوم زمیل العمل األساسي بتدریب زمیل عمل آخر للمساعدة في تقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة وأن  •
  یقوم بدوره في حال غیابھ عن العمل.
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ً  ابتكار دعم زمالء العمل الذي یتم تطویره   منھجیا

 

  
  یقوم مدرب العمل بتنفیذ الخطوات التالیة عند الشروع بابتكار دعم زمالء العمل الذي یتم تطویره منھجیاً:

  . تحدید زمیل عمل أساسي محتمل لدعم الشخص ذي اإلعاقة1
عمل مع الشخص ذي اإلعاقة. ینبغي أن من الضروري اختیار شخص یتمتع بالكفاءة ولدیھ الرغبة في تعلم كیفیة ال

  یقوم مدرب العمل بتحدید زمیل العمل المناسب لتقدیم الدعم للشخص ذي اإلعاقة.
  
  . تحدید األدوار2

ن زمیل العمل األساسي لیس بمعلم ولكنھ صدیق إزمیل العمل ذي اإلعاقة. إشرح لزمیل العمل دوره في تقدیم الدعم ل
ویساعده في اإلندماج مع  ،تمكن الشخص ذو اإلعاقة من تنفیذ المھام الموكلة إلیھیعمل على توفیر الدعم بحیث ی

  اآلخرین من زمالء العمل كما یوفر لھ الدعم في أي احتیاجات أخرى أو قضایا قد تنشأ في مكان العمل.
  
  . السماح لزمیل العمل األساسي بأداء دور المدرب3

م المنھجي للشخص ذي اإلعاقة. یبمراقبة كیفیة دعم أو توفیر التعل في بدایة األمر، اسمح لزمیل العمل األساسي
إشرح لھ بوضوح كیفیة قیامك شرح المھام خطوة بخطوة للشخص ذي اإلعاقة. بعد ذلك، اسمح لزمیل العمل 
األساسي أن یكون ھو المدرب. في حال كان ھناك حاجة لتعدیل الوظیفة، ینبغي على مدرب العمل العمل جنباً إلى 

  نب مع الموظفین المسؤولین وزمیل العمل األساسي إلجراء التغییرات الالزمة.ج
  
  . التدخل عند الحاجة4

ینبغي أن یقوم مدرب العمل بالتدخل في حال دعت الحاجة إلى ذلك. على سبیل المثال، في حال الحظت استخدام 
معھ وقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة  زمیل العمل األساسي األسلوب الخاطئ في تعلیم الشخص ذي اإلعاقة، تحدث

  لتحسین مھاراتھ في تعلیم الشخص ذي اإلعاقة.
  
  تحسین التقنیات الموجودة. 5

من الممكن تحلیل المھمة  ،في حال وجد مدرب العمل أنھ یصعب على الشخص ذي اإلعاقة استخدام تقنیة معینة
اسي. ثم یتم استخدام تحلیل المھمة واألداة المساعدة واألداة المساعدة بالتشاور مع صاحب العمل وزمیل العمل األس

  لتعلیم الشخص ذي اإلعاقة تنفیذ المھمة بشكل أكثر فعالیة.
  

 تحدید زمیل العمل األساسي المحتمل

 تحدید األدوار

 السماح لزمیل العمل األساسي بأداء دور المدرب

 التدخل عند الحاجة

 إدخال التحسینات على التقنیات

رار في المتابعةلتخفیف من دعم مدرب العمل واإلستما  
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  . التخفیف من دعم مدرب العمل واإلستمرار في المتابعة6

  
  

لى استعداد لدعم الشخص ذي اإلعاقة، یبدأ كما ھو مبین في الرسم التوضیحي أعاله، عندما یكون زمیل العمل األساسي ع
مدرب العمل بتخفیض دوره تدریجیاً من مكان العمل. ومن الممكن تحقیق ذلك فقط بعد بناء الدعم من زمالء العمل. بعد ذلك، 

مشاكل  یقوم مدرب العمل بالمتابعة الدوریة لتقییم الدعم الذي یقوم زمیل العمل األساسي بتقدیمھ. ولكن، في حال نشوء أي
ینبغي أن یقوم مدرب العمل بالتحدث مع زمیل العمل واقتراح الطرق بھدف تحسین الوضع. وفي حال كانت المشكلة تقنیة في 

  إن دعت الحاجة إلى ذلك.  م المنھجيیأسلوب تنفیذ المھمة، من الممكن تعدیل الوظیفة أو تطبیق نھج التعل
  

بین الشخص ذي اإلعاقة وزمالء العمل اآلخرین. وفي مثل ھذه الحاالت  في بعض المواقف قد تنشأ المشاكل في العالقات
ینبغي أن یتدخل مدرب العمل من خالل تقدیم المشورة للشخص ذي اإلعاقة ویطلب من زمیل العمل األساسي استخدام أسالیب 

  التدخل الالزمة لتحسین الوضع.
  

  ملخص

 مستدام. تشغیلي اإلعاقة بھدف تحقیق یعتبر الدعم المقدم من زمالء العمل ضروریاً للشخص ذ •
 ان الھدف الرئیسي من دعم زمالء العمل ھو تمكین الشخص ذي اإلعاقة من اكتساب مھارة اإلعتماد على الذات. •
 جیدة مع زمیل العمل األساسي.بتأسیس عالقات عمل  ینبغي أن یقوم مدرب العمل •
اإلعاقة ومكان العمل، وتطویر خطة الدعم وعقد إجتماع الشخص ذي قییم دعم من زمالء العمل، ینبغي تقبل بناء ال •

 رسمي مع صاحب العمل. 
واإلستمرار في المتابعة، من الضروري التحقق من وجود أیة تغییرات في  مدرب العمل دعم خالل مرحلة تخفیف •

الوضع إن دعت  مكان العمل أو المھام التي یتم تعیینھا للشخص ذي اإلعاقة. ینبغي أن یتدخل مدرب العمل لتحسین
  الحاجة إلى ذلك وتوفیر المشورة الالزمة للتأكد من تقدیم زمالء العمل الدعم الالزم للشخص ذي اإلعاقة. 

 مستوى الدعم

نھایة  بدایة الدعم
 الدعم

دعمالتخفیف من ال  

 مدرب العمل

 
زمالء العمل طبیعي من دعم  
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  الفصل الرابع عشر
التشغیل  دعم خطة  
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  المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

الستشارةالتفاوض وا  

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

عةالتخفیف من دعم المدرب واالستمرار في المتاب  

  
حیث تعتبر الخطة التي یتم تطویرھا . یوفر ھذا الفصل إطار عمل لفھم دور مدرب العمل في تطویر خطة التشغیل المدعوم

فعّالیة الخدمات التي یقدمھا مدرب العمل. كما ینبغي أن تتضمن الخطة تفاصیل ھذه الخدمات بشكل جید ضروریة للتأكد من 
. وتشمل المواضیع تشغیل مستداموأن تضمن حصول كل من الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل على الدعم الالزم لخلق 

  التي سیتم مناقشتھا ما یلي: 
  

 التشغیلدعم الھدف من خطة  •
 نھج مركز – الشخص ذو اإلعاقة •
 نھج شامل •
 لالتشغیدعم تصمیم خطة  •
 خطة الدعم القائمة على التقییم •
 التشغیل دعم األطراف المشاركة في خطة •
 التشغیلدعم نموذج خطة  •
 یلالتشغدعم مراجعة خطة  •
 اإلحتفاظ بالسجالت •
 الخاتمة •
 ملخص •

م عملیة ھامة حیث یتم تحدید الدع
 المباشر ومحتویاتھ

 
دعم التشغیلتطویر خطة   
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  التشغیل دعم الھدف من خطة
ان إتخاذ الخطوات الالزمة نحو تحقیق األھداف التي تلبي احتیاجات التشغیل خطة منظمة یتم تطویرھا لضمدعم تعتبر خطة 

الشخص ذي اإلعاقة في مكان العمل من خالل التواصل االستشاري مع الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل. كما تتضمن 
  التشغیل الخطط التي من شأنھا أن تدعم صاحب العمل وعائلة الشخص ذي اإلعاقة. دعم خطة 

  
التشغیل لضمان حصول كل من الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل على الدعم الالزم  دعم عمل بتطویر خطةیقوم مدرب ال

. كما یتم اإلحتفاظ بسجالت تحتوي على كافة تفاصیل الدعم الذي یتم توفیره باإلضافة إلى التقییمات التي تشغیل مستداملخلق 
ودقیق مما یساعد في عملیة المتابعة. كما تقوم اقة بشكل منھجي األشخاص ذوي اإلعتقیس التقدم الذي یتم إحرازه لكل من 

  خطة الدعم الجیدة بتعزیز النتائج الفعّالة من حیث التكلفة والجودة.
  

  نھج مركز – الشخص ذو اإلعاقة

  
  

تیاجاتھم ینبغي أن یقوم مدرب العمل باحترام استقاللیة األشخاص ذوي اإلعاقة وحریتھم في اختیار أسلوب التعبیر عن اح
ومشاركتھم في إتخاذ القرارات حیث یتعین احترام قیمھم وصون كرامتھم. وكونھم جزء ال یتجزأ من خطة الدعم ھذه، یشارك 
كل من األشخاص ذوي اإلعاقة مسؤولیة تحدید األھداف والحرص على تحقیقھا. ھذا، ویتم استخدام قنوات التواصل المفتوحة 

. كما یتعین أن یكون ھناك أھداف مشتركة ةث تركز الخطة على كل شخص على حدكي بحیوالواضحة وبأسلوب مرٍن ودینامی
واقعیة ومن الممكن تحقیقھا لكل من مدرب العمل والشخص ذي اإلعاقة وأن یتم توضیح أي توقعات غیر واقعیة في وقت 

  مبكر خالل التشاور.
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  نھج شامل

  
 

التشغیل نھجا شامال وأن یقوم مدرب العمل بتقییم كل من الجوانب المبینة في الرسم البیاني أعاله بناء دعم ینبغي أن تتبع خطة 
على بیئة العمل الحالیة للشخص ذي اإلعاقة. باإلضافة إلى مھارة العمل ومھارة التعامل مع اآلخرین، ینبغي أخذ كل من إدارة 

  لیة والبدنیة بعین اإلعتبار.الصحیة العق إدارة الرعایةالحیاة الیومیة و
  

ومن خالل دراسة الدعم الالزم، ینبغي أن یأخذ مدرب العمل التحدیات التي قد یواجھھا الشخص ذو اإلعاقة بعین االعتبار 
  ووضع الخطط التي قد تساعده في التكیف مع المواقف الصعبة.

  
ال وجد صعوبة في التواصل مع زمالء العمل ینبغي أن كما ینبغي أن یقوم مدرب العمل بإعداد الشخص ذو اإلعاقة أنھ في ح

یتم التعامل مع الموقف بأسلوب ناضج ومھني. كما یُنصح الشخص ذو اإلعاقة بضرورة التشاور مع زمیل العمل األساسي في 
  مثل ھذه المواقف واإلتصال بمدرب العمل للحصول على المشورة إن دعت الحاجة إلى ذلك.

  

  لالتشغیدعم تصمیم خطة 

  دعم األشخاص ذوي اإلعاقة
 خطة دعم الشخص ذي اإلعاقة الكتساب االعتماد على الذات •
 خطة دعم الشخص ذي اإلعاقة للتعامل مع مستوى التوقعات في مكان العمل •

  
  دعم صاحب العمل

 خطة دعم لفھم األشخاص ذوي اإلعاقة •
  من زمالء العملالطبیعي خطة عمل لبناء الدعم  •

  

ة الرعایة الصحیة البدنیة والعقلی  

 إدارة الحیاة الیومیة

مع اآلخرین مھارة التعامل  

 ثقافة العمل 
 األساسیة

 الكفاءة 
 المھنیة
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ھي خطة منظمة یتم تطویرھا بالتشاور مع الشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل لضمان إتخاذ التشغیل دعم ان خطة 
الخطوات التشغیل  دعم الخطوات المناسبة التي من شأنھا أن تعمل على تحقیق األھداف المرجوة. ھذا، ویتضمن تطویر خطة

  التالیة:
  

  تنفیذھا باإلضافة إلى اإلطار الزمني.. توضیح األھداف العامة واألھداف المحددة واألنشطة التي سیتم 1

  . من الضروري أن یختار الشخص ذو اإلعاقة الوظیفة التي یرغب القیام بھا.2

  اإلعاقة وصاحب العمل في تصمیم الخطة. ي. یشارك كل من الشخص ذ3

  . ینبغي أن تحتوي الخطة على األھداف الواقعیة والقابلة للقیاس.4

  یسھل على الشخص ذي اإلعاقة فھمھا.. ینبغي استخدام اللغة التي 5

  . ینبغي إطالع الشخص ذي اإلعاقة على األطراف األساسیة المشاركة في الخدمات.6

. ینبغي حصول صاحب العمل على المعلومات الالزمة التي تساعده في فھم الشخص ذي اإلعاقة والتحدیات 7

  الفردیة واالحتیاجات.

  زمالء العمل.ن الطبیعي مدعم ال. مناقشة تصمیم خطة 8

وأخذ تعاون المنظمات األخرى ذات  .شدیدة، ینبغي تصمیم خطة لعائالتھمذوي اإلعاقات ال. بالنسبة لألشخاص 9

  الصلة بعین اإلعتبار عندما یكون ھناك حاجة لدعم التعاون.

  

  خطة الدعم القائمة على التقییم
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  ینبغي أن تستند خطة الدعم على تقییم ما یلي:
  

  عتماد على الذات للشخص ذي اإلعاقةمستوى اإل
یتم في ھذه المرحلة تقییم مستوى إعتماد الشخص ذي اإلعاقة على نفسھ حیث ینبغي اإلشارة إلى مستوى الدعم 
الالزم. كما ینبغي تحدید التحدیات الخاصة التي یواجھھا الشخص ذو اإلعاقة والتخطیط للتدابیر التي تساعد في 

  تخطیھا بعنایة.
  

  األداء المتوقعمستوى 
یتعین أن یقوم مدرب العمل بتحلیل المستوى المتوقع من األداء، على سبیل المثال، عدد المناشف التي ینبغي طیھا 

تقییم مستوى التواصل المتوقع ودراسة  خالھا في غضون ساعة باإلضافة إلىأو كمیة البیانات التي ینبغي إد
  العمل.التغییرات المحتملة التي قد تطرأ في مكان 

  
  توفر دعم زمالء العمل 

یتعین دراسة دعم زمالء العمل المتوفر وتدوین اسم ورقم ھاتف الشخص المسؤول. كما ینبغي أن یكون إعداد 
  الخطط لخلق الدعم المنھجي المحتمل في قائمة أولویات خطة الدعم.

  

  التشغیلدعم األطراف المشاركة في خطة 
م الشاملة بأخذ كافة األطراف المشاركة بعین اإلعتبار والتي قد تتضمن الشخص ذا اإلعاقة، كما ھو مبین أدناه، تقوم خطة الدع

والرئیس في العمل، والعائلة والمنظمة ذات الصلة في حال كان ھناك حاجة للتعاون معھا. كما یتوقع ان یتمتع مدرب العمل 
سیقوم بالتواصل مع كافة األطراف المذكورة خالل عملیة  بمھارات التواصل الجیدة والقدرة على التعامل مع اآلخرین بما أنھ

  خدمات التشغیل المدعوم المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
  

  دعم األشخاص ذوي اإلعاقة
  دعم االعتماد على الذات. •
  وأخالقیات العمل. أنظمةدعم  •
  تكرار الدعم. •

  
  دعم الموظفین المسؤولین وزمیل العمل األساسي

  شخص ذي اإلعاقة بتحقیق مھارة االعتماد على الذات.العمل معا لمساعدة ال •
توفیر المعلومات التي تتعلق بخصائص اإلعاقة واألمور التي ینبغي أخذھا بعین  •

  االعتبار.
  
