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لمن هذا الدليل؟
يقــدم هــذا الدليــل توجيهــات وإرشــادات ميدانيــة للمــدرب المرافــق للموظفيــن أصحــاب
الهمــم ،خــال مســيرتهم التدريبيــة مــن أجــل االســتقرار الوظيفــي والنمــو المهنــي.
ويســير الدليــل مــع المــدرب الرفيــق خطــوة بخطــوة مــن أجــل األخــذ بيــد أصحــاب الهمــم
وخاصــة فــي بدايــات عمليــة التوظيــف ،تســهي ً
ال لحياتهــم المهنية وســعيًا لدعــم أدائهم
للمهــارات الوظيفيــة المكلفيــن بهــا علــى قــدر المســاواة مــع اآلخرين.
إن دور المــدرب المهنــي فــي إنجــاح عمليــة توظيــف أصحــاب الهمــم هــام للغايــة كونــه
الوســيط الــذي يســاعد فــي تذليــل الكثيــر مــن العقبــات التــي قــد تعتــرض ســير عمليــة
التوظيــف.
إن المــدرب المهنــي هــو الرفيــق للموظــف مــن أصحــاب الهمــم الــذي يــدرس االحتياجــات
الشــخصية والوظيفيــة ويتعامــل معهــا ،ويســاعد فــي توفيــر البيئــة المشــجعة والداعمــة
ألصحــاب الهمــم ،بمــا يســاعدهم علــى االســتقاللية والنمــو المهنــي فــي العمــل.

تقـــديم

:

تســعى وزارة تنميــة المجتمــع إلــى الوصــول بأصحــاب الهمــم إلــى أقصــى قــدر ممكــن مــن
االســتقاللية واالعتمــاد علــى الــذات ،ويعتبــر التشــغيل أحــد أهــم المدعمــات للوصــول إلــى
االســتقالل الذاتــي ،جنبــً إلــى جنــب مــع التوافــق النفســي واالجتماعــي.
وكــون اإلعاقــة ال تتركــز علــى العوائــق الجســدية والحســية والعقليــة التــي يعانــي منهــا
أصحــاب الهمــم علــى اختــاف إعاقاتهــم ،بــل إن البيئــة المحيطــة التــي يتفاعل معهــا أصحاب
الهمــم تعتبــر عامـ ً
ا أساســيًا مــن شــأنه زيــادة التحديــات التــي يواجههــا الشــخص أو التخفيف
منهــا ،حيــث يعتبــر تهيئــة البيئــات الماديــة فــي بيئــات العمــل لتيســير قيــام أصحــاب الهمــم
بمهامهــم وأعمالهــم مــن مدعمــات التأثيــر البيئــي اإليجابــي علــى نظرتهــم إلعاقاتهــم
وانخراطهــم المجتمعــي.
لذلــك فــإن دور المــدرب المهنــي ألصحــاب الهمــم يتمركــز فــي جعــل هــذه البيئــات مناســبة
وداعمــة للموظفيــن أصحــاب الهمــم وممكنــة لهــم ،فهــو الشــخص الــذي ينظــر إلــى جوانــب
القــدرة ويحــاول تنميتهــا وتوظيفهــا لخدمــة المهــام الوظيفيــة فــي بيئــة العمــل ،ويهــيء
مرحبــة ودامجــة ألصحــاب الهمــم فــي بيئــات العمــل.
بيئــة العمــل الماديــة والبشــرية لتكــون
ّ
لذلــك فــإن نشــر ثقافــة المــدرب المهنــي تعتبــر غاية فــي األهميــة لما له مــن دور في االســتقرار
الوظيفــي للموظفيــن أصحــاب الهمــم بــل ونموهــم الوظيفــي أيضــً ،وهــذا الدليــل جــزء مــن
الجهــود التــي تبذلهــا وزارة تنميــة المجتمــع وإدارة رعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم علــى وجــه
الخصــوص مــن أجــل تدريــب فعــال ألصحــاب الهمــم فــي بيئــات العمــل يقــود إلــى تشــغيل
فعــال دامــج ومســتدام.

وفاء حمد بن سليمان
مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم
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دليل البرنامج التدريبي

الهدف العام من البرنامج:
تنمية قدرات مدربي أصحاب الهمم في بيئات التوظيف الدامج

مدة البرنامج:
يومين بواقع  10ساعات تدريبية.