  دعم العائلة
  مشاركة المعلومات التي تتعلق بالتقدم الذي یقوم الشخص ذو اإلعاقة بإحرازه. •
  سیس جسور التعاون مع العائلة.أت •

  
  نظمات ذات الصلةتعاون الم

  مشاركة المعلومات من خالل التعاون بین المنظمات. •
  تأسیس ھیكل المتابعة. •
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  غیلالتشدعم نموذج خطة 

اسم الشخص الذي یتم تقدیم 
  الدعم إلیھ

  السید بارام أورموغام  ولي األمر  دانییل بارام

  PLKL Sdn Bhd  الشركة التي تّم دعمھا
  السیدة یاسمین لي   مدرب العمل

 JCكز مر
  ان مصطفى جیس  اسم المسؤول عن الشركة

  (شھرین) 2011تشرین أول 1إلى  2011آب  2من   فترة الدعم
  )2011آب  12وحتى  2011آب  2(دعم ما قبل التشغیل: 

  تشرین أول 1 ~ أیلول 2(فترة الدعم اإلنتقالیة)   ایلول 1 ~ آب 2(دعم مكثف) 
  بیئة مكان العمل

  تفاصیل العمل
  افق ومساعدة اإلدارةتنظیف المر

  أیام السبت واألحد والعطل الرسمیة) :(العطل 17:00 ~ 8:30
  خطة الدعم  تحدید األھداف والدعم  

  (الوصف، الطریقة، التكرار، الخ.)

  دعم الشخص ذي اإلعاقة
  

. تحدید الوصف الوظیفي 1
  وطبیعة سیر العمل

. تصنیف طبیعة سیر العمل من خالل التشاور مع 1
یث یدرك مدرب العمل المھام التي یتعین على الشركة بح

الشخص ذي اإلعاقة القیام بھا والتي تسھل من المحافظة 
  .على فرصة العمل

. توفیر الدعم لتحسین أداء عمل الشخص ذي اإلعاقة 2  . تحسین أداء العمل2
والتأكد من قدرتھ على التعامل مع كل من المھام ومتابعة 

تطبیق تحلیل واجبات العمل إجراءات العمل. كما ینبغي 
م المنھجي بناء على احتیاجات یوتحلیل المھام والتعل

  الشخص ذي اإلعاقة.
. دعم العالقة بین األشخاص 3

والتفاعل البشري في مكان 
  العمل

بما أن ھذه ھي تجربة العمل األولى التي یحظى بھا .3
الشخص ذو اإلعاقة والتي یحصل فیھا التفاعل البشري، قم 

یر الدعم لكیفیة تكییفھ في مكان العمل وتواصلھ مع بتوف
  الرئیس وزمالء العمل.

  دعم الشركة
  

. تحدید الوصف الوظیفي 1
  وطبیعة سیر العمل

. تتضمن واجبات الشخص ذي اإلعاقة مزیجا من 1
یتم سوالواجبات األخرى التي التنظیف، كما ھو مخطط لھ، 

والتنسیق مع في المستقبل. لذا، یعتبر التشاور إیكالھا 
ن لتحدید الوصف الوظیفي یالموظف المسسوؤل ضروری

وطبیعة سیر العمل الذین بإمكان الشخص ذي اإلعاقة 
  فھمھما والتعامل معھما.

. جنبا إلى جنب مع الشركة، قم بالتفكیر في األسلوب 2  البیئةم وی. دعم أسالیب التعل2
عاقة والبیئة التي من الممكن أن یعمل بھا الشخص ذو اإل

  بفعّالیة.
بین الشركة  ة. تنسیق العالق3

  والعائلة
. قم بعقد اجتماع مع الموظف المسؤول والعائلة لمناقشة 3

  سبل التعاون.

  دعم العائلة
  

. تنسیق العالقة بین الشركة 1
  والعائلة

. یتم إجراء التدابیر لتعارف العائلة على الموظف 1
  المسؤول.

. التشاور لتحدید مدى 2
كة العائلة في مساعدة مشار

الشخص ذي اإلعاقة في تحقیق 
  تشغیل مستدام

. مواصلة التواصل مع العائلة من خالل إعداد التقاریر 2
التي تبین مدى إحراز الشخص ذي اإلعاقة للتقدم في مكان 

العمل والمنزل. مناقشة الخطط مع العائلة التي تتعلق 
  باستدامة فرصة العمل.
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ذات  التعاون مع المنظمة
  الصلة

  )فقط (في الحاالت ذات الصلة
 8CBR  Work Link(  صلة العمل في التأھیل المجتمعي)   •

لدعم  )ھناك تدریبھ المھنيالشخص ذو اإلعاقة  تلقىحیث ( CBR Work Linkاطلب من 
  اإلعاقة ودعم العائلة. يالحیاة الشخصیة للشخص ذ

 تكرار الدعم •  غیرھا
 ً ً تقریب یتم توفیر الدعم یومیا خالل األسبوعین األول والثاني من مرحلة الدعم المكثف. بعد  ا

  ذلك یتم التقلیل من الدعم تدریجیا تبعا لمدى تكیف الشخص ذي اإلعاقة مع العمل.
  

  التشغیل دعم مراجعة خطة
یؤكد لھ على إعالم الشخص ذي اإلعاقة بوجوب توقّع مراجعة الخطط وتحدیثھا بانتظام خالل مرحلة تقدیم الدعم، وھو أمر 

مرونتھا وتحدیثھا بحسب تغیر احتیاجاتھ. ومن الضروري عند مراجعة الخطط مع الشخص ذي اإلعاقة اإلشارة إلى الھدف 
األمر الذي  .إنتكاسات أو صعوبات یواجھھاأیة األساسي وخطط األنشطة بھدف اإلعتراف باإلنجازات التي یحققھا ومناقشة 

وتعتبر مراجعة  والمشاركة في إیجاد الحلول. ھذا اقة في تطویر مھارات حل المشاكلمن شأنھ أن یساعد الشخص ذا اإلع
ً  الخطط أمراً  للتأكد من فعّالیتھا كما تساعد في النظر في البدائل المتوفرة والحفاظ على برنامج الدعم على المسار  ضروریا

  الصحیح.
  

  اإلحتفاظ بالسجالت
اذھا على نحو كاف حیث یتمكن مدرب العمل من شرح المنطق من ورائھا. ینبغي ینبغي توثیق كافة القرارات التي یتم إتخ

  على السجل:
 أن یكون واضحا ومكتوبا باللغة الیومیة البسیطة. •
أن یحتوي على المناقشات التي تحصل مع الشخص ذي اإلعاقة أو صاحب العمل أو في الحاالت التي یتم تقدیم  •

 الدعم والخدمة فیھا.
 لتفاصیل ذات الصلة.أن یحتوي على ا •
 أن یحتوي على القرارات التي یتم اتخاذھا والمنطق من ورائھا. •
 أن یوثق موافقة الشخص ذي اإلعاقة، عند الحاجة، ألي من التغییرات التي تطرأ على الخطط. •

  

  الخاتمة
مكثف والمتابعة على الرغم من إنتھاء دور مدرب العمل في دعم كل شخص من ذوي اإلعاقة في نھایة مرحلة الدعم ال

األولیة، إّال ان الدعم ال یكون نھائیا، حیث یبقى مدرب العمل متوفرا دائما عندما یحتاج إلیھ الشخص ذو اإلعاقة. وقد تمتد 
حاجة الدعِم المستمر إلى فترة نصف سنة أو ثالث أو خمس سنوات بعد التوظیف. فقد یواجھ الشخص ذو اإلعاقة التحدیات 

  أي تغییر على واجبات العمل أو في البیئة البشریة والمادیة. الجدیدة عندما یطرأ
  

اإلعاقة االتصال بمدرب العمل، فمن أدوار مدرب العمل دراسة األوضاع واحتیاجات  يبإمكان صاحب العمل أو الشخص ذ
حیث یحتاج البعض  دعم الشخص ذي اإلعاقة بھدف توفیر الخدمة الالزمة. وقد تتغیر اإلحتیاجات الالزمة بناء على كل فرد.

إلى المشورة بسبب وضع العائلة وقد یتأثر البعض اآلخر بالمرض أو عالقة العمل مع أحد الزمالء أو الحاجة إلى تعدیل مھمة 
  ما.
  

                                                            
 التعلّمیةھو احد مؤسسة غیر حكومیة توفر تدریب العمل والتشغیل المدعوم لألشخاص ذوي اإلعاقات   Work Linkمركز التأھیل المجتمعي  8
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دعي الرجوع إلى السجالت، من المفید اإلشارة إلى السجالت السابقة حیث تساعد المعلومات المدونة ستوفي الحاالت التي ت
لوضع الحالي. ویتم تطبیق نفس مبادئ خطة التشغیل المدعوم على الرغم من اختالف األھداف والغایات الحالیة على تحلیل ا

  عن بدایة مرحلة التوظیف والعمل.
  

  ملخص
التشغیل ھي خطة منظمة یتم تصمیمھا للتأكد من إتخاذ الخطوات المناسبة لتحقیق األھداف المطلوبة دعم ان خطة  •

 قة وعائلتھ وصاحب العمل.لدعم الشخص ذي اإلعا
تتم مراجعتھا  وأنالتشغیل على األھداف الواقعیة بالتشاور مع األطراف ذات الصلة. دعم ینبغي أن تتضمن خطة  •

 بانتظام للتأكد من كفاءة وفعّالیة برنامج الدعم.
  وریة.ح لتسھیل عملیة المراجعة الدینبغي تسجیل كافة القرارات التي یتم إتخاذھا بأسلوب صحی •
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  الفصل الخامس عشر
عةالتخفیف من دعم مدرب العمل واالستمرار في المتاب  
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 المقدمة

 تقییم الشخص ذي اإلعاقة

 العثور على مكان العمل

 تقییم مكان العمل

ةیمطابقة الوظیفال  

 التفاوض واالستشارة

 الدعم المكثف في مكان العمل

 الدعم من زمالء العمل (الدعم الطبیعي)

یف من دعم المدرب واالستمرار في المتابعةالتخف  

  
 ً في مكان العمل، ولكن الدور الداعم الذي یقوم بھ  یتم التخفیف من دور مدرب العمل في دعم الشخص ذي اإلعاقة تدریجیا

ذي یحرزه مدرب العمل ال ینتھي بشكل دائم وإنما یبقى على إتصال مع الموظفین المسؤولین والشركة، ویقوم بمتابعة التقدم ال
الشخص ذو اإلعاقة. ویقوم مدرب العمل بالزیارات الدوریة لتقییم وضع الشخص ذي اإلعاقة فیما یتعلق بعملھ. وسیتم في ھذا 

  الفصل التطرق إلى المزید من عملیات الدعم واألسالیب الالزمة لمعالجة أیة مشاكل ناشئة.
  

  :اتعوالموض
 المتابعة واالستمرار في أھمیة تخفیف دعم مدرب العمل •
 عملیة تخفیف الدعم •
 ودعم زمالء العمل تخفیف دعم مدرب العمل •
 تخفیف الدعم بأسلوب منھجي •
 المتابعة •
 أسالیب المتابعة •
 تقییم وتدریب الشخص ذي اإلعاقة •
 من خالل عالقات التشبیك والتعاونالدعم  •
 ملخص •
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  أھمیة تخفیف دعم مدرب العمل واالستمرار في المتابعة
بالتخفیف من الدعم حیث یحد من مستوى الدعم الذي یقدمھ للشخص ذي اإلعاقة على أساس تدریجي مع  یقوم مدرب العمل

د الشخص ذا اإلعاقة في زیادة الدعم من زمالء العمل. وینبغي أن یبدأ تخفیف الدعم من المرحلة األولى من تقدیمھ مما یساع
  على نفسھ.االعتماد 

  
ص ذي اإلعاقة حیث یقوم صاحب العمل باستعراض التطورات الجدیدة والتأكد من تكیف أما المتابعة فھي عملیة مراقبة الشخ

  الشخص ذي اإلعاقة في مكان العمل.

  
ي ي عملیة تؤدي إلى إعتماد الشخص ذعلى مدرب العمل. فھفي الحد من االعتماد  یساعد التخفیف من دعم مدرب العمل

ل من التركیز على غیره من األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعتبر عملیة التخفیف من اإلعاقة على نفسھ وبالتالي یتمكن مدرب العم
  عمل مكلفة. مدرب المشاركة  نظراً ألن ،دعم مدرب العمل فعّالة من حیث التكلفة

  
تتفاقم. تعتبر عملیة المتابعة مھمة ھامة بالنسبة لمدرب العمل ألنھ خالل فترة المتابعة یتم معالجة المشاكل التي تنشأ قبل أن 

 كما تعتبر عملیة المتابعة واحدة من المكونات األساسیة التي توفر فرص العمل المستدامة.

 مستوى الدعم

 أسبوع

 مستوى الدعم / التدّخل
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  عملیة تخفیف دعم مدرب العمل

  
  . تصمیم خطة تخفیف دعم مدرب العمل والمتابعة مع الموظفین المسؤولین أو زمیل العمل األساسي1

بالتشاور مع الموظفین المسؤولین وزمیل العمل األساسي للحصول على كامل دعمھم ومشاركتھم  ینبغي أن یتم التخطیط
  في العملیة.

  
2 ً   من خالل إعداد زمیل العمل األساسي لتقدیم الدعم . تخفیف الدعم تدریجیا

دعم والمساعدة للشخص ینبغي أن یھدف مدرب العمل إلى التقلیل من الدعم من البدایة بھدف إعداد زمالء العمل لتقدیم ال
ذي اإلعاقة في كل من المجاالت التي یحتاج فیھا الشخص ذو اإلعاقة إلى ذلك. فقد یكون الشخص بحاجة إلى الدعم في 

  عملیة اإلنتاج أو التفاعل مع الموظفین اآلخرین خالل تناول الوجبات.
  
  . توفیر الكتیبات والمواد المساعدة3

د للتقلیل من الدعم المباشر للشخص ذي اإلعاقة، من الضروري أخذ إعداد كتیب بعین بعد أن یقوم مدرب العمل باإلعدا
اإلعتبار والذي یتمكن الشخص ذو اإلعاقة من اإلشارة إلیھ عند الحاجة في ظل غیاب مدرب العمل. وفي بعض 

  ل بفعّالیة.اإلعاقة من العم االحاالت، یقوم مدرب العمل بإعداد األدوات المساعدة التي تمّكن الشخص ذ
  
  اإلعاقة ي. زیادة المسافة بین مدرب العمل والشخص ذ4

عادة ما یقوم مدرب العمل بالتواجد بجانب الشخص ذي اإلعاقة لإلشراف علیھ في بدایة مرحلة تقدیم الدعم. ومن ثم یبدأ 
الوقوف على مسافة بالوقوف بشكل مائل خلف الشخص ذي اإلعاقة للتخفیف من الدعم إلى أن یراقب األداء من خالل 

  غیر ملحوظة من قبل الشخص ذي اإلعاقة.
  
  زمالء العملالطبیعي من دعم ال. زیادة 5

  من زمالء العمل. الطبیعي اإلعاقة، یزداد الدعم يبالحد من دعمھ للشخص ذ في حین یقوم مدرب العمل
  

ساسيتصمیم خطة تخفیف دعم مدرب العمل والمتابعة مع الموظفین المسؤولین أو زمیل العمل األ  

 تخفیف الدعم تدریجیا من خالل إعداد زمیل العمل األساسي لتقدیم الدعم

الكتیبات واألدوات المساعدة توفیر  

اإلعاقة يلمسافة بین مدرب العمل والشخص ذزیادة ا  

زمالء العملالطبیعي من دعم الزیادة   
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  التخفیف من دعم مدرب العمل وزیادة دعم زمالء العمل

  
  

یوضح الرسم البیاني أعاله الوضع المثالي الذي یزداد فیھ دعم زمالء العمل ویتالشى دعم مدرب العمل للشخص ذي اإلعاقة 
 ً . وینبغي التخطیط لبرنامج تدریب مناسب لزمیل العمل األساسي فیما یتعلق بمختلف األدوار التي یقوم بھا مدرب تدریجیا

زمالء العمل. ھذا، وتعتبر شراكة زمیل العمل األساسي في  الطبیعي من دعماللثاني عشر، العمل كما تم ذكره في الفصل ا
یفترض مدرب العمل  أالعملیة تخفیف الدعم أمرا ھاما إلنجاح عملیة إنتقال الدعم من مدرب العمل إلى زمالء العمل. وینبغي 

ارات دعم الشخص ذي اإلعاقة في غیاب مدرب العمل حیث ینبغي أن یتم نقل مھ .قدرة زمیل العمل األساسي على تولي دوره
تحتاج إلى اإلعاقة للتعرف على المجاالت التي  يل العمل األساسي في دعم الشخص ذبعنایة وأن یتم تقییم مھارات زمی

  تحسین. 