األولى

التعامل مع الموظفين
أصحاب الهمم

األول

يلم المتدرب بالمفاهيم األساسية
أن َّ
المتعلقة بالتعامل مع الموظفين
أصحاب الهمم في بيئات العمل

الثانية

دور المدرب المهني
ألصحاب الهمم

أن يتعرف المدرب المهني على دوره
في المؤسسة لدعم الموظفين
أصحاب الهمم

األولى

التدريب الخماسي
ألصحاب الهمم

أن يتعرف المدرب على الخطوات
الخمس في تدريب أصحاب الهمم في
بيئات العمل

بيئات التوظيف الدامج

أن يستطيع المدرب دعم أصحاب
الهمم من خالل تهيئة بيئات العمل
لتكون دامجة

الثاني
الثانية

( )5ساعات

المستهدفون:
مدربو وأصدقاء أصحاب الهمم في التوظيف الدامج

التدريبية

( )5ساعات

األهداف التفصيلية للبرنامج:
1.اإللمام بمفاهيم المدرب المهني ألصحاب الهمم
2.إكساب المستهدفين مهارات التدريب المهني ألصحاب الهمم
3.مراحل التدريب المهني ألصحاب الهمم
4.التعرف على دور المدرب المهني
5.إكساب المستهدفين مهارات التواصل والتواصل مع الموظفين أصحاب الهمم.

اليوم
التدريبي

الجلسة

الموضوع

الهدف السلوكي
أن يكون المتدرب قادرًا على:

الزمن

اسم البرنامج:
المدرب المهني ألصحاب الهمم .Job Coach

المنهاج التدريبي

الوسائل التدريبية:
1.جهاز عرض بيانات Data show؛
2.جهاز حاسب آلي
3.سبورة ورقية وحائطية
4.أوراق A4
5.اقالم ملونة
األنشطة واألساليب التدريبية:
1.محاضرة تدريبية؛
2.حلقات نقاش ضمن مجموعات
3.لعب األدوار.
4.فيديوهات.
5.العاب تركيب جماعية.
6.بطاقات مصورة.
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اليوم التدريبي األول

المادة العلمية ( اليوم التدريبي األول /
الجلسة األولى)

اليوم األول  -الجلسة األولى

مفاهيم خاطئة عن أصحاب الهمم

عنوان الجلسة:

التعامل مع الموظفين أصحاب الهمم

معتقدات خاطئة ال تسندها األدلة العلمية والخبرة

هدف الجلسة:

ـم المتــدرب بالمفاهيــم األساســية المتعلقــة بالتعامــل مــع الموظفيــن أصحــاب الهمــم
أن يلـ َّ
فــي بيئــات العمــل

موضوعات الجلسة:
1.لمن التدريب المهني ولماذا؟
2.التعامل مع أصحاب الهمم من مختلف اإلعاقات

 4.جميع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يمكنهم قراءة الشفاه.
 5.إن الناس المكفوفين لديهم حاسة سادسة.
 6.األشخاص ذوو اإلعاقة يشعرون بارتياح أكبر مع األشخاص الذين لديهم إعاقات مثلهم.
 7.إن الناس غير المعوقين ملزمون برعاية األشخاص الذين لديهم إعاقة.
 8.ال يحق أبدًا ألي طفل غريب أن يسأل الناس عن إعاقاتهم.
 9.إن حياة األشخاص ذوي اإلعاقة حياة مختلفة تمامًا عن حياة الناس غير المعوقين.
	10.إن من حق األشخاص غير المعوقين الوقوف في أماكن وقوف السيارات المخصصة
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الخطوات التدريبية:
التوزيع الزمني للخطوات التدريبية للجلسة األولى
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م

الوقت

1
2
3
4
5
6

8.00
8.10
8.25
9.10
9.30
10.00

التعريف بالمتدر بين
تطبيق استبانة لتقويم المتدربين
مادة علمية
نشاطات
مناقشة
انتهاء الجلسة األولى
الوقت المستقطع بين الجلستين

 2.إن جميع األشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة هم أشخاص مرضى.
 3.إن استخدام الكرسي المتحرك يق ّيد اإلنسان ويجعله قعيد هذا الكرسي.