 مستوى الدعم

نھایة  بدایة الدعم
 الدعم

 التخفیف من الدعم

 مدرب العمل

 
 دعم زمالء العمل
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 تخفیف الدعم بأسلوب منھجي

  
عمل من قیاس فترة زمنیة أكثر دقة للتخفیف من ي اإلعاقة ومكان الي قام بتقییم جید لكل من الشخص ذیتمكن مدرب العمل الذ

على الشخص ذي اإلعاقة في االعتماد  الدعم دون إھمال أي جوانب ھامة مثل إعداد زمیل العمل األساسي لدعم وتدریب
ي مل األساسي لتقدیم الدعم للشخص ذمدرب العمل في وقت مبكر جدا قبل استعداد زمیل الع انسحبفي حال أما نفسھ. 
ة، ینتھي األمر بحدوث األخطاء والذي من شأنھ أن یقلل من مستوى أداء الشخص ذي اإلعاقة والذي یسبب اإلحباط اإلعاق

فة الذي ال یخطط جیدا إلى البقاء لمدة طویلة جدا یوالتوتر لألطراف المعنیة. وفي كثیر من األحیان، ینتھي األمر بمدرب الوظ
بول تحدي على مدرب العمل بدال من االعتماد على دعم زمیل العمل األساسي وقد عمل والذي قد یؤدي إلى االعتمافي مكان ال

على الذات. ھذا، وینتج عن خطة التشغیل المدعوم التي تتضمن خطة التخفیف من الدعم واالستمرار بالمتابعة  االعتماد
  .بأسلوب منھجي تحقیق النجاح التدریجي في األداء ومن الممكن أن تحد من زمن التدریب

  

  المتابعة

 یستمر دور مدرب العمل ودعمھ ولكن بعد مغادرتھ لمكان العمل وتوقفھ عن تقدیم الدعم تعتبر المراحل األولیة من المتابعة
 . وینبغي أن یسھل االتصال بمدرب العمل حتى لو كان الشخص ذو اإلعاقة قادراً المستدام التشغیلالدوریة مھمة حیث تضمن 
  ون دعم. على العمل بشكل مستقل د

  
والتي قد تكون نتیجة  ،قد یطرأ بعض التغییرات في بعض المواقف التي قد تؤثر على أداء الشخص ذي اإلعاقة في العمل

  تغییر دعم زمالء العمل أو قد یكون بسبب بعض المشاكل العائلیة أو الشخصیة. ،تغییر الدور ،المرض
  

قد یعمل  لمستمر،یة الطبیة بسبب المرض ھناك حاجة للدعم االرعا وفي الحاالت التي یحتاج فیھا الشخص ذو اإلعاقة إلى
مدرب العمل بالتنسیق مع مقدمي الخدمات في المؤسسات الصحیة لتوفیر الرعایة والدعم الالزمین بحیث یتمكن الشخص ذو 

  اإلعاقة من االستمرار في العمل.
  

  أسالیب المتابعة
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ً یعمل مدرب ا . لعمل على توفیر المتابعة لیس فقط للشخص ذي اإلعاقة وإنما للشركة وعائلة الشخص ذي اإلعاقة أیضا
  ة: العناصر الثالثة المھمة التالی وتتضمن عملیة المتابعة

  
 ئھ.اإلعاقة ووجھة نظر الشركة ألداجمع المعلومات ذات الصلة لفھم الوضع الحالي لعمل الشخص ذي  •
 نشأت. حل المشكلة التي قد •
  تحسین المھارات الذاتیة لحل المشاكل. •

 
حیث قد تختلف احتیاجات األطراف المعنیة والتي تتطلب اھتمام  .من الممكن استخدام أسالیب مختلفة خالل عملیة المتابعة

لومات مدرب العمل. ومن الممكن القیام بالمتابعة من خالل القیام باتصال ھاتفي للحصول على آخر المستجدات وجمع المع
صعوبة في التواصل، من الممكن زیارتھم وإجراء  إضافة إلىالدوریة. أما بالنسبة لألشخاص الذین لدیھم إعاقات شدیدة 

  المقابالت معھم. 
  

وفي بعض األحیان، وخالل جلسة المتابعة، قد یضطر مدرب العمل إلى إجراء جلسة خاصة إلعادة تدریب الشخص ذي 
  ھذا، وسیتم مناقشة المزید من األمثلة عن ھذا المجال في الموضوع الفرعي التالي.اإلعاقة على مھارات جدیدة. 

  

  وسائل االتصال وإجراء المقابلة �
  

من الممكن أن یقوم مدرب العمل بالتواصل مع األطراف المعنیّة من خالل وسائل االتصال أو القیام بالزیارات المیدانیة لجمع 
لق بالتقدم الذي یحرزه الشخص ذو اإلعاقة. ویتم نقل المعلومات التي تم جمعھا عن المعلومات وآخر المستجدات التي تتع

طریق الشخص ذي اإلعاقة وأفراد العائلة أو المنظمات المعنیة إلى الشركة. على سبیل المثال، ینبغي إطالع الشركة من خالل 
عر بالسعادة في العمل ویدرك أھمیة الدعم المقدم الموظفین المسؤولین أو زمیل العمل األساسي إن كان الشخص ذو اإلعاقة یش

  من زمالء العمل ویتحدث عن أصدقائھ الجدد في مكان العمل.
  

وتعتبر المعلومات التي یتم جمعھا عن آخر المستجدات بیانات ھامة تساعد مدرب العمل في عمل تقییم موضوعي ألداء 
ل في التأكید على أداء الشخص ذي اإلعاقة الجید أو إن كان ھناك الشخص ذي اإلعاقة في العمل. كما أنھا تساعد مدرب العم

  ف وتطویر نظام إدارة ذاتیة لمساعدة الشخص ذي اإلعاقة في تحسین أدائھ.التكیّ ، حاجة إلعادة التدریب
  

 ً و اإلعاقة ي اإلعاقة. على سبیل المثال، قد یجد الشخص ذالتحدیات التي یواجھھا الشخص ذ وقد تتضمن آخر المستجدات أیضا
صعوبة في التواصل مع زمالء العمل اآلخرین أو أنھ یتعرض للمضایقات من قبلھم. في ھذه الحالة ینبغي أن یقوم مدرب 

 

 
 
 
 

 توفیر المعلومات •

 حل المشاكل •

 حل المشاكل تحسین القدرة الذاتیة على •

 العائلة
ذو الشخص 

عاقةاإل  
 الشركة

 مدرب العمل
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العمل باالتصال مع المشرف الكتساب فھم أفضل للمشكلة والحصول على اإلیضاحات قبل التوصل إلى أي حلول أو تقدیم 
  یة في التوصل إلى توضیح أفضل للمشكلة.یساعد طرح األسئلة التحققّ المشورة ألي من األطراف المعنیة. كما 

  
  زیارة مكان العمل �

  الفرق بین الدعم المكثف والمتابعة

    المتابعة    الدعم المكثف  
ي یس عالقة تتصف بالثقة مع الشخص ذتأس •  

  والموظف المسؤولاإلعاقة 
  •  ً لمناقشة التجارب الناجحة  كن منفتحا

  ةوالتجارب غیر الناجح
  

    مشاركة عدم الرضا أو التحدیات •    مشاركة مشاعر القلق (اإلحتیاجات) •  

تحلیل المشاكل المحتملة التي قد تنشأ في  •  
  المستقبل

  •  ً     حل المشاكل المحددة التي تحصل حالیا

المشكالت منع لسالیب وأتوفیر المعلومات  •  
  محتملة الحدوث

    توفیر حلول محددة •  

          
  

دوار مدرب العمل المختلفة خالل فترة الدعم المكثف والمتابعة. حیث یتطلب من مدرب العمل القیام یبین الجدول أعاله أ
ي اإلعاقة والحصول على آخر المستجدات من صاحب العمل. كما وریة لتقییم أوضاع العمل للشخص ذبالزیارات المیدانیة الد

ي اإلعاقة عن بعد لتقییم ظروف عملھ ة للشخص ذمل الحالیینبغي أن یقضي مدرب العمل الوقت في مراقبة وتقییم أوضاع الع
 ً تقییم دعم زمالء العمل لمعرفة إن كان الشخص ذو اإلعاقة یحصل على الدعم الالزم. في حال  وأدائھ. من الضروري أیضا

  نشوء أیة مشكلة، ینبغي أخذ التدابیر التالیة:

ن ة والموظفین المسؤولین وزمیل العمل األساسي تمكّ ي اإلعاققة التي تتصف بالثقة بین الشخص ذن وجود العالإ .1
  ي اإلعاقة والمشكلة التي یواجھھا.من فتح باب النقاش معھم فیما یتعلق بوضع الشخص ذ مدرب العمل

  
اإلعاقة أو زمالء  وستیاء أو تحدیات یواجھھا الشخص ذفي حال حل المشكلة، من الضروري معرفة وجود أي إ .2

  العمل.
  

اإلعاقة أو زمالء العمل. ینبغي أن یستمع مدرب  اشكلة المحددة التي تواجھ الشخص ذة الممن الضروي معرف .3
  للحالة. ومنصف العمل إلى كال الطرفین للحصول على وصف دقیق

  
الطبیعي المشرف وزمالء العمل الذین یوفرون الدعم ، ناقشات مع الشخص ذي اإلعاقةم. یعقد مدرب العمل ال4

  .ب على المشكلةللتغلأثر ایجابي حیث ینتج عن مشاركتھم في خطة العمل  .لمحددةكلة اللعثور على الحل للمش
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  ي اإلعاقة تقییم وتدریب الشخص ذ

  

  
. التشغیل، ینبغي أن یكون برنامج الدعم للشخص ذي اإلعاقة شامالً  دعم خطة حول تم مناقشتھ في الفصل الثالث عشر كما

روري في برنامج المتابعة أن یستمر مدرب العمل في إجراء التقییمات الدوریة على مختلف الجوانب المبینة في ومن الض
صف الرسم الھرمي أعاله. وفي المرحلة األولى من العمل، ینبغي أن یتم عمل التقییمات بشكل متكرر على أساس شھري أو ن

 في العمل. ومستقراً  ي حیث یصبح الشخص ذو اإلعاقة مستقالً ساس ربعي أو نصف سنوأشھري ومن الممكن تمدیدھا على 
ینبغي أن یتصف مدرب العمل بالحساسیة وأن یقوم بالمراقبة من خالل إجراء االتصاالت أو الزیارات المیدانیة لتقییم ما إذا 

رة الحیاة الیومیة في جمیع الجوانب المختلفة من العمل والعالقات الشخصیة وإدا كان وضع الشخص ذي اإلعاقة جیداً 
  والصحیة. 

  
على سبیل المثال، ینبغي أن یخصص مدرب العمل الوقت لإلستماع في حال شاركھ الشخص ذو اإلعاقة بالتحدیات التي 
یواجھھا فیما یتعلق بأي زمیل عمل. كما ینبغي توفیر المشورة المناسبة لمساعدة الشخص ذي اإلعاقة على تطویر المھارات 

ینبغي  لمشاكل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن، في حال تأثر الشخص ذو اإلعاقة من الوضع وأصبح متوتراً الذاتیة في حل ا
على مدرب الوظفیة التدخل من خالل معرفة المزید عن الوضع واالتصال بالمشرف أو زمیل العمل بواسطة وسائل االتصال 

  اء الذي تم مناقشتھ في الموضوع الفرعي، زیارة مكان العمل.أو القیام بزیارة میدانیة لمكان العمل. ینبغي تطبیق اإلجر

  

  الدعم من خالل عالقات التشبیك والتعاون
              
    الشركة    العائلة    الشخص ذو اإلعاقة  

    ندوة •    جلسة لتبادل المعلومات •    اجتماع عمل •  

    ةیمجموعة دراس •    حلقة دراسیة •    األنشطة الترفیھیة •  

              
  

 الرعایة الصحیة البدنیة والعقلیة 

 إدارة الحیاة الیومیة

 مھارة التعامل مع اآلخرین

 ثقافة العمل 
 األساسیة

 الكفاءة 
 المھنیة

  العمل الممكن القیام بھ
  العمل من غیر الممكن القیام بھ

  
التحیة، كتابة التقاریر، التشاور، 

  المظھر، والدقة في المواعید
  

التحكم بالعواطف، تحیة الناس 
  الذین ال یتفق معھم

  
الروتین الیومي، اإلدارة المالیة 

  األنشطة الترفیھیة  و
  

لغذائیة أو الحمیة أو السیطرة ا
 األدویة تناول السیطرة على 
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تحفیزیة حیث یتبادل مختلف األعضاء والتي قد تكون على شكل جلسات  .مجموعات ضمنالمتابعة  دعم من الممكن توفیر
الخبرات وآخر المستجدات التي تتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه. كما یتعلم األفراد من بعضھم البعض من خالل مشاركة 

  الخبرات.
  
ذوي اإلعاقة. وخالل مثل ھذه اإلجتماعات  لعاملین منا . من الممكن تنظیم اجتماع شھري أو نصف شھري لألشخاص1

اإلیجابیة وكذلك المواقف التي تشكل خبراتھم  –من الممكن تشجیع األشخاص ذوي اإلعاقة على مشاركة خبراتھم 
بإمكان بقیة األعضاء توفیر سبل الراحة أو  ،التحدي بالنسبة لھم. في حال قام أحد افراد المجموعة بمشاركة مشكلة ما

 ً   .تقدیم المشورة. بإمكان األعضاء الذین مروا بنفس التجربة مشاركة كیفیة تغلبھم على المشكلة أیضا
  

ً اقشة العمل، من الممكن القیام بأنشطة باإلضافة إلى عقد اإلجتماعات لمن مثل الذھاب في نزھة أو ممارسة  ترفیھیة معا
عات المجموعات ھذه من شأنھا أن توفر لألشخاص ذوي ن مثل اجتماإل البولنغ أو كرة السلة وغیرھا. الریاضة مث

ً فرص التفاعل مع اآلخرین وتكوین اإلعاقة  ً  صداقات والذي یعتبر جانبا   للحفاظ على نمط حیاة صحي. ھاما
  
اإلعاقة في معرفة كیفیة تعاملھم مع العمل. لذا، من الممكن األشخاص ذوي أحد أفرادھا من البا ما ترغب العائلة التي . غ2

عقد اجتماعات للعائالت بھدف مشاركة المعلومات وندوات المجموعة فیما یتعلق بالقضایا مرة أو مرتین خالل العام 
  حیث تجتمع األسر مع بعضھا البعض وتسھم في تقدیم الدعم المتبادل.

  
ركات لتبادل األفكار األشخاص ذوي اإلعاقة منصات جیدة للش شغیلتعقدھا الشركات فیما یتعلق بت. تعتبر الندوات التي 3

وجمع المعلومات من الشركات األخرى، إضافة إلى المنظمات غیر الحكومیة والقطاعات الحكومیة. بإمكان الشركات 
ضمن عمل مدرب التي تتعلق بنشر الوعي للقطاع الخاص وتدریب  اتأو التدریب ندواتلموارد أو تنظیم الأیضا تبادل ا
  األشخاص ذوي اإلعاقة. شغیللتي تتعلق بتلمواضیع األخرى اواالشركة ذاتھا 

  

  ملخص

التشغیل لمدرب العمل للتأكد من دعم ن تخفیف دعم مدرب العمل والمتابعة عنصران ھامان من خطة یعتبر كل م •
 تشغیل مستدام.إعداد األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمھم في الحصول على 

حول كیفیة دعم الشخص ذي اإلعاقة في غیاب مدرب  إلى زمیل العمل األساسي بعنایة ینبغي تنفیذ نقل المھارات •
 .العمل

ینتج عن خطة الدعم التي تتضمن التخفیف من دعم مدرب العمل واالستمرار بالمتابعة بأسلوب منھجي النجاح  •
 التدریجي في األداء والتقلیل من زمن التدریب.

 باإلضافة إلى عائلة الشخص ذي اإلعاقة. المتابعة من األمور الھامة للشخص ذي اإلعاقة وصاحب العمل دعم عتبری •
من المھم في برنامج متابعة الدعم استمرار مدرب العمل في عمل التقییمات الدوریة الشاملة للشخص ذي اإلعاقة.  •

  وینبغي إتخاذ التدابیر الالزمة إن كان ھناك حاجة لتحسین الوضع.
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 القصة األولى
 دعم تشغیل أحمد أھوان بن رملي
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  أحمد أھوان بن رملي لدعم تشغی
  لمبورفندق اإلنتركونتیننتال كواال

  مازایو حسانإعداد: 
  عمل  ةمدرب

 مركز سیالنجور شیشایر

  

  الخلفیة
ً  27المعروف بأھوان یبلغ أحمد بن أھوان و . وقد نشأ عاما

في والیة بیراك وھو أصغر طفل في عائلة مكونة من تسعة 
الثانویة  أطفال. درس أھوان في مدرسة بنجكاالن أور

  وحصل على شھادة الثانویة الدنیا. ولكن بسبب ضعف أدائھ في اإلختبارات لم یتمكن من إتمام تعلیمھ في الثانویة العلیا.
  

  تقییم أھوان
ً لدیھ  تؤثر على أطرافھ الیسرى كما لدیھ إعاقة جسدیةأھوان  . یتمتع أھوان ببنیة ضخمة ریاضیة بسیطةم علً صعوبات ت أیضا

إعاقتھ وأدائھ  یفتقر إلى الثقة بالنفس بسببعدید من المباریات الریاضیة. كان أھوان ثیل مدرستھ والمقاطعة في الحیث قام بتم
 األكادیمي الضعیف إضافة إلى عدم عملھ.

  
التواصل بوضوح مع اآلخرین. وقد التحق ببرنامج التمكین وعلى الرغم من اللعثمة الموجودة لدى أھوان إال أنھ قادر على 

 ةمدرب ت، قاممن التدریب شھرأ. وبعد ستة 2011یار وحتى أ 2010قتصادي في مركز سیالنجور شیشایر من أیلول اإل
للتدریب في قسم التدبیر  للحصول على التدریب المھني. فقد تم تعیینھ مازایو حسان باإلعالن عن استعداد أھوانالعمل 

  .2011وحتى أیار  2011انغ من آذار في فندق غراند دورسیت ساب المنزلي والمخبز والمصبغة
  

  

  

  
منح أھوان شھادة إتمام الدورة التدریبیة المھنیة من قبل فندق غراند 

 دورسیت سابانغ
 غراند دورسیت سابانغأھوان في مخبز فندق   

    

  ةیمطابقة الوظیفالتقییم مكان العمل و
مل اإلنتركونتیننتال في كوااللمبور بتوفیر فرص ع قام فندق ،العمل تبحث عن فرصة عمل ألھوان ةعندما كانت مدرب

من الوكالة ندي ھو واي سام، بدعوة موظفین . وقامت مدیرة الموارد البشریة في الفندق، السیدة ویعاقةلألشخاص ذوي اإل
رص العمل المختلفة وعدد قلیل من مدربي العمل لمراقبة وتقییم فالیابانیة للتعاون الدولي (جایكا) ودائرة الرعایة االجتماعیة 
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المتوفرة في الفندق. وقامت مدربة العمل الخاصة بأھوان بتقییم البیئة المادیة واإلجتماعیة وإجراءات العمل لكل من فرص 
  والتدبیر المنزلي. المصبغةعمل المتوفرة وخاصة في المطبخ وال

  
حیث  مصبغة.وضعھ واھتماماتھ ھو في قسم ال ن الوظیفة األكثر مالئمة ألھوان والتي تناسبأوقد اتضح، بحسب تقییمھا، 

من  ودودین عملالئم بنیة جسمھ الكبیرة وتستوعب حركتھ. وباإلضافة إلى وجود زمالء یتمتع القسم بالمساحة الشاسعة التي ت
وعلى  .األشخاص ذوي اإلعاقة في وسطھممع عمل . وأكثر األمور أھمیةً بأن الموظفین متقبلین للفي القسمس مختلف األجنا

على مثل ھذه األجواء خالل عملھ في اعتاد على أھوان حیث أنھ قد  لن تؤثرالرغم من الضوضاء التي تسببھا اآلالت إال أنھا 
  مركز سیالنجور شیشایر وفندق غراند دورسیت سوبانغ.

  

  المقابلة والتوظیف

  
 مقابلة مدیر الموارد البشریة لفندق األنتركونتیننتال، ویندي ھو

  
خالل النقاش مع ربة العمل بإطالع أھوان عن فرصة العمل المتوفرة في فندق اإلنتركونتیننتال في كوااللمبور. وقامت مد

  شعر أھوان بالسعادة وأبدى موافقتھ على العمل. مدربة العمل، 
  

رغبة أھوان في  الفندق. وتم إطالع الشخص المسؤول عن اصة بأھوان إلدارةقامت مدربة العمل بإرسال السیرة الذاتیة الخ
أیلول  19 تاریخ من لمقابلة حصل أھوان على فرصة لفترة تجریبیة في الفندق لمدة خمسة أشھر. وبعد االعمل بقسم المصبغة

2011 .  
ال یوجد أي تمییز في نظام الرواتب على الرغم من أن أداء تلقى أھوان الراتب ذاتھ كبقیة الموظفین خالل الفترة التجریبیة. 

بشكل  بطءاً بسیط في األداءوأن لدیھ ضعفاً في یده الیمنى  حیث .ةره من العاملین بسبب حالتھ الجسدیمن غی قلیالً  أھوان أبطأ
  عام. ولكن بمقدوره إتمام المھام الموكلة إلیھ بشكل جید.

  
إن تلقیھ  یدة بسرعة.ة الجدتقوم مدربة العمل بتوفیر الحد األدنى من الدعم ألھوان حیث الحظت قدرتھ على اإلنسجام بالوظیف

. ولكن في أول أیامھ القلیلة من العمل اضطر ساھم في إعداده للعمل في قسم المصبغةغراند دورسي سابانغ للتدریب في فندق 
ن التحدي األكبر الذي ة جدیدة ویتعامل مع زمالء جدد وآالت مختلفة. إأھوان إلى الرجوع إلى مدربة العمل كونھ یعمل في بیئ

  .یده الیمنىمنادیل بسبب وضع ي الواجھھ ھو ط
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تعرض مدربة الوظیفة على أھوان كیفیة طي المنادیل آخذة بعین 
 منىضعف المھارات الحركیة لیده الیاإلعتبار 

  

  

 
آلة التجفیف تعرض مدربة الوظیفة على أھوان كیفیة وضع البیاضات في 

  بحذر وتطلعھ عن خطورة وضع أصابعھ على مقربة من الخط األحمر
  

  الدعم المكثف
  وجد أھوان صعوبة في طي المنادیل في المرحلة البدائیة بسبب ضعف المھارات الحركیة في یده الیمنى.

  
  تحلیل المھمة

بتطویر تحلیل المھمة لكامل عملیة تجفیف وطي المنادیل من خالل القیام بالعملیة عدة مرات.  قامت مدربة العمل
  لقیام بذلك بدقة وكفاءة باستخدام تحلیل المھمة الذي قامت بتطویره بعنایة.ومن ثم قامت بتعلیم أھوان كیفیة ا

  تعدیل الوظیفة
ثیر ضعف ید أھوان الیمنى على وزمیل العمل األساسي على كیفیة تأبإطالع كل من المشرف  قامت مدربة العمل

من وضع المنادیل التي انتھى  دالً یده الیسرى. وب استخدام حركتھ وكیفیة تغلبھ على المشكلة من خالل زیادة مھارات
أنھ من األفضل بالنسبة ألھوان وضعھا ة اعتیادیة، أوضحت مدربة العمل العمل علیھا على الجھة الیمنى كممارس

  بعین اإلعتبار.الجسدي على الجھة الیسرى. وقام المشرف بالموافقة على ذلك آخذا وضع أھوان 

  كتیب تعلیمات العمل
دیل، بتطویر كتیب لتعلیمات ف مساعدة أھوان في تذكر الخطوات التي تعلمھا لطي المنابھد قامت مدربة العمل

ً  والذي یعتبر مفیداً  العمل. لكل من المشرف وزمالء العمل في تذكر الخطوات التي تعلمھا أھوان في تجفیف  أیضا
الدعم ألھوان كلما واجھ  وطي المنادیل. وبوجود ھذه المعلومات، یتمكن كل من المشرف وزمالء العمل من تقدیم

  صعوبة في تذكر خطوات العمل.
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  كتیب تعلیمات العمل

  
  أخذ المندیل

  
  ةأخذ كل مندیل على حد

  
  وضع المندیل على آلة الكي

  
  تدویر المنادیل في اآللة

  
  وضع المندیل على الطاولة

  
  منادیل في كل مجموعة 10وضع 
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  المنادیل التي تم طیھا في السجلتسجیل عدد   طي المنادیل من النصف

  
  إرسال المنادیل التي تم طیھا إلى طاولة البیاضات

  
  وضع المنادیل على طاولة البیاضات

  

  العمل بدوام كامل
قام أھوان خالل فترة التدریب بحضور دورة تدریبیة لموظفي الفندق مع الموظفین الجدد وقام زمالء العمل والمشرف بدعم 

  رة التدریب التي دامت خمسة أشھر.أھوان خالل فت
  

وبمقدوره اآلن العمل دون الحصول على الدعم  مل أھوان بدوام كامل في قسم المصبغة.، تم التأكید على ع2012وفي شباط 

دائماً المشرف وزمالء العمل على استعداد لمساعدتھ بناء الصداقات مع زمالء العمل. وھو یشعر بالسعادة حیث عمل على 
  جھ أي مشاكل في العمل.كلما وا

  

  العیش المستقل

   
 تعلم أھوان التنقل بوسائل النقل العامة

  
من خالل تعلیمھ كیفیة استخدام وسائل النقل العامة حیث بإمكانھ  قامت مدربة العمل بتقدیم الدعم ألھوان لكي یصبح مستقالً 

  لھ في كوااللمبور.اآلن التنقل من وإلى مركز شیشایر سیالنغور، باتو كیفز ومكان عم
  
من خالل مجلس  اص لألشخاص ذوي اإلعاقةتساعد مدربة العمل أھوان اآلن في الحصول على مكان لإلقامة في مكان خ 

  مدینة كوااللمبور لكي یعیش بشكل مستقل.
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  التخفیف من دعم مدرب العمل واإلستمرار بالمتابعة
في الفندق. عندما الحظت أن  الفترة التجریبیةبحلول األسبوع الثالث من  بدأت مدربة العمل بتخفیف الدعم الذي تقدمھ ألھوان

بدأت بإعداد خطة التخفیف من الدعم في مكان العمل.  ،یرام وأنھ بدأ بالتفاعل مع زمالء العمل اآلخرین أموره تسیر على ما
المھارات التي یحتاج أھوان إلى الدعم وقد تأكدت مدربة العمل من إدراك كل من المشرف وزمیل العمل األساسي بالمجاالت و

  فیھا.
  
األھمیة، وبالتالي تبقى مدربة  شدیدةوإنما تعتبر المتابعة من األمور  دعم ال یعني اإلنسحاب بشكل دائم.ن التخفیف من الإ

ھر خالل العمل على إتصال مع أھوان والمشرف من خالل المكالمات الھاتفیة والزیارات المیدانیة إلى الفندق مرة كل ش
  األشھر الستة األولى. 

  
حیث بمقدور أھوان التعامل مع المھام  .وتعكس مالحظات المشرف ومدیر الموارد البشریة، ویندي ھو، النتائج اإلیجابیة

  الموكلة إلیھ بشكل جید وینال إلتزام أھوان بالعمل إعجاب المشرف الخاص بھ.
  

  مالحظات أھوان

  
  

 ء العمل المساعدة. أحصل على أجركما یقدم زمال مدیر والمشرف لحالتي.یننتال بسبب فھم الأحب العمل في فندق األنتركونت
أرغب في تقدیم الشكر لمدربة العمل بسبب مساعدتھا لي  . أستطیع إعطاء بعض النقود لوالدي ووالدتي في القریة.مرتفع

  ب إلى أن تأكد تثبیتي في العمل.خالل فترة التدری
  

  بتوظیفي أنا واآلخرین من أصدقائي ذوي اإلعاقة بدوام كامل. ارة الفندق لرغبتھماإلمتنان إلدأشعر ب
  

كما أنني أشعر بالفخر ألنني أصبحت  .واآلن، أشعر بالثقة بالتنقل بوسائل النقل العام سواء كانت الحافلة أو سیارة األجرة
واكتسبت الشعور بالثقة بالنفس. مستقالً 
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 القصة الثانیة
 دعم تشغیل 
لیم یي ھان
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  دعم تشغیل

  یي ھان ملی
  شركة تعلیم العلوم التكنولوجیا

  
  إعداد:

  بولین وونغ
  مدیر الخدمات

  غریس غان
  عملمدیر خدمات مدرب ال

  قسم األشخاص ذوي اإلعاقة
 مركز مالیزیا للرعایة 

  
  
  

 التقییم
ً  28یبلغ لیم یي ھان  تدني احترام الذات خالل أیام دراستھ یواجھ وبدأ  نطق.م وضعف بسیط في التعلّ عوبات لدیھ صوھو  عاما

، وھي منظمة غیر حكومیة توفر الخدمات مركز مالیزیا للرعایة في المدرسة. وبعد إتمام دراستھ الثانویة التحق لیم في
، ومن خالل التقییم القائم على 2008للحصول على المزید من التدریب. وفي عام لدیھم صعوبات تعلّم  لألشخاص الذین

  كان جاھزاً لالنتقال لمرحلة التشغیل.لیم للعمل، تبین أنھ مدى جاھزیة یاس مق
  

  ة والتفاوض مع صاحب العملیمطابقة الوظیفال
ین للتدریب على العمل. وقد تم اختیاره للمشاركة في التدریب ی، إلتحق بشركتین أخرعلوم التكنولوجیاقبل عمل لیم في شركة 

  ولكن لألسف توقف البرنامج بعد ثالثة أشھر.  ھم المجتمعي.وعكجزء من مشرالمھني من قبل فندق كوااللمبور 
  

 بعد شھرین ولكن تم إخراجھ من البرنامجلبرنامج التشغیل.  CARs Internationalلیم في  التحقوبعد بضعة أشھر، 
ة یمطابقة الوظیفالأھمیة بسبب عدم قدرتھ على التنقل من وإلى مكان العمل. ومن خالل تجربتھ، تبین أنھ على الرغم من 

  إمكانیة الوصول ومرافق مكان العمل. ومھارات الشخص إال أنھ من الضروري أیضا تقییم
  

للحصول على  مركز مالیزیا للرعایة من الشركات التي یتواصل معھا مدربو العمل فيتعلیم علوم التكنولوجیا  تعتبر شركة
مل بزیارة مكان العمل وتقییم متطلبات مھارات العمل والمرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقام مدرب الع تشغیلفرص 

وإمكانیة الوصول إلى مكان العمل بواسطة وسائل النقل العام وغیرھا. كما تم إطالع صاحب العمل على الفوائد التي یحصل 
دیم الدعم ألصحاب علیھا كل من أصحاب العمل والموظفین من الحكومة. كما أكد مدرب العمل لصاحب العمل أنھ سیتم تق

  .اإلعاقةالعمل الذي یعملون على توظیف األشخاص ذوي 
  

اختیار لیم للعمل في الشركة. ولكن قبل بدئھ بالعمل تم إطالعھ على متطلبات العمل والتحدیات التي قد یواجھھا.  وقد تم أخیراً 
 عھ عن خبرتھ التدریبیة وصعوبتھ فيأحضر مدرب العمل لیم لإلطالع على مكان العمل ومقابلة صاحب العمل. وبعد إطال

  وافق صاحب العمل بالتحاق لیم للعمل في الشركة.  نطق،ال
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ومناقشة راتبھ  .على العمل یةتدریبالفترة الللیم خالل  بدالتوقد قام مدرب العمل بالتفاوض مع صاحب العمل على تحدید 
  .2009الثاني التي یحصل علیھا من خالل عملھ بدوام كامل في كانون  مزایاوال

 
  لیم في مكان العمل

  

 
  أثناء عملیة التجمیع لیم في المدرسة

  

  التدریب على العمل

  
 اإلنتقال من الدعم العادي إلى دعم زمالء العمل: لیم یعمل

  
كن كان على استعداد لتوظیفھ دون الخضوع إلى مقابلة رسمیة. ولعلوم التكنولوجیا  بناء على خبرة لیم التدریبیة، كانت شركة

  من الضروري أن یخضع للتدریب الكتساب مھارات العمل مع إجراء بعض التعدیالت.
  