المستلزمات التدريبية:
1.الحقيبة التدريبية ( مادة عملية  +نشاطات تدريبية ).
2.جهاز حاسب آلي.
3.جهاز عرض بيانات Data Show.
4.سبورة ورقية وحائطية وأقالم فلوماستر.
5.حلقات نقاش.

الموضوعات التدريبية

 1.الناس الذين لديهم إعاقة أقل شأنا من الناس غير المعوقين.

	11.ال يمكن القضاء على الحواجز التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.
الزمن

مالحظات

10
15
45
20
30

	12.األشخاص ذوو اإلعاقة يحتاجون دائمًا للمساعدة.
	13.يجب أن نشعر باألسف على األشخاص ذوي اإلعاقة.
	14.الناس ذوو اإلعاقة يتمتعون بالشجاعة.
	15.إن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ليس فكرة جيدة .فمعدل تركهم للعمل أعلى من
غيرهم وهم يتغيبون عن العمل بسبب المرض في أكثر األحيان.

10.30 - 10

16.علينا أن نكون حذرين عندما نتحدث إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ،ألنهم يشعرون أنهم
تعرضوا لإلساءة إذا استخدمت بحقهم كلمة خاطئة.

17.من الصعب خدمة العمالء ذوي اإلعاقة.
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حقائق تدعمها األدلة العلمية والخبرة
ويعملــون ،ولديهــم عائــات ،ولديهــم أحــام وآمــال مثــل أي شــخص آخــر.
1.نحــن جميعــا لدينــا قــدرات ومواهــب واهتمامــات وشــخصيات مختلفــة .واألشــخاص
ذوو اإلعاقــة يذهبــون إلــى المدرســة ،ويتزوجــون ،ويعملــون ،ولديهــم عائــات
ويمارســون اللعــب والقيــام بالغســيل ،والتســوق ،وتنــاول الطعــام خارجــً ،والســفر،
والتطــوع ،والتصويــت ،ودفــع الضرائــب ،والضحــك ،والبــكاء ،ويخططــون ويحلمــون
مثــل أي شــخص آخــر.
2.إن العالقــة بيــن اســتخدام كرســي متحــرك والمــرض قــد تطــورت من خالل اســتخدام
الكراســي المتحركــة فــي المستشــفيات لنقــل المرضــى .لكــن الكرســي المتحــرك
يســتخدم لمجموعــة متنوعــة مــن األســباب قــد ال يكــون لكثيــر منهــا أي عالقــة مــع
المــرض.
ّ
تمكــن
3.الكرســي المتحــرك ،مثــل الدراجــة أو الســيارة ،هــو أداة مســاعدة شــخصية
الشــخص مــن التنقــل فــي البيئــة.

	11.لقــد تــم تصميــم أماكــن وقــوف الســيارات القابلــة للوصــول لتلبيــة احتياجــات النــاس الذين
لديهــم إعاقــات ،وينبغــي أن تســتخدم هــذه المســاحات مــن قبــل هــؤالء النــاس فقط.
	12.كثيــر مــن النــاس ذوي اإلعاقــة مســتقلون ،وينبغــي علــى اإلنســان الــذي يرغــب فــي تقديــم
مســاعدة لهــم أن يســألهم أو ً
ال ليعــرف إن كانــوا بحاجــة إليهــا.
	13.الجميــع يمكنهــم أن يســهموا فــي التغييــر وفــي إزالــة الحواجــز مــن خــال:
فهــم الحاجــة لمواقــف الســيارات المخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــجيع دمــج
ذوي اإلعاقــة فــي األنشــطة المجتمعيــة ،والدعــوة إلــى بيئــة خاليــة مــن العوائــق ،وتجنــب
اســتخدام الكلمــات أو العبــارات الســلبية حــول اإلعاقــة ،وقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة
كأفــراد لديهــم نفــس االحتياجــات والمشــاعر كاآلخريــن ،وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة المؤهليــن كلمــا أمكــن ذلــك.

4.المهم ليس جوانب الضعف بل جوانب القوة في اإلنسان

	14.األشــخاص ذوو اإلعاقــة ال يحتاجــون إلــى شــفقة .إنهــم يحتاجــون إلــى أن تتــاح لهــم
الفــرص.