، بدأ لیم بالعمل نصف یوم لمدة 2008قامت مدربة العمل بمرافقة لیم للعمل في الشركة في الیوم األول من تدریبھ. وفي تموز 
الفترة كان من الضروري القیام بعد شھرین. وخالل ھذه  تم تمدیدھا إلى خمسة أیام كاملةثم ّ وكمرحلة تجریبیة ثالثة أیام 

  منتظمة والمراقبة بھدف تقدیم الدعم للیم إلى أن أصبح على إلمام بالمھام الموكلة إلیھ. بزیارات میدانیة 
  

تدریبھم كما قامت مدربة العمل بنشر الوعي فیما یتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة بین الموظفین والمشرفین واإلدارة. فقد تم 
م المشرف م المنھجي في تقدیم الدعم وتوجیھ زمالئھم ذوي اإلعاقة في اإلندماج في الشركة. كما تعلّ یعلى استخدام التعل

  والموظفون من خالل مراقبة كیفیة قیام مدرب العمل باستخدام التعلیمات لدعم لیم بأسلوب منھجي.
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  بعةمن زمالء العمل واإلستمرار في المتاالطبیعي الدعم 
العمل خالل دعم لیم بابتكار الدعم من زمالء العمل من خالل تدریب المشرف والموظفین على تقدیم الدعم للیم في  قام مدرب

لیم من اإلعتماد على نفسھ في العمل. وأخیرا تم التأكید  ثر فعّالیة الذي من شأنھ تمكینمكان العمل. ویعتبر ھذا األسلوب األك
العمل بتوفیر الدعم لھ  بعد ستة أشھر من التحاقھ بالمكان. ویستمر مدرب 2009ثاني في كانون ال على عمل لیم بدوام كامل

  من خالل التواصل مع المشرف والقیام بالزیارات المیدانیة.
لتبادل خبراتھم العملیة العمل مما یوفر لھم مجال  شھریة مع العاملین اآلخرین ومدربكما یشارك لیم في مناقشات جماعیة 

  الشخصیة باإلضافة إلى التعلم من بعضھم البعض. ھمقضایامشاركة و
  

 
  مجموعة نقاش العاملین

  

  وجھة نظر لیم عن العمل 
  علوم التكنولوجیا) لیم بعد عملھ لمدة أربع سنوات في شركة ه قصةھذ(

 
 2001في كانون الثاني للرعایة  مركز مالیزیا مرحبا، أنا لیم یي ھان. أرغب أن أشارككم بخبرتي العملیة. بدأت بالتدریب في

  .KFC. حیث قمت بتعبئة وتغلیف القش في 2007إلى 
  

وقد تعلمت ھناك كیفیة الحفاظ على النظافة الشخصیة والتصرف الجید. قمت باإلشراف على صدیقي في العمل وتعلمت 
   مركز مالیزیا للرعایة. خصائص القائد الجید في

  
مل. فقد دأت في التدریب في فندق كوااللمبور آمال في الحصول على فرصة للعب 2006أیلول  30إلى  2006في تموز 

  مصبغة.المناشف في قسم ال عدّ تدبیر المنزلي كما ساعدت في ال علىحصلت ھناك على التدریب 
  

لغسیل  سوبانغ باراد في منطقة  CARs Internationalحصلت على فترة تدریبیة في شركة 2006كانون األول  12وفي 
بسبب تجربة عمل سیئة وعدم إلتزامي  مركز مالیزیا للرعایة ، التحقت مرة أخرى في2007حزیران  1سیارات. وفي ال

تعلیم علوم  التحقت بشركة 2008تموز  1عن منزلي. وفي سوبانغ باراد  بالحضور. وكان السبب في ذلك بُعد منطقة
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ني ببطء على كیفیة وجھالعمل بمرافقتي في العمل و درببعد الظھر. وقام م 4:30صباحا إلى  8وعملت من  التكنولوجیا
القیام بالعمل. فقد تضمن عملي تجمیع قطع اللیجو لتصمیم الروبوت. لدینا أنواع مختلفة من اللیجو. األول ھو الروبوت 

ب إلى استخدام حیث یحتاج الطال RCXلألطفال، حیث یحتاج األطفال إلى بناء المجموعة تبعا لرجال البناء. أما الثاني فھو 
حیث یعمل الطلبة في البرمجة باستخدام الحاسوب. كما نقوم ببناء نماذج العلوم باستخدام  NXTالمحركات، أما الثالث فھو 

  المواد المعاد تدویرھا لبناء النماذج: من خالل استخدام المشعل، المصابیح، األرانب الراقصة وغیرھا.
  

لعمل. یرسلني أبي إلى العمل وأعود إلى المنزل بواسطة القطار. أنا أستمتع بالعمل في أقابل العدید من األصدقاء في مكان ا
علوم التكنولوجیا.  شركة
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 القصة الثالثة
وجھة نظر صاحب العمل تجاه تشغیل األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
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  األشخاص ذوي اإلعاقة حول تشغیلوجھة نظر صاحب العمل 
  ویندي ھو واي سامإعداد: 

  شریةبارد المدیر المو
  فندق اإلنتركونتیننتال كوااللمبور

  

  األشخاص ذوي اإلعاقة تحفیز تشغیل
مؤسسة الضمان اإلجتماعي، بتقدیمنا إلى الشبكة  من فیل، مدیر حالة العودة إلى العمل، قام بوان غیاتري فادی2010في عام 

ً  المالیزیة لمدربي العمل. وكونھ عضواً  األشخاص ذوي  شغیلم تة دعم مدرب العمل في دعفي الشبكة شرح لنا أھمی أساسیا
  اإلعاقة. 

  
 شغیل، قمنا بمضاعفة جھودنا لت2011عندما قام الفندق بتغییر عالمتھ التجاریة إلى فندق إنتركونتیننتال كوااللمبور في شباط 

شخاص من أظیف ثالثة ن ھدفنا الرئیسي ھو تواألشخاص ذوي اإلعاقة. ویعزى ھذا إلى حد كبیر إلى دعم المجتمع. فقد كا
  . 2011ذوي اإلعاقة للعام 

  
بور) موتیارا كوااللم مع الشركات الشقیقة الجدیدة (ھولیداي إن كوااللمبور، غلنماري وكراون بالزاالوثیق من خالل التعاون 

  في فندق إنتركونتیننتال كوااللمبور. 2011في تموز اة اإلعاقة قمنا بتنظیم أول تدریب مساو
  

، كبیر مستشاري الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (جایكا) من قبل الدكتور كنجي كونویذ تدریب مساواة اإلعاقة تنفوقد تم 
مفھوم  مجموعة الفنادق المالیزیة. وقد قام الدكتور كنجي بتقدیم، عة فنادق أنتركونتیننتال الثالثةبحضور رؤساء أقسام مجمو

د شعر فریق العمل بالسعادة واإلعجاب بالمعرفة المكتسبة وآلیة الدعم المتاحة العمل. وق أدوار مدربالتشغیل المدعوم و
  ألصحاب عمل األشخاص ذوي اإلعاقة في مالیزیا. 

  
، قامت مجموعة الفنادق المالیزیة بإرسال المشاركین لحضور دورة تدریبیة متخصصة بمدرب 2011في تشرین الثاني 

  ة لمدربي العمل. العمل والتي ھي بقیادة الشبكة المالیزی
  

  ذوي اإلعاقة في أقل من عام واحد أشخاص من ثمانیة تشغیل
ذوي واحد أو اثنین من األشخاص شخص  شغیلإلعاقة، كانت أول محاوالتنا تذوي امن أشخاص  تشغیلعندما قرر الفندق 

خالل الحملة الخیریة  المكفوفین ألشخاصوالمؤسسة المالیزیة ل . وقد كان ذلك بالتعاون السابق بین الفندقاإلعاقة البصریة
ة شاشقارئ لتقییم إمكانیة تركیب  ألشخاص المكفوفینمع المؤسسة المالیزیة ل. عملنا 2011لساعة األرض خالل تموز 

إال أننا أصبنا بخیبة أمل عندما علمنا بعدم توفر لتمكین األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة للعمل في قسم الخدمات الفوریة. 
  المطلوب لذلك. البرنامج 

  
 2011یلول أتم توظیفھ في من ذوي اإلعاقة أول موظف إنسك حسني كان  ،على الرغم من النكسة األولى التي تعرضنا لھا

  حادث فقد بصره في إحدى عینیھ. ل تعّرضھبسبب و .من قبل برنامج العودة إلى العمل
  

شیسشیر سیالنغور. وقد  ركزمن م وي صعوبات التعلّممن ذ وخالل نفس الشھر، قمنا بالحصول على مشاركة ثالثة أشخاص
افقت على الوظائف التي تم تقدیم بوان مازایو لنا وھي مدربة عمل والتي عملت معنا عن كثب من خالل تحلیل بیئة العمل وو

  للموظفین الجدد.  أوكلت
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 مانیة أشخاص یعملون في فندقنا.األشخاص ذوي اإلعاقة لیصل إلى ث شغیل، تجاوزنا ھدفنا في ت2011ول في كانون األ
ً وتتضمن المجموعة  ً من ذوي 1( م، والتعلّ  صعوبات) أشخاص من ذوي 5( البصریة، و ةإلعاقمن ذوي ا شخصا ) شخصا

  إجتماعیة.  اإلعاقة النفسي) شخصاً من ذوي 1(الجسدیة، و اإلعاقة
  

  الشراكة مع مدربي العمل
اإلعاقة. وقمنا  أشخاص من ذوي مكان العمل وتحلیل المھام قبل تشغیل تقییمالحصول على خدمات مدربي العمل لبقمنا 

بإبالغھم باحتیاجاتنا وتوقعاتنا بحیث یكونون على إدراك ببیئة العمل، وأدوار العمل وتوقعاتھ، باإلضافة إلى المكافآت 
دربو العمل من تقییم مدى مالئمة والمزایا. كما قمنا بمشاركة التحدیات المحتملة في كل من الوظائف وبیئتھا لكي یتمكن م

  ن كل من مدربي العمل وأصحاب العمل من التنسیق بین اإلحتیاجات. الوظیفة لألشخاص من ذوي اإلعاقة مما یمكّ 
  

 ً -  خالل الشھر األول من العمل تم یبدأ بتخفیف الزیارات بحلول الشھر الثالث یقوم مدرب العمل بزیارة موقع العمل أسبوعیا
  ي اإلعاقة في عملھ. على نجاح الشخص ذ بعد التأكید

  
شخاص ذوي اإلعاقة كما یسھم الدعم الذي یتم ن العمل مع مدربي العمل من شأنھ أن یعمل على تسریع عملیة استیعاب األإ

و تقدیمھ لھم في بناء الشعور بالثقة لدیھم. كما یعمل المدربون ببناء جسور التعاون بین األشخاص ذوي اإلعاقة والمشرف أ
  مدیر العمل للتأكد من نجاح سیر األمور في العمل. 

  

  زمالء العمل الطبیعي من الدعم أھمیة إیجاد
شعرنا بالسعادة ألن من أحد أدوار مدربي العمل ھو تدریب المشرفین والموظفین اآلخرین على تقدیم الدعم لألشخاص ذوي 

عي أن نتأكد من فھم مدیر القسم لإلعاقات والتحدیات المحتملة اإلعاقة إلى مقابلة العمل، ینب ياإلعاقة. قبل حضور الشخص ذ
اإلعاقة بالعمل، یقوم مدیر القسم بتعیین مشرف  يمن خالل الحصول على المشورة من مدرب العمل. وعند بدء الشخص ذ

راوح من شھر في المراحل األولیة من عملھ والتي قد تتمدرب العمل لتقدیم الدعم للشخص خاص یقوم بالعمل عن كثب مع 
  إلى ثالثة أشھر. 

  
ي اإلعاقة في المجاالت التي مالء العمل كیفیة تقدیم الدعم للشخص ذھذا، ویتأكد مدرب العمل من تعلُم كل من المشرف وز

ال نحتاج إلى اإلعتماد على  ،وبما أنھ قد تم تدریب المشرفین وزمالء العمل م فیھا قبل توقفھ عن زیارتھ.یحتاج إلى الدع
  ي العمل. إال أننا نستمر في التواصل معھم ونطلب منھم الحضور والتدخل إن تطلب األمر ذلك.  مدرب

  

  األشخاص ذوي اإلعاقةمجموعة فنادق انتركونتننتال حول تشغیل  وجھة نظر
القوى العاملة  نقوم بتشجیع أداء ونجاح الدفعة الحالیة من الموظفین ذوي اإلعاقة. فقد أثبتوا جدارتھم في العمل وأھمیتھم في

  بیئة العمل بشكل جید. فوا معفي الفندق وقد تكیّ 
  

ً  فقط نحن لم نضع ً شجعوإنما  ،2012عشرة من األشخاص ذوي اإلعاقة في  لرؤساء األقسام لتشغیلأعلى  ھدفا على  ناھم أیضا

إجتماعیة واألشخاص فسي لئك األشخاص ذوي اإلعاقة النأو ، بمن فیھمالشدیدة بعین اإلعتبارذوي اإلعاقة  أخذ األشخاص
  ذوي اإلعاقات المتعددة.

  
 ً وحدتین  اإلعاقة الجسدیة من التكیف فیھا مثل بناء وإلى خلق بیئة عمل أفضل یتمكن األشخاص ذو كما یسعى الفندق أیضا

یات منفصلتین لالستحمام للذكور واإلناث على السواء. ونحن نأمل أن تقوم أعمالنا بتشجیع الحصول على مستو صحیتین
  أفضل من الدعم من شعبنا. 
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األشخاص ذوي اإلعاقة قائمة على اإللتزام على المدى البعید من قبل كافة األطراف وأن تُقدم  ینبغي أن تكون عملیة تشغیل

ء ي ابتكار دعم زمالعلیھا القیادات العلیا. ومن خالل خبرتنا، وجدنا أن دور مدرب العمل في توفیر الدعم النفسي ومساعدتنا ف
ن قدرتھم على بناء صلة جیدة بین األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتھم وأصحاب العمل غایة في األھمیة لضمان نجاح العمل. إ

ویسھم في تحقیق النجاح.عنیّة مما یسھل من عملیة التشغیل العمل من شأنھ أن یحد من التحدیات التي تواجھ كافة األطراف الم
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القصة األولى من 
 األردن

تشغیل رامي جعفردعم 
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  دعم تشغیل

  رامي جعفر 
جمعیة أھالي وأصدقاء األشخاص مكان التدریب: 

  المعوقین
  مجموعة أتیكو فخرالدین –فندق القصر مكان العمل: 

  األردن –عمان     
  

  : ریم االفرنجيإعداد
جمعیة سنا لدعم ذوي االحتیاجات الجھة المنسقة: 

  الخاصة
الیابانیة للتعاون  كناي شنغو/ الوكالةمدرب العمل: 
  الدولي (جایكا)

  
سنة ولدیھ متالزمة داون. یعیش مع والدیھ وأخوتھ في منطقة جبل الحسین. درس رامي في  36رامي جعفر شاب عمره 

سنة وبعدھا أصبح یعمل كمتطوع في جمعیة أھالي وأصدقاء األشخاص المعوقین.  18مركز نازك الحریري حتى بلغ سن 
الخبرة العملیة، أصبح جاھزاً وراغباً بالبحث عن عمل خارج الجمعیة. وكان إیمان أسرتھ بقدراتھ عامالً وبسبب اكتسابھ لتلك 

  ھاماً في دعمھ وتشجیعھ.

  

  الزیارة المسبقة لمكان العمل ساعدت في المطابقة الوظیفیة الجیدة 

في تشغیل أشخاص من ذوي اإلعاقة. كانت مجموعة أتیكو فخر الدین، المالكة لفندق القصر ولعدد من المطاعم، راغبة 
وبالتعاون مع جمعیة سنا تم تحدید وظیفتین شاغرتین في فندق القصر في المصبغة وتم اختیار متقدمین من جمعیة أھالي 

  وأصدقاء األشخاص المعوقین بمن فیھم رامي.

  

وكي یقوم صاحب العمل بتقییم مدى مالئمة المتقدّمین ولیتمّكن 
ة ظروف العمل الفعلیة، تم تنظیم زیارة إلى المتقدّمان من معرف

. قامت مدرب العمل من جمعیة سنا 2015مكان العمل في أیلول 
ن إلى المكان والتحقق من ی(انظر للصندوق التالي) بمرافقة المتقدّم

سھولة استخدام األدوات، والجو العام وإمكانیة الوصول إلیھ، 
أمام رامي للتواصل المّرحب بین زمالء العمل. وكانت تلك فرصة 

ً عن العمل في  والتعبیر عن رغبتھ في العمل في المطبخ عوضا
المصبغة. وباالتفاق مع مجموعة فخر الدین، حصل رامي على 
خبرة عمل مباشرة ولمدة ساعة واحدة والتي أدركت من خاللھا 

رامي فقط في إنجاز المھام وإنما أثبتت مدربة العمل أن ذلك العمل یناسبھ. وبھذا فإن الزیارة التحضیریة لم تزد من ثقة 
  حماسھ وقدرتھ لصاحب العمل.
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وبناًء على التقدیم الناجح لسیرتھ الذاتیة، وافقت مجموعة فخر الدین على 
أشھر للعمل في المطبخ في  3إعطاء رامي فترة تجریبیة مدفوعة األجر لمدة 

ت والدة رامي غسیل األطباق. وللتأكید على تفّھم أسرتھ ودعمھا لعملھ، قام
بزیارة مكان العمل وعندھا شعرت بالثقة بأن المكان آمن وأن الموظفین 
مرحبون بابنھا. وكما اقترح والده المساعدة في إیصال ابنھ في الفترة المسائیة 
بینما تقوم جمعیة أھالي وأصدقاء المعوقین بتوفیر وسیلة نقل لھ خالل الفترة 

 والد باصطحاب رامي من العمل خاللالصباحیة. وبعد مرور شھرین بدأ ال
  فترتي الصباح والظھیرة. 

  

 دعم مدّرب العمل في مكان العمل للتكیّف التدریجي 

إضافة إلى دعم مدرب العمل قبل المطابقة الوظیفیة، فإن الدعم المستمر بعد 
التعیین ساھم بشكل كبیر في تكیّف رامي الثابت مع مكان العمل واكتساب 

  لمناسبة.سلوكیات العمل ا
  

ولحسن الحظ وبسبب التعریف المسبق للموظفین من قبل مدیر الموارد البشریة، توفّر الدعم الطبیعي من الزمالء لرامي. 
ً بحیث یستطیع القیام بھا بسھولة. ومع ذلك، وخالل  المشرف المباشر لرامي كان جیداً في إعطائھ تعلیمات واضحة تدریجیا

ل بمرافقة رامي وتحلیل كافة المھام، برنامج العمل، مكان االستراحة، األدوات المستخدمة، فترة التجربة قامت مدربة العم
  وكافة التفاصیل األخرى بعنایة. وبناًء على التحلیل، قامت مدربة العمل بتزوید رامي بالنصائح الالزمة وكذلك لزمالئھ.

  
ت وأوقاتھا من المشرف ومن ثّم فّسرتھا لرامي بوضوح على سبیل المثال، قامت مدرب العمل بتعلّم اإلرشادات والتعلیما

وبشكل متكرر إلى أن اكتسب القدرة على اتخاذ القرار بما ینبغي عملھ تالیاً، دون تلقي تعلیمات من أحد. وعندما أصبح رامي 
العمل واألرضیات. وفي  قادراً على إتمام كافة مراحل غسیل األطباق باستقاللیة، بدأ بتعلّم المھام األخرى مثل تنظیف منطقة

تلك األثناء راقبت مدربة العمل الطریقة التي ینظف بھا المشرف، وقامت بتدریب رامي على التعلیمات خطوة بخطوة. وھكذا 
  أصبح رامي قادراً على تنظیف المطبخ بذات الطریقة التي یقوم بھا المشرف.

 
مج مع أعضاء فریقھ بسرعة. لكن حدث ذات مرة أن طلب أحد ونظراً للطبع المرح والمبھج لرامي، استطاع أن یختلط ویند

زمالئھ منھ زیارة منطقة المطعم وترك مكان عملھ المحدد دون استكمال مھامھ. وكما أخبره أحد زمالئھ أیضاً أن باستطاعتھ 
قد أخالقیات العمل دقائق من نھایة الدوام. إن مثل ھذه الممارسات تربك رامي وقد تساھم في أن یف 10 – 5المغادرة قبل 

بسھولة. لذا قامت مدربة العمل بتذكیر رامي في الوقت المناسب لمتابعة إجراءات عملھ والجدول الزمني على وجھ التحدید، 
  بینما طلبت من زمالء عملھ عدم إعطائھ تعلیمات متضاربة.

  
ت المناسب، وساعدتھم على بناء عالقات العمل كالً من رامي وصاحب العمل بفعالیة وفي الوق ةوبھذه الطریقة، دعمت مدرب

، بدأ رامي عملھ الفعلي بعقد عمل رسمي وبشروط عمل متكافئة كزمالئھ من غیر 2016عمل مستدامة. ومنذ كانون الثاني 
ذوي اإلعاقة. عندما حصل رامي على أول راتب، قام بتوزیع الحلوى على زمالئھ القدامى في جمعیة أھالي وأصدقاء 

وم مدربة العمل بمتابعة رامي من خالل إجراء اتصاالت ھاتفیة دوریة مع مشرفھ الذي بدوره یستطیع طلب الدعم المعوقین. تق
  من مدربة العمل في حال حدوث أي مستجدات.
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 التوقیت  برنامج عمل رامي  الھدف الرئیسي  دعم مدرب العمل

مراقبة لطیلة وقت 
  الدوام

اعتاد على بیئة العمل وأداء 
  طباقمھام غسل األ

ساعات / یوم لمدة یومین /  4
 ً   أسبوعیا

أسبوعان خالل الشھر 
 األول

ضمان إتمام المھام الموكلة 
  إلیھ وتعلّم أداء مھام أخرى

أیام /  3ساعات / یوم لمدة  4
 ً   أسبوعیا

أسبوعان خالل الشھر 
 األول

أیام /  3ساعات / یوم لمدة  6
 ً   أسبوعیا

 الشھر الثاني

3  ً ان عمل رامي المستقل ضم  أیام أسبوعیا
وقوتھ البدنیة على العمل 

  لدوام كامل

صباحاً وحتى  8دوام كامل من 
أیام في  5لمدة وعصراً  4

  األسبوع

القسم األول من الشھر 
 الثالث

ال یوجد (انسحاب 
  المدرب)

القسم الثاني من الشھر 
 الثالث
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القصة الثانیة من 
 األردن

  دعم تشغیل
 محمد منصور
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  م تشغیلدع 
  محمد منصور

جمعیة أھالي وأصدقاء األشخاص مكان التدریب: 
  المعوقین

–الشركة الثالثیة لمستحضرات التجمیل مكان العمل: 
Trinitae  األردن –عمان  

  
  عالیة جمعةریم االفرنجي و إعداد:

جمعیة سنا لدعم ذوي االحتیاجات الجھة المنسقة: 
  الخاصة

الیابانیة للتعاون كناي شنغو/ الوكالة مدرب العمل: 
  الدولي (جایكا)

  

  مقدمة
، بدأت جمعیة سنا من خالل برنامج سنا للعمل بأخذ الخطوة األولى لتسھیل فرص تشغیل األشخاص 2014في نھایة العام 

بدأت سنا التركیز على  ومنھذوي اإلعاقات التطوریة بعد أن تم دراسة األسباب التي تعیق تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ریب عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مركزین للتربیة الخاصة من خالل تورید طلبات خارجیة من شركتین تد

كان جمعیة  ینھي الشركة الثالثیة لمستحضرات التجمیل وأحد المركز ینالشركت اتینھ ىحدإفي مجال الصناعات الخفیفة، 
رسال عدد من إي اإلعاقة. بدأ التدریب بج التھیئة المھنیة لألشخاص ذوأھالي وأصدقاء األشخاص المعوقین والتي تقدم برنام

ریب ایكا على تدوكالة ج تھیئة المھنیة في الجمعیة ومدربةمنتجات الشركة الى الجمعیة لتقوم بدورھا ومن خالل معلمات ال
من الشركة والتي قامت بتنسیقھا التعبئة وطي الصنادیق الصغیرة طبقا للمواصفات المطلوبة الطالب على مھارات التغلیف و

  جمعیة سنا.
  

طالب وطالبة من ذوي اإلعاقة في كال المركزین، قامت جمعیة  35بعد نجاح ھذه المرحلة والتي تم من خاللھا تدریب حوالي 
أحد ھؤالء  وكان محمد ،لالنتقال للعمل خارج بیئة المركز اً بدوا استعدادأسنا بطلب ترشیح الطالب األكثر استقاللیة والذین 

  المرشحین.
  

  التقییم
ى ألن یتدرب في تھتم بھ وتعمل على تطویر مھاراتھ وتسع التي وأختھ أسرتھ حمد شاب لدیھ متالزمة داون. یعیش معم

لبق ویحترم وشخص اجتماعي  ھأنإضافة إلى یتمتع محمد بشخصیة اجتماعیة لبقة تحترم اآلخرین. مختلف المجاالت. 
  سبوعي على ریاضة الكاراتیھ.أتمرن بشكل ھو ریاضي ویو االخرین،

  
حولھ وأبدى القدرة  زم باالرشادات التي یتلقاھا منیرید، كما أنھ یلت عمالدى محمد القدرة على التواصل مع من حولھ والتعبیر 

ضح أن محمد فمن خالل التدریب، ات .وقت التدریب في جمعیة أھالي وأصدقاء األشخاص المعوقینأثناء على العمل باستقاللیة 
  ویستطیع انجاز المھام بالمواصفات المطلوبة وضمن الوقت الالزم إلنجازھا. یمتلك مھارات معرفیة جیدة جداً 
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  المطابقة الوظیفیةتقییم بیئة العمل و
 أما عن طبیعة العمل في الشركة الثالثیة لمستحضرات التجمیل، فكانت المھام المطلوبة في الشركة ھي نفس التي كان یعمل

لدیھ فكرة مسبقة عن طبیعة المھام كان بالتالي،  : تجمیع صندوق الصابون وطیھ وتعبئة الصابون فیھ.علیھا محمد في الجمعیة
  المطلوبة، وكان األمر الجدید ھو معرفة إذا ما كان محمد یستطیع التأقلم في بیئة العمل الجدیدة أم ال.

  
سنا للتقییم، تم مقابلة محمد وأختھ والتحدث معھما بخصوص فرصة العمل  بعد التقییم األولي لمحمد من خالل تعبئة نموذج
كبر قدر ممكن من جوانب حیاتھ والتي قد تؤثر على استمراریتھ في العمل أالمتاحة، كما تضمنت المقابلة عدة أسئلة لإللمام ب

ھل على استعداد لتأمینھا، قدرة محمد على مثل عالقتھ بعائلتھ، طبیعة حیاتھ وروتینھ الیومي، كیفیة تأمین المواصالت وھل األ
شراك األھل في الخطة الالزمة للتشغیل وتم تنسیق موعد لزیارة محمد وأختھ إبذلك، تم ووغیرھا.  العمل وخبراتھ السابقة

  إلجراء مقابلة في الشركة الثالثیة لمستحضرات التجمیل كخطوة أولى لتقییمھ من قبل اإلدارة.
  

  المقابلة والتشغیل
مدیرة برنامج سنا  اأختھ وكانت برفقتھمبو ھرحبت ب ، حیثبإجراء المقابلة مع محمد ت السیدة دینا عازر مؤّسسة الشركةامق

للعمل ومدیرة جمعیة أھالي واصدقاء األشخاص المعوقین. قامت السیدة دینا باصطحابھم بجولة في المكان مع شرح مفصل 
المنتج، مع التركیز على منتجات الصابون وطریقة التعبئة والتغلیف. ثم بدأ تحدید  عن كل منتج والمھام الرئیسیة التي مر بھا

  مواعید للبدء بالتدریب وكانت یومین في األسبوع خالل الشھر األول.
  

  خطة دعم العمل وآلیة التشغیل
كة مع ادارة بیت دعوم بالشراالم تشغیلعداد خطة الإبعد موافقة جمیع االطراف على البدء بعملیة التشغیل قامت جمعیة سنا ب

لیابانیة ) الوكالة اجایكا(أشھر بوجود مدربة عمل من  3بحیث تم االتفاق على أن یخضع محمد لفترة تدریب  .الصابون
دعم مكثف من قبل بو داء محمد یتم تعدیل نسبة الدعم بحیث كانت ساعات عملھ قلیلة في البدایةأعلى  بناءً للتعاون الدولي و

. عند زیارة مدربة العمل للشركة لم یكن ھناك مكان مخصص لعمل محمد، لذا طلبت من صاحبة العمل لمدربة العم
تخصیص طاولة وكرسي لمحمد في الجھة الخلفیة من مكان العمل ألداء المھام المطلوبة منھ، وذلك كي ال یتشتت انتباھھ من 

  قبل أحد وبناًء على رغبة محمد نفسھ أیضاً. 
  