5.إن المهــارة فــي قــراءة الشــفاه تختلــف بيــن النــاس الذيــن يســتخدمونها وهــي ليســت
طريقــة موثوقــة تماما.

	15.يتطلب التكيف مع اإلعاقة التكيف مع نمط حياة معين ،وليس إلى شجاعة.

6.علــى الرغــم مــن أن معظــم النــاس المكفوفيــن يعملــون علــى تطويــر حواســهم
المتبقيــة ،ولكــن ليــس صحيحــً أن لديهــم حاســة سادســة.
7.إن عــزل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مــدارس ومؤسســات منفصلــة عــزز لــدى كثيريــن
االعتقــاد الخاطــئ بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يريــدون أو ال يســتطيعون بنــاء
عالقــات مــع األشــخاص غيــر المعوقيــن .وفــي هــذه الحقبــة فــان كثيــرًا مــن النــاس
ذوي اإلعاقــة يســتفيدون مــن الفــرص المتاحــة أمامهــم لالنضمــام إلــى المجتمــع.
يقــدم المســاعدة ،ولكــن معظــم النــاس ذوي اإلعاقــة
8.يمكــن ألي شــخص أن
ّ
ّ
يفضلــون أن يتحملــوا المســؤولة بأنفســهم.
9.إن كثيــرًا مــن األطفــال لديهــم حــب اســتطالع وفضــول طبيعيــان .وقــد يطرحــون
أســئلة يعتبرهــا بعــض الكبــار أســئلة محرجــة .ولكــن توبيــخ األطفــال الفضولييــن
ســيجعلهم يعتقــدون أن وجــود عجــز هــو “خطــأ “أو شــيء ســيئ .ومعظــم
األشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــة ال يمانعــون فــي اإلجابــة عــن أســئلة األطفــال.

16.تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن الموظفيــن ذوي اإلعاقــة قــد يكونــوا أكثــر إنتاجيــة
وأكثــر والء وأنــه يمكــن االعتمــاد عليهــم مــن زمالئهــم غيــر المعوقيــن فــي العمــل.
وتبيــن تجــارب الشــركات الكبــرى فــي الغــرب أنــه عندمــا توظــف الشــركات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة فــان أعــداد الموظفيــن المحتمليــن يصبــح أكبــر ،وأن زيــادة تطــرأ علــى معــدالت
االحتفــاظ بالموظفيــن ،وأن نســب الغيــاب عــن العمــل تنخفــض.
17.نحتــاج فقــط أن نكــون لطيفيــن عندمــا نتحــدث مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا نفعــل
عندمــا نتحــدث إلــى أي شــخص .وإذا كنــا غيــر متأكديــن ممــا علينــا أن نقولــه أو نفعلــه ،فــا
بــأس أن نســأل.
18.الزبائــن ذوو اإلعاقــة غالبــً مــا يكــون لديهــم نفــس التفضيــات والتصــورات والمواقــف،
والعــادات ،واالحتياجــات كالعمــاء غيــر المعوقيــن ،وهــم يبحثــون عــن نفــس النوعيــة مــن
المنتجــات والخدمــات .وجميــع النــاس يســتحقون أن يعاملــوا بكرامــة واحتــرام.
	( 19.الخطيب .)2015

ويتســوقون ،ويتزوجــون،
	110.إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يذهبــون إلــى المدرســة،
ّ
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لمن التدريب الوظيفي Job Coaching؟
●موظــف جديــد مــن أصحــاب الهمــم :حيــث يحتــاج إلــى التعــرف علــى بيئــة العمــل
الجديــدة والتدريــب علــى أهــم المهــارات والمهــام الموكلــة لهــا ،وكيفيــة أدائهــا.
●موظــف تــم نقلــه إلــى قســم جديــد أو مهــام جديــدة :يحتــاج الموظــف فــي بيئــة
العمــل الجديــدة إلــى الدعــم مــن أجــل التكيــف مــع بيئــة العمــل بعناصرهــا الماديــة
والبشــرية.
●موظــف مــن أصحــاب الهمــم مــن أجــل تطويــر مهاراتــه :هنــاك بعــض المهــارات
التــي يحتــاج أصحــاب الهمــم إلــى تطويرهــا مــن أجــل مواكبــة متطلبــات بيئــة العمــل
والقــدرة علــى المنافســة.
تعــرض إلصابــه أثــرت علــى قدراتــه :األشــخاص الذيــن يتعرضــون إلصابــات أو
●موظــف
ّ
حــوادث تــؤدي إلــى ضعــف فــي قدراتهــم العقليــة أو الجســدية أو الحســية يحتاجــون
إلــى إعــادة تأهيــل ودعــم فــي بيئــات العمــل العــادة اكتســاب المهــارت التــي فقدوهــا،
أو التدريــب علــى مهــارات جديــدة تالئــم قدراتهــم بعــد اإلصابــة:

لماذا التدريب الوظيفي Job Coaching؟
●دعــم الموظــف مــن أصحــاب الهمــم فــي أداء المهــام الوظيفيــة :هنــاك بعــض
المهــام الوظيفيــة التــي تحتــاج لتدريــب مــن أجــل مزاولتهــا بمهــارة موازيــة للزمــاء
اآلخريــن ،لذلــك يحتــاج أصحــاب الهمــم إلــى تدريبهــم عليهــا للوفــاء باألعمــال
الوظيفيــة الموكلــة لهــم.
●مســاعدة الموظــف علــى التغلــب علــى التحديــات فــي العمــل :هنــاك تحديــات
يواجههــا أصحــاب الهمــم فــي بيئــات العمــل ،ومنهــا مــا يتعلــق بالمعيقــات الماديــة،
أو التواصليــة ،أو التنقــل وغيرهــا .لذلــك فــإن التدريــب الوظيفــي مــن شــأنه مســاعدة
الموظــف علــى التغلــب علــى هــذه التحديــات عبــر التدريــب أو اقتــراح الحلــول والترتيبات
الكفيلــة بالتغلــب عليهــا.
●االندمــاج فــي بيئــة العمــل :يســاعد التدريــب الوظيفــي علــى رفــع مســتوى تأقلــم
أصحــاب الهمــم مــع بيئــات العمــل حفاظــً علــى عــدم التســرب الوظيفــي.

والقــدرة علــى المبــادرة فــي نســج عالقــات فعالــة مــع الزمــاء واالســتجابة لمبــادرات
التواصــل بفعاليــة.
●الوصــول بالموظــف إلــى مســتوى مــن االســتقاللية :إن الهــدف األســمى مــن التدريــب
المهنــي هــو اســتقاللية الموظفيــن أصحــاب الهمــم ،فالتدريــب مؤقــت ويرتبــط بالحاجــة،
ثــم يتناقــص الدعــم تدريجيــً للوصــول بالموظــف إلــى أقصــى درجــة ممكنــة مــن
االســتقاللية.
●النجــاح فــي العمــل :هنــاك بعــض الموجهــات التــي يمارســها المــدرب المهنــي والتــي
مــن شــأنها دعــم نجــاح الموظــف مــن أصحــاب الهمــم فــي بيئــة العمــل ،وعلــى رأســها
عــال مــن الدافعيــة ،والقــدرة علــى التخطيــط وتحقيــق األهــداف.
الحفــاظ علــى مســتوى
ٍ

 تمرين:
هل برأيك هذا التوظيف دامج؟
1.شخص أصم يعمل في مؤسسة ويساعده مسؤوله المباشر بأن يتأخر وقت الصباح ألنه
أصم.
2.مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ،تحترم المؤسسة خصوصيتهم وتعمل
على راحتهم لذلك تضمهم في قسم واحد يعملون جنبًا إلى جنب معًا.
3.شخص كفيف أخبره مديره بأنه ال داعي لتتعب نفسك وتحضر الجتماعات معنا ،نحن
سنريحك ونرسل لك محاضر االجتماعات جاهزة.
4.شخص من ذوي اإلعاقة الحركية يعمل في الدور الثاني ،أمر المدير موظفين اثنين
لمساعدته كل يوم لنقله إلى األعلى عبر الدرج لمساعدته
5.عبد اهلل موظف لديه إعاقة سمعية ،لذلك أمر المدير زميله راشد بتعلم لغة االشارة لكي
يتمكن راشد من التواصل معه ويساعد زمالء اإلدارة على التواصل معه.
6.سلطان يقول :أنا لدي إعاقة بصرية ومرتاح في عملي ،ال أتعب نفسي بحضور الدورات
التدريبية ألن المواد التدريبية مطبوعة على الورق ،إذا أردت أن أثقف نفسي ابحث على
النت.
7.يقول مسؤول القسم ،كلنا نساعد عائشة ألن لديها توحد ،ال نضغط عليها بالحضور
بإمكانها أن تأتي وتغادر في أي وقت.