  مكثفمرحلة الدعم ال
ن في االسبوع یبدأ محمد العمل في بیت الصابون یوم

ختھ ھي أكانت في الشھر االول ولمدة أربع ساعات 
تأمین وسیلة النقل لھ من وإلى مكان عن  ةالمسؤول

لعمل كان محمد یلتقي بالمدربة في مكان ا. والعمل
سبوعي أكان ھناك تقییم و ة،خالل ساعات دوامھ كامل

لمشرف على أداء محمد خالل المحمد یقوم بتعبئتھ 
تقوم المسؤولة عن برنامج سنا للعمل بتسلیم و .العمل

  سبوع.أواستالم التقییم في بدایة كل 
  

 محمدالعمل توّجھ مدربة ت المرحلة كان هفي ھذ
وتدّربھ على كیفیة القیام بالمھام المطلوبة والتي كانت 
تتمثل في تجمیع صندوق الصابون وتعبئتھ، وضع 

بخور في علبة طولیة وإحكام إغالقھا، تجمیع عیدان ال
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اتبعت المدربة أسلوب استخدام التعلیمات اللفظیة واالیماءات مع محمد لتجمیع علب الصابون الكبیرة  .علبة صابون صغیرة
محمد  فیما قامت باستخدام أسلوب الحث الجسدي المباشر وغیر المباشر أثناء تجمیع الصنادیق الصغیرة. فقد كانت تمسك بید

/ 12للقیام بطّي الصندوق بحسب الخطوات المطلوبة. في حین أنھا استخدمت النموذج المتزامن لتدریب محمد على كیفیة عد /
عود بخور، حیث یجب علیھ عدّ العیدان وھي موضوعة على الطاولة لعدم تمّكنھ من تعبئتھا بشكل عمودي ومن ثّم وضعھا 

  في العلبة الطولیة.
  

  دعممرحلة تخفیف ال
م ضافة یوإتم العمل على  ،مل واستعداده لزیادة أیام العملأبدى استمتاعھ في العبشكل جید وبعد أن أصبح محمد ینجز عملھ 

ت ل حیث أصبحقوأصبح تدخل مدربة العمل أ .دة أربع ساعات خالل الشھر الثانيسبوع لمأیام في األ 3دوام لمحمد لیصبح 
البدء باالعتماد على نفسھ في العمل وانتظار أختھ  محمدكي یستطیع تأتي أحیاناً متأخرة  فقط وكانتسبوع ن في األییوم ترافقھ

عن أداء محمد في ذلك الیوم الذي كان فیھ تستفسر العمل  ةمدربكانت وفي الیوم التالي . لوحده كي تقلھ الى المنزل بعد العمل
المرحلة وأصبح دور المدربة فقط  هفي ھذ جح محمد فعالً ونال. ب وھل استطاع العمل بشكل جید أم لوحده دون وجود المدر

  المشاھدة والمراقبة.
  

واجھ المشرف انیكا في البدایة مشكلة مع محمد من حیث المحافظة على نظافة دورة المیاه بعد استخدامھا، عندھا طلب 
یاه لمحمد وأن ذلك األمر أزعج مساعدة مدربة العمل. والتي قامت بدورھا بتفسیر أھمیة المحافظة على نظافة دورة الم

  المشرفة وصاحبة العمل. بعدھا لم یكرر محمد ذلك التصّرف وحافظ على نظافة كافة مرافق مكان العمل.
  

 عم مرحلة انسحاب الد
 ،دارة العملإتقییمھ الجید من قبل على  وبناءً  ،نجازه أغلب العمل دون مساعدةإھ وبعد أن نجح محمد في بدء تخفیف الدعم عن

 أیام في االسبوع كدوام جزئي بناءً  ةساعات لمدة ثالث 5تم االتفاق في الشھر الثالث على زیادة ساعات العمل لمحمد لتصبح 
  ئي.بشكل جز ھعلى رغبتھ ورغبة أھلھ في بقاء دوام

  
ً یزور محمد یومبأن ح المرحلة تم العمل على بدء التخفیف من وجود مدرب العمل لیصب هفي ھذ حیث أن  عیاً.اً أسبوواحد ا
  لوجود المدرب طوال الوقت. ةحاج لم یكن ھناكعلى تقییمھ و في باقي االیام بناءً  اً كان جید محمدأداء 

  
تم مناقشة مھام عمل محمد ودوامھ مع المشرف انیكا كما تم اطالعھ على كیفیة إعطاء التعلیمات لمحمد من خالل استخدام 

  ر على القراءة أو الكتابة. التعلیمات اللفظیة، حیث أن محمد غیر قاد
  

تم تدریب محمد على كیفیة التعامل مع المخاطر واألدوات الحساسة مثل زجاجات العطر. كما تم تعریفھ على مخرج 
  الطوارئ، باإلضافة إلى توضیح ذلك إلى مشرفھ وزمیلتھ في العمل كي یساعداه في حاالت الطوارئ.

  
ً سبوع األاأل وفي ،المرحلة هوبعد نجاح محمد في ھذ  6یعمل  حمدوأصبح م خیر من الشھر الثالث تم سحب مدرب العمل تماما

  اً. سبوع بشكل مستقل وبتقییم جید جدأ كلیام أ ةسبوع لمدة ثالثساعات في األ
  

ى لإجیدة وتشیر  ھاضافة الى تقاریر تقییم أداء محمد والتي كانت نتائج ،التقییم عبر االتصاالت الھاتفیةأصبحت المتابعة و
  .لالنتقال الى مرحلة العمل بدوام جزئي ھجاحھ خالل فترة التدریب مما یؤھلن

  
ھ تدریب ةة مادیة منذ بدایأیتقاضى علیھ مكافو ھفي عمل یعمل محمد اآلن في بیت الصابون على التعبئة والتغلیف وھو سعید جداً 

راحة وأوقات العمل الفعلي. أثبت محمد كفاءتھ وحتى اآلن. كما یستطیع إدارة وتنظیم وقتھ في مكان العمل من حیث االست
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 100صندوق خالل ساعتین في البدایة، أما بعد انتھاء فترة التدریب المكثّف أصبح ینجز  40للشركة، فقد كان ینھي عمل 
صندوق خالل ساعتین. وقد أصبح الشخص الوحید المسؤول عن تجمیع وطّي الصنادیق في الشركة نظراً لسرعة أدائھ وحجم 

  انتاجیتھ. وھذا ما أشعر الشركة بمدى التزامھ وحماسھ للعمل.
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القصة الثالثة من 
 األردن

  دعم تشغیل 
 محمد بطاینة
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  تشغیلقصة دعم 

  الشاب محمد البطاینة 
  مدرسة الزھراءمكان التأھیل: 
  شركة قطیف الخیر –بیتزا كورنر مكان العمل: 

  األردن –عمان     
  

  عالیة جمعة إعداد:
  جمعیة سنا لدعم ذوي االحتیاجات الخاصةھة المنسقة: الج

كناي شنغو/ الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي مدرب العمل: 
  (جایكا)

  

  المقدمة 
عام من موالید االردن یعیش  19محمد البطاینة شاب عمره 

وسط األ اإلبنھو . ومنطقة شفا بدران عمان في مع والدیھ في
التحق في دورة قیادة الحاسوب  صف التاسع. وبعدھاحتى الحق محمد بمدرسة الزھراء الخاصة التللعائلة ولدیھ أخ وأخت. 

ولدیھ حب  ،لعاب الفیدیوأد الریاضة وكرة القدم بالتحدید ویحب محمكما  .الحاسوبستخدام الالشدید  لحبھICDL الدولیة 
  مع تفسیره. ن الكریم كامالً آحفظ جزء من القر تمأحیث  ةیتھ القوذاكر. إضافة إلى للتلوین وتنسیق االلوان بشكل رائع

  

  یمالتقی

ت لھ أسرتھ قدم العكس تماماً على بل  ھأھللتحدیات على محمد والصعوبات وا هلم تؤثر ھذ .محمد شخص لدیھ صعوبات تعلم
أساسیات ة والكتابة واءالقرإلحاقھ في مدرسة، حیث اكتسب مھارة من خالل  في المجتمع ھالدعم الالزم وعملوا على دمج

ھد یحب العمل محمد شاب مجت. ) التصمیم الجرافیكيفي عدة دورات مثل (دورات الكمبیوتر و ھشراك، كما تم إالریاضیات
لدیھ و، والتوجیھات ومطیع للتعلیمات متعاون جداً . كما أنھ تكوین صداقاتولدیھ القدرة على جول ومحبوب وھو خ واإلنتاج.

ح. كل ذلك شّجع والدیھ للبحث عما یرید بكل وضوو ئھیستطیع محمد التعبیر عن آرا. لمنزلیةال اعماألالقدرة للمساعدة في 
عن فرصة مشاركة لھ في سوق العمل المفتوح. زارت األم المعرض الوظیفي لوزارة العمل للتعّرف على الفرص المتاحة 

ة سنا والتي قامت بعمل تقییم شامل لقدرات والتي قد تتالءم مع قدرات محمد ورغباتھ. كما التقت بمدربة العمل من جمعی
  محمد ورغباتھ.

  

  الوظیفیة طابقةتقییم بیئة العمل والم
 ،احدى اجتماعات جمعیة سنا الدوریةمالك مطعم بیتزا كورنر في بو الروس أة برنامج سنا للعمل بالسید رائد التقت مسؤول

وأبدى السید رائد  ،اسة التشغیل المدعوم ومدرب العملسی حیث تم الحدیث عن برنامج سنا للعمل وعن اآللیة المتبعة في
زیارة بقامت السیدة عالیة بعد ذلك . دعم االشخاص ذوي االعاقة في مطعمھ من خالل التعاون مع جمعیة سنابتشغیل و ھرغبت

ینة بیئة العمل معابقامت و تھا،فرصة العمل المتوفرة وطبیعالتعرف على طریقة سیر العمل والھیكل التنظیمي وعلى لمطعم وا
ً بكانت الوظیفة الشاغرة ھي القیام  .البشریة والمادیة من خالل تلمیع أدوات الطعام ووضعھا على  فتح صالة المطعم صباحا

  المطبخ.تنظیف لطاوالت والمساعدة في ا
  
الوظیفة  هزمة للقیام بھذالمحمد یمتلك المھارات ال، وجدت أن العمل في جمعیة سنا مدربةجرتھ أعلى تقییم محمد التي  بناءً و

. بعدھا تم عرض الفرصة على محمد وأسرتھ، وتم النقاش معھم حول امكانیة تأمین مواصالت إلبنھم من وإلى في ھذا المكان
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مكان العمل، نظراً لعدم وجود وسیلة نقل لدى المطعم لنقل الموظفین. وافقت األسرة على مرافقة محمد من وإلى مكان العمل 
تم ، وبعدھا في الخطة الالزمة للتشغیل األسرة شراكإوبذلك تم الصعوبة إیماناً منھم بدورھم في دعم تشغیل ابنھم.  لتخطي ھذه

  خطوة أولى لتقییم محمد من قبل ادارة المطعم.كجراء المقابلة إل أسرتھ وصاحب العملبین محمد والجتماع تنسیق ال
  

  التشغیل المقابلة و
في  برنامج العمل والدیھ، ومسؤولةكان محمد برفقة مكان العمل. في  ،مصاحب المطع، أبو الروسالمقابلة السید رائد  أجرى

للعمل  ھطرح علیھ عدة أسئلة عن حبوالحدیث مع محمد و صاحب العملوسرة وتم التعارف بین األ ،مدربة العملو جمعیة سنا
  . وال یفضل القیام بھا ھمور التي تزعجاألمور التي یحبھا واألمھاراتھ الممیزة ووھوایاتھ و

  
ً أتم التطرق  كما   .وصاحب العملسرتھ وتم تعریف مدربة العمل على محمد وأ ،لعدد ساعات الدوام والمواصالت یضا
  

على العمل وتم االتفاق على البدء بتدریب محمد  والعاملین فیھ،قام السید رائد بتعریف محمد ومدربة العمل على مكان العمل 
  لمقابلة.التالي ل یومفي المباشرة 

  

  خطة دعم العمل وآلیة التشغیل
محمد  بمشاركة أسرةالمدعوم  تشغیلعداد خطة الإقامت جمعیة سنا ب ،طراف على البدء بعملیة التشغیلألبعد موافقة جمیع ا

عدیل نسبة لھا تأشھر بوجود مدربة العمل یتم خال 3مدتھا  جریبیةق على أن یخضع محمد لفترة تتفاحیث تم اال .دارة المطعمإو
أیام  3ساعات ولمدة  3على التدّرب على العمل بمعدل  محمدحیث بدأ  .على المتابعة والتقییم بناءً الدعم حسب أداء محمد و

 ً   العمل. ةدعم مكثف من قبل مدرببو أسبوعیا
  
 :مرحلة الدعم المكثف  )أ

خالل األسابیع الثالثة بدأ محمد العمل في المطعم 
م أسبوعیاً اأی ةل لمدة ثالثومن الشھر األ األولى

بمدربة العمل یلتقي  وكان. ساعات في الیوم 4 وبمعدل
تقدم لھ الدعم المكثف  كانتالتي في مكان العمل و

من حیث أوقات االستراحة،  زمةالواالرشادات ال
كیفیة ترتیب الطاوالت، األدوات المستخدمة أثناء 

 عن لةالمسؤوت أسرة محمد كانوقد . العمل، وغیرھا
عم. أثناء ھذه الفترة المطتوفیر وسیلة النقل من وإلى 

واجھ صاحب العمل مشكلة مع محمد بسبب استخدامھ 
الكبیر لھاتفھ النقّال أثناء العمل وعرض ھذه المشكلة 
على مدربة العمل. والتي قامت بدورھا بالتحدّث مع 
والدیھ وطلب منھم عدم إصطحاب محمد لھاتفھ أثناء 

، ومن ثم سمح لھ بإحضاره واالحتفاظ بھ مع المشرف في حال احتاج لمكالمة أحد والدیھ، كما سمح لھ العمل في البدایة
  استخدامھ أثناء أوقات االستراحة فقط ومن ثم علیھ إعادتھ إلى المشرف.

  
 مرحلة تخفیف الدعم:  )ب

لى العمل وأداء المھام المطلوبة یام الدوام وأثبت قدرتھ عأبزیادة أوقات و ھبعد ان أبدى محمد سعادتھ في العمل ورغبت
 أسبوعیاً وبمعدلأیام  ةفي بدایة الشھر الثاني لتصبح خمس زیادة أیام وأوقات العمل تم ،الملحوظ همنھ بشكل جید وتطور

  .وھو یعملعن بعد محمد  ةفقط مراقب ھاصبح دورأالعمل أقل حیث  ةصبح تدخل مدربي الیوم. أساعات ف 6
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ً یام في األأ 3 ة مرافقتھا لمحمد إلىة بتخفیض فترالمدربقامت  ال ترافق  یام. وفي أیام العمل التيأ 5عن  سبوع عوضا
ً  ةقوم المدربفیھا محمد، ت في العمل  ھعلى االعتماد على نفس ھقدرتعن أداء محمد و من مشرف العمل باالستفسار ھاتفیا

  وانتظار والده بھدوء بعد انتھاء الدوام.  
  

  عم:ج )  مرحلة انسحاب الد
الذي تقوم بھ مدربة العمل وبمشاركة صاحب العمل. على التقییم االسبوعي  بناءً نجاح محمد في المرحلة الثانیة و بعد

األسبوع. ایام في  5ساعات لمدة  7 سبوع الثالث من الشھر الثانيساعات عمل محمد لتصبح في األتبیّن إمكانیة زیادة 
دون  ھعلى العمل ونجاح ھوبعد اثبات محمد قدرت دعمھا لھ في مكان العمل.بدأت مدربة العمل بالتخفیف تدریجیاً من 

 7 بمعدلایام  5صبح یعمل في المطعم لمدة أو اً،االخیر انسحاب مدرب العمل تمام سبوعتم في األ ،وجود مدرب عمل
المتابعة العمل تقوم بمدربة أصبحت ومرضیة للجمیع. بعد ذلك،  ل جید ومستقل وبنتائج تقییم جیدةساعات في الیوم بشك

، مما ساھم في انتقال محمد جیدة ھاالتصاالت الھاتفیة باالضافة الى التقییم االسبوعي والذي كانت نتائج بواسطةوالتقییم 
  عصراً.   5صباحاً وحتى الساعة  9من الساعة  بدوام كاملعمل مرحلة الإلى 

  

  الدعم الطبیعي من زمالء العمل
عي لكافة العاملین وھو متغیر أسبوعیاً. یستطیع محمد معرفة أیام وساعات عملھ من خالل البرنامج الذي یوجد جدول للدوام األسبو

لتھ یوضح أیام العطلة والدوام للجمیع. البرنامج متغیّر بالنسبة لجمیع العاملین عدا محمد الذي طلب من البدایة مع أسرتھ أن تكون أیام عط
تقدیم الدعم الالزم لھ في حال احتاجھ وخصوصاً في فترة انسحاب مدربة العمل. كما أصبح تربطھم الجمعة والسبت. یقوم زمالء محمد ب

  عالقات صداقة معاً.
  