●التواصــل الفعــال مــع الزمــاء والمتعامليــن :بهــدف خلــق آليــات للتواصــل مــع
المحيطيــن فــي بيئــة العمــل ،عبــر إمــداد أصحــاب الهمــم بمهــارات التواصــل الفعــال
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التعامل مع أصحاب الهمم في بيئات العمل:
إن مــن أهــم واجبــات المــدرب المهنــي هــي تدريــب العامليــن فــي بيئــات العمــل علــى
أســس التعامــل مــع الموظفيــن أصحــاب الهمم لضمــان تكيفهــم الوظيفــي وتأقلمهم
مــع المحيطيــن ،وتختلــف تقنيــات التعامــل تبعــً لنــوع اإلعاقــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
ذوو اإلعاقة الذهنية:
●االحتــرام والتقديــر للموظفيــن أصحــاب الهمــم مهمــا كانــت قدرتهــم علــى أداء
العمــل أو المهــام الموكلــة.
●إعطــاء وقــت أطــول ،توفيــر وقفــات بيــن وقــت وآخــر ،نظــرًا ألنهــم قــد يشــعرون
بالملــل أو يحتاجــون لبعــض الوقــت إلدراك واســتيعاب المهــام المطلوبــة.
●تجنــب المفــردات الصعبــة والتقنيــة ،والتحــدث بلغــة بســيطة وســهلة ومفهومــة
بالنســبة لهــم.
●اســتخدام الكلمــات والمفــردات المحسوســة ،نظــرًا ألن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يميلون
إلــى التعلــم الحســي وليــس المجــرد ،فــإن المفــردات المجــردة وغيــر الموجــودة فــي
بيئــة العمــل تشــكل صعوبــة فــي فهمهــا.
●إســأل ســؤا ً
ال واحــدًا فــي كل وقــت ،ونظــرًا لوجــود تحديثــات فــي الذاكــرة قصيــرة
المــدى ،األمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة إدراك المعلومــات الكثيــرة المتزاحمــة فــي
نفــس الوقــت.

ذوو اإلعاقة البصرية:
عرف بنفسك عندما يكون الموظف موجودًا
● ّ
●تكلم وجها لوجه وال تنشغل بشيء جانبي حتى لو لم يكن يراك
●قم بوصف الموقف التدريبي بعناصره المادية والبشرية
●أعلِم الموظف أو المتدرب عند مغادرتك المكان
●تعلم كيف تصف قائمة الطعام للموظف من ذوي اإلعاقة البصرية
●ال تحــــــرك األشــــياء المحيــــطة في المكتـــب أو بيئات العمل دون علـــــمه حتـــــى ال تكـــون
عائقــً لــه
●التعريف بالبيئة المادية المحيطة عن طريق الوصف الشفوي
●الحديــث مباشــرة مــع الموظــف مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة وليــس المرافــق ،وإذا كنــت
أنــت المرافــق فــا تفتــح الفرصــة لآلخريــن للحديــث معــك بالنيابــة عنــه.
●استخدم الصوت الطبيعي أثناء الحديث مع الموظف دون أن يكون مرتفعًا
ذوي اإلعاقة السمعية:
●احرص على التواصل البصري مع الموظف
●التكلــم مباشــرة مــع الموظــف وليــس مــع المرافــق أو مترجــم لغــة االشــارة ،وإذا كنــت
أنــت المترجــم ال تفتــح المجــال للحديــث معــك بالنيابــة عــن الموظــف األصــم.
●تجنب األماكن المظلمة ،توفر اإلضاءة الكافية في بيئة العمل
●ال تغطي فمك ،أو تمضغ العلكة أو تستدير اثناء التواصل مع الموظف

●قــدم تعليمــة واحــدة فــي كل وقــت ،خطــوة خطــوة ،وذلــك أيضــً نظــرًا لوجــود
قصــور فــي الذاكــرة قصيــرة المــدى.

●ال تتكلم عندما يكون الشخص يقرأ أو يكتب أو يستخدم الموبايل

●أعد الصياغة للتأكد من قدرة الموظف على الفهم.

●استخدم معلومات إضافية عند الكتابة

●استخدم التمليحات البصرية لتقريب المعلومات المجردة إلى حسية.

●استخدم عدة طرق (قراءة شفاه ،لغة اشارة ،الكتابة) وحسب تفضيل الشخص

●التكــرار مــن أجــل زيــادة الفهــم واالســتيعاب وترســيخ المعلومــة كــون لديهــم قابليــة
للنسيان.

عرف الموظف األصم بالحديث الدائر ما دام موجودًا في القاعة أم المكان
● ّ
●ال تدخل بين اثنين يتكلمون بلغة اإلشارة

●قــدم تغذيــة راجعــة فوريــة مــن أجــل تعزيــز الســلوك اإليجابــي وتكــرار المهــارة
الصحيحــة.

●مراعــاة عناصــر األمــان فــي بيئــة العمــل كتوفيــر االنــذار البصــري بــد ً
ال مــن المســموع فــي
المرافــق الصحيــة
●إشرح خطوات القيام بالمهام عن طريق التعليمات المصورة
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ذوي اإلعاقة الجسدية:
●تجنــب لمــس األدوات الخاصــة بالموظــف أو اللعــب بهــا كالعــكازات أو الكراســي
المتحركــة
●خذ اإلذن قبل تقديم المساعدة للموظف
●إذا تكلمــت لعــدة دقائــق مــع موظــف يســتخدم الكرســي المتحــرك فمــن المفضــل
الجلــوس ليكــون الحديــث بنفــس المســتوى ،ولكــي ال تتســبب لــه بــآالم الرقبــة
●ال تدفع الكرسي المتحرك فجأة دون إذن الموظف
●تعريف الموظف على بيئة العمل المادية

اليوم األول  -الجلسة الثانية
عنوان الجلسة:

دور المدرب المهني ألصحاب الهمم
هدف الجلسة:

أن يتعرف المدرب المهني على دوره في المؤسسة لدعم الموظفين أصحاب الهمم

موضوعات الجلسة:
1.صفات المدرب المهني ألصحاب الهمم
2.دور المدرب المهني ألصحاب الهمم
3.أمثلة من طرق التدريب المهني ألصحاب الهمم
المستلزمات التدريبية:
1.الحقيبة التدريبية ( مادة عملية  +نشاطات تدريبية ).
2.جهاز حاسب آلي.
3.جهاز عرض بيانات Data Show.
4.سبورة ورقية وحائطية وأقالم فلوماستر.
5.حلقات نقاش.
الخطوات التدريبية:

التوزيع الزمني للخطوات التدريبية للجلسة الثانية
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م

الوقت

الموضوعات التدريبية

الزمن

1
2
3
4
5
6
4

10.30
11.00
11.30
11:45
12:15
1:00
1:15

مادة علمية
نشاط لعب أدوار
مناقشة
مادة تدريبية
مادة علمية  +فيديو
التقييم البعدي للدورة التدريبية
نهاية الجلسة الثانية

30
30
15
30
45
15

مالحظات
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المادة العلمية ( اليوم األول  /الجلسة
الثانية )

صندوق ()2

من هو المدرب المهني ألصحاب الهمم؟
هــو الشــخص الــذي يســتخدم تقنيــات معينــة لمســاعدة الموظفيــن أصحــاب الهمــم
علــى التعلــم ،والقيــام بمهــام العمــل بدقــة.
وهــو يقــدم تدريبــً ودعمــً علــى رأس العمــل لمســاعدة أصحــاب الهمــم علــى التكيــف
المهنــي ،ليصبحــوا مســتقلين ،ويســاعدهم علــى االحتفــاظ بالمهنــة.
صفات المدرب المهني ألصحاب الهمم
صندوق  :1الرغبة
صندوق  :3الحماس
صندوق  :5اإلخالص /األمانة

صندوق ()5

صندوق  :6المرونة
صندوق  :7التسامح

االعتذار للمتدرب /الموظف من أصحاب الهمم عندما ال أملك الجواب
التعامل مع اهتمامات وجوانب قلق المتدرب /الموظف حول المهنة

صندوق  :8االلتزام

صندوق ()6

التقييم الذاتي للمدرب المهني
هل أنت مدرب مهني ألصحاب الهمم (تقييم ذاتي )