یة أبدى محمد رغبتھ في تعلّم كیفیة صناعة البیتزا، وأصبح أثناء أوقات فراغھ یحضر البیتزا البسیطة كوجبة لغدائھ. مما أشعره باالستقالل
 لتقاضیھ راتب شھري لقاء عملھ. داً سعید ج والسعادة. وھو
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  مالحظة

أرغب في تھنئة الشبكة المالیزیة لمدربي العمل إلصدار ھذا الكتاب، مدرب العمل: دلیل عملي للتدریب على العمل، حیث 
  یوفر المحتوى التوجیھات والموارد المفیدة التي تتعلق بأدوار ومھارات مدرب العمل.

  
ً في دعم األشیلعب مدرب العمل دوراً حی شعر باإلعجاب أاإلعاقات الشدیدة. األشخاص ذوي خاص ذوي اإلعاقة خاصة ویا

ن إخالل تدریب األفراد على العمل.  تجاه تطویر الشبكة المالیزیة لمدربي العمل في توسیع نطاق وظیفة مدرب العمل من
في تأسیس ودعم برنامج مدرب العمل  )جایكاون الدولي (الوكالة الیابانیة للتعایة اإلجتماعیة في مالیزیا وإلتزام وزارة الرعا

عاقة وخاصة أولئك من شأنھا أن تعمل على تمكین المزید من األشخاص ذوي اإل في مالیزیا ھو في الواقع خطوة ھامة جداً 
  م.المستدا التشغیلإعاقات شدیدة للمشاركة في  لدیھمالذین 

  
في توفیر فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. ففي  زیا الذي یعمل جاھداً كما یجدر تقدیم الثناء للقطاع الخاص في مالی

األشخاص ذوي اإلعاقة. من الضروري تدریب المزید من  شغیلعدد الشركات التي تعمل على ت السنوات األخیرة، ازداد
. ویعتبر التعاون مع مدربي العمل لتلبیة احتیاجات الدعم للحصول على فرص العمل الھامة والمساھمة في القوى العاملة

عدد أكبر من األشخاص ذوي  شغیلتحقیق المزید من النجاح في ت القطاع الخاص في برنامج مدرب العمل ھو الطریق في
  اإلعاقة.

  
أتمنى النجاح للشبكة المالیزیة لمدربي العمل في مھمتھم لزیادة وتعزیز فرص  الشبكة الیابانیة لمدرب العمل، وبالنیابة عن
  اص ذوي اإلعاقة في مالیزیا.عمل األشخ

  
  2012آذار 

  غاواأوھیروشي 
  أتسوما النسائیة، الیابان وفیسور في جامعةرب

  شبكة مدرب العمل، الیابان مدیر
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  حقمال

   1الملحـــق 

  برنامج خدمات مدرب العمل

 مقدمة .1

 ویدھم بخدمات دعم العملن خالل تزتشغیل طویل المدى لألشخاص ذوي اإلعاقة مالتشغیل المدعوم ھو منھج لتعزیز ال

اإلعاقة وبین الشركة  يبین الشخص ذكجسر  ولى من التشغیل. یتمثل دور مدرب العملومدرب العمل من المراحل األ

  من خالل تقدیم الدعم الالزم لكال الجھتین.

  

 دور مدرب العمل في دعم العمل .2

  كالتالي:التشغیل المدعوم یتخلص دور مدرب العمل في 

  

  اإلعاقة يتقییم وفھم ظروف الشخص ذ ص ذوي اإلعاقة:تقییم األشخا

  

  تقییم مكان وبیئة العمل تقییم مكان العمل:

  

  اإلعاقة مع النقاش مع اإلدارة. اتعدیل ظروف العمل وإعادة ترتیب المھام التي تالئم الشخص ذ المطابقة الوظیفیة:

  

  مكان العملصاحب العمل في اإلعاقة و تقدیم الدعم للشخص ذي الدعم المكثف:

  

  اإلعاقة وانسحاب مدرب العمل بشكل تدریجي. لدعم من قبل زمالء العمل للشخص ذيا إیجاد الدعم الطبیعي:

  

  دعم بالتناوب للحفاظ على الشخص ذي اإلعاقة في العمل المتابعة:

 برنامج مدرب العمل: .3

  دیم برنامج مدرب العمل.تماعیة بتقالمدعوم، فقد قامت دائرة التنمیة االجكجزء من برنامج التشغیل 

ً   -أ عمل من خالل شبكة المدرب ل اإلعاقة یمكنھم التقدم لطلب بدلذوي  من أصحاب العمل الذین یشغلون أشخاصا

 مدربي العمل مالیزیا.
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یحصل مدرب العمل على إعاقة.  رنجت مالیزي عن كل شخص ذي 900یقدم ھذا البرنامج بدالت تصل إلى   - ب

 ساعة. 60عن كل ساعة عمل وقد تصل إلى  رنجت مالیزي 15بدالت تبدأ من 

 مالیزیا لمدربي العمل.متاحة إلى شبكة  ھذه البدالت  - ج

لضمان فعالیة الدعم لألشخاص ذوي  في التشغیل المدعوم على أصحاب العمل التعاون مع مدرب العمل  -د

 اإلعاقة.

على  منھج منظم بناءً اإلعاقة من خالل  ایقوم مدرب العمل بتدریب زمالء العمل الذین یدعمون الشخص ذ  -ه

 احتیاجات الفرد.

فمدرب العمل یجب أن یستعد  عاقة، یتم تطویر الدعم الطبیعي.ذوي اإلالعاملین من تم تدریب یبعد أن   -و

 الدعم لھم وقت الحاجة.یقدّم ذوي اإلعاقة والعاملین من لالنسحاب، لكنھ یبقى على اتصال مع 

 إجراءات طلب مكافأت مدرب العمل .4

اب الحصول على موافقة وتأكید من أصح مدربي العمل من خاللمالیزیا لمن شبكة  العمل طلب بدالتیستطیع مدرب 

  .العمل الذین یوفرون فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

  

  إجراءات الطلب:

لب مدرب العمل للحصول على بدالت. (یرجى الرجوع إلى كتاب مدرب على صاحب العمل الموافقة على ط  -أ

 ).193 – 187ن بیرخدماتان في الصفحات العمل بورانغ الوا

بتعبئة نموذج الطلب لكل زیارة قام بھا لمكان العمل مع الشخص ذي اإلعاقة.  معلى مدرب العمل أن یقو   - ب

(یرجى الرجوع  إجمالي ساعات العمل والخدمة التي تم تقدیمھا.على یجب أن یؤكد صاحب العمل أو الشركة و

 )192 – 190العمل في الصفحات إلى كینیاتان تونتوتان إلى مدرب 

ال نموذج طلب الحصول على بدالت (یرجى الرجوع إلى مدرب عمل البوران بعد ذلك على مدرب العمل إرس  - ج

 ) ومن ثم یطلب من شبكة مالیزیا لمدرب العمل دفع المبلغ.193في الصفحة 

 تم ذكره. للمؤسسة التابع لھا مدرب العمل كمابالدفع مدربي العمل مالیزیا ل شبكةتقوم   -د

  

  www.jobcoachmalaysia.comمالحظة: یمكن الحصول على النماذج المذكورة أعاله من 

  زید من المعلومات یرجى التواصل مع:لم

  شبكة مالیزیا لمدربي العمل 
  دائرة التنمیة االجتماعیة

  معوزارة المرأة، األسرة وتطویر المجت
  بوتراجیا، مالیزیا  4,62100، بیرسیان بیدانا، بیرسینت 55، رقم 6الطابق 
 83232063-603+فاكس:    83231000-603+ھاتف: 

  www.jobcoachmalaysia.comموقع الكتروني:   jcnetmalaysia@gmail.comبرید الكتروني: 
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  2الملحـــق 
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD 

(545143 D) 

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 

Wisma PSMB 
 جاالن بینغن، ارتفاعات دامانسارا

كوااللمبور 50490  

  0320964800ھاتف رقم: 
  0320964999فاكس: 

 www.hrdf.com.myالموقع االلكتروني: 

  

 )PSMB/20/8 Kulti 5)43رقم المرجع: 

  2010آذار  3التاریخ: 

  3/2010نشرة أصحاب العمل رقم 
  

  المساعدات المالیة لتدریب األشخاص ذوي اإلعاقة أو مدرب العمل
    

 ف:الھد .1
اصة باألشخاص ذوي اإلعاقة الھدف من ھذه النشرة ھو إبالغ أصحاب العمل بأن برامج مدرب العمل الخ 1.1

 .SBLتخضع للمساعدة المالیة من قبل صندوق تطویر الموارد البشریة ضمن برنامج 
  
 الخلفیة: .2

تم تعریف األشخاص ذوي اإلعاقة بأنھم من لدیھم قصور طویل األجل جسدي، ذھني، عقلي أو حسي  1. 2
الرعایة االجتماعیة في مالیزیا والذي یعیق مشاركتھم بشكل كامل وفعال في المجتمع. قامت دائرة 

  بتصنیف األشخاص ذوي اإلعاقة إلى سبع مجموعات:

 إعاقة بصریة  )أ
 إعاقة سمعیة   )ب
 إعاقة حركیة  )ج
 إعاقة نطق  )د
 بطء التعلّم  )ه
 إعاقة ذھنیة  )و
 إعاقات متعددة  )ي
  

بسبب ھذا القصور، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة الیستطعون التدرب بشكل فعال وبالطرق المعتادة من  2.2
ة التركیز والطرق المستخدمة. لذا، فإن دائرة الرعایة االجتماعیة تبنت منھج مدرب العمل لیتم ناحی

  تطبیقھ لتدریب األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل متخصص.

مدرب العمل ھو برنامج تدریبي یقوم بھ مدربون خبراء في تھیئة األشخاص ذوي اإلعاقة قبل العمل  3. 2
ھ یوفر المساعدة خالل العمل من خالل التدریب أثناء العمل. تم تقدیم مدرب (تقییم ومطابقة وظیفیة) كما أن

العمل لیزود األشخاص ذوي اإلعاقة لیستطعوا العمل في المجتمع أو في سوق العمل المفتوح ویساعدھم 
بأن یستمتعوا باالستمرار في العمل. لذلك، مدرب العمل یزود األشخاص ذوي اإلعاقة بالمھارات العقلیة 

  العملیة الالزمة لھم كي یعملوا في المجتمع.و
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 تركیبة برنامج مدرب العمل .3

 
إن نموذج تدریب مدرب العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة یختلف من مجموعة ألخرى حسب طبیعة إعاقة  1. 3

كل شخص. فكل مجموعة من اإلعاقة لھا احتیاجاتھا الخاصة في التدریب. كما أن مدة التدریب تختلف 
الشخص على الفھم والتكیّف مع البیئة االجتماعیة، باإلضافة إلى ظروف العمل المادیة التي  حسب قدرة

  تتطلبھا من الشخص ذي اإلعاقة.
  
في برنامج مدرب العمل، یجب أن یخضع الشخص ذو اإلعاقة إلى أسبوعین من التدریب قبل عملیة  2. 3

بین بیئة العمل والشخص ذي اإلعاقة. وبعد أن  التشغیل لتحدید االحتیاجات وذلك لضمان المطابقة الجیدة
ینجح الشخص ذو اإلعاقة في الحصول على وظیفة، یقوم مدرب العمل بتزوید الشخص بدعم مكثف في 
مكان العمل من خالل خطوات عملیة. جلسة تدریب العمل یتم تنفیذھا لساعات قلیلة خالل الیوم على مدار 

لى أسبوعین أو ثالثة أسابیع للجلسة الواحدة. یتم تخفیف الدعم المكثف عدة أیام وبرنامج التدریب قد یمتد إ
  بشكل تدریجي بعد عدة جلسات تدریب.

  
  . إجراءات الطلب والتقدیم4

  SBLعلى أصحاب العمل الذین یحتاجون إلى دعم مالي لمدرب العمل أن یقدموا طلباتھم لبرنامج  1. 4
  بالتدریب مع إرفاق ما یلي: قبل البدء  PSMB/PGL/1/09باستخدام نموذج 

  
  نسخة عن بطاقة تعریف المتدرب ذي اإلعاقة -أ

  محتوى نموذج تدریب مدرب العمل - ب
  عرض لبرنامج مدرب العمل - ج
  ملف المدرب أو المدربین -د

  
 50تبلغ رسوم الدورة التدریبیة التي یمكن طلبھا من صندوق تطویر الموارد البشریة بناًء على معدل  2. 4

رنجت مالیزي للساعات الالحقة. بحیث ال یجب أن تزید  30مالیزي لكل ساعة ألول ساعتین، و رنجت
روبیة مالیزیة للیوم الواحد. ھذا المعدل تم تحدیده من قبل دائرة الرعایة االجتماعیة. وبما  300عن 

لعمل یخص التكالیف األخرى المسموح بھا ستخضع لإلرشادات الحالیة والتشریعات. على أصحاب ا
  لتقدیم طلباتھم.  PSMB/T/1/09استخدام نموذج 

  
وتحت ھذا اإلطار، فإن المساعدات المالیة یتم منحھا فقط ألصحاب العمل الذین یشغلون األشخاص ذوي  3. 4

اإلعاقة ضمن عقد خدمة معھم. إذا تم تنفیذ التدریب قبل تشغیل الشخص ذي اإلعاقة فلن یعتبر قانونیاً 
  دات مالیة.للمطالبة بأي مساع
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  . یوم التفعیل5

  یبدأ تفعیل ھذا المنشور من تاریخ نشره. 1. 5

  مع جزیل الشكر
 PEKERJA TERATIH MENJANA KECEMERLANGAN 

KERANA MU MALAYSIA MAJU 
 

  مع فائق التقدیر،
  المدیر

  قسم منح التدریب
  عن المدیر التنقیذي

Pembangunan Sumber Manusia Berthad  
  



 

لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة والشركات التي تشغّلهم لتحقيق التشغيل  إن هذا الكتاب يعدّ دليالً شامالً حول المنهج الفعّال

 المستدام.

 

بعد عدة مبادرات في الواليات المتحدة بالسبعينات، أثبتت ممارسات التشغيل المدعوم فعاليتها في تحقيق فرص تشغيل 

مية ومنفصلة عن سوق شمولية ومدفوعة األجر لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين كانوا معزولين في ورشات عمل مح

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة قدرة على العمل في أماكن عمل لدى العمل. إن آلية التشغيل المدعوم أثبتت بأن 

 مفتوحة وتنافسية.

 

مدربو العمل هم العامل الرئيسي لنجاح التشغيل المدعوم. فهم يوّفرون الدعم المتخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة بدءاً 

اإلعداد لما قبل التشغيل وصوالً إلى مرحلة المتابعة أثناء العمل. فالدعم المقدم يتنوع من شخص ذي إعاقة من مرحلة 

آلخر، ويعتمد على كثافة الدعم التي يحتاجها كل شخص. فالشخص ذو اإلعاقة البسيطة يحتاج إلى دعم أقل بينما يحتاج 

 ول.الشخص ذو اإلعاقة الشديدة إلى دعم مكثّف وفترة دعم أط

 

ن ونتمنى بأن تكون المعلومات واألمثلة الموجودة في هذا الكتاب كفيلة بإقناع المجتمع بأن األشخاص ذوي اإلعاقة قادر

 على العمل في أماكن عمل مفتوحة مع وجود الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة. 