تعديل التدريبات تبعًا إلمكانات الموظف من أصحاب الهمم
تغيير جلسات التدريب الوظيفي استجابة لجوانب االحتياج عند الموظف من
أصحاب الهمم

كلما كانت إجاباتك قريبة من العدد ( )6كلما كنت تتمتع بصفات المدرب المهني.
إذا كانت االجابات قريبة من الرقم ( )1فتحتاج إلى تنمية مهاراتك في هذا الجانب.
صندوق (..............................................)1صعب جدًا................................................سهل
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إظهار للمتدرب /الموظف ما الذي أحبه في هذه المهنة
متحمس للتدريب
تجنب التعليقات السلبية

الضحك عندما ال يكون التدريب في االتجاه الصحيح
مشاركة قصص حدثت معي عندما كنت أتدرب

صندوق  :4الدعابة

تعليم المهام تبعًا لما تطلبه جهة العمل
فحص مدى استفادة المتدربين/الموظفين أصحاب الهمم

صندوق ()3

صندوق ()4

صندوق  :2المسؤولية

التحضير لكل جلسة تدريب مع أصحاب الهمم

اإلجابة على أسئلة المتدرب /الموظف من أصحاب الهمم
االهتمام بنجاح أي متدرب /موظف جديد من أصحاب الهمم
توجيه أسئلة للمتدرب /الموظف من أجل التأكد من عملية التعلم

1

2

3

4

5

6

صندوق ()7
االستماع لرأي الموظف من أصحاب الهمم عند ابداء رأيه حول التدريب على
المهنة
تبدو منفتحًا ألية تعليقات سلبية من قبل الموظف من أصحاب الهمم
العمل مع موظف أو متدرب من أصحاب الهمم والذي هو مختلف تمامًا عني
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صندوق ()8
المشاركة في التدريب من أجل تطوير مهاراتي في التعامل مع الموظفين
أصحاب الهمم
استخدام مراجعاتي االشرافية من أجل تطوير مهاراتي التدريبية نحو
أصحاب الهمم
أخذ عملية التدريب المكلف بها نحو الموظفين أصحاب الهمم بجدية

تهيئة بيئات العمل لتناسب أصحاب الهمم
اإلعاقة الذهنية ( التعديالت غير المادية ) :
●إعــادة هيكلــة مهــام العمــل عــن طريــق إعــادة توزيــع المهــام الهامشــية والمهــام
الجزئيــة التــي تشــكل بمجموعهــا الوظيفــة ككل بمــا يتناســب مــع حالــة الشــخص
المعــاق
●التغيير في المهام عند اقتضاء ظروف وأوضاع العمل ،وكيفما تتطلب الضرورات

تمرين:

●توفير عناصر األمان والسالمة المهنية
●تغيير جدول العمل ،واتباع نظام العمل الجزئي
●تعديالت على أنظمة التدريب ومواده والسياسات المتبعة في مكان العمل

●فكر في شخص قام بتدريبك مجموعة من المهارات بشكل جيد.

●توفير مساعدين أو مدربين ميدانيين للمعاق ذهنيًا في بيئة العمل

دون ( )3أشياء تجعل هذا الشخص مدربًا ناجحًا في نظرك:
● ّ

●تغييــر العمــل مــن مــكان إلــى آخــر أو مهمــة إلــى أخــرى حســب ميــول الشــخص المعــاق
ذهنيــً ،أو حســب مــا تســمح لــه قدراتــه ،بمــا يضمــن زيــادة دافعيتــه للعمــل وعــدم شــعوره
بالملــل.

1.

●الســماح باإلســتئذان والمغــادرة ســواء المدفوعــة أو غيــر مدفوعــة األجــر ،إذا مــا اقتضــت
ظــروف ذو اإلعاقــة ذلــك.
( عبدات )2010

2.
3.

 تمرين:
●فكر في شخص قام بتدريبك مجموعة من المهارات بشكل غير جيد.
دون ( )3أشياء تجعل هذا الشخص مدربًا غير ناجح في نظرك:
● ّ
1.
2.
3.
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التواصل مع الصم في بيئة العمل:
بنــاء
يعتبــر نمــط التواصــل الــذي يســتخدمه األصــم واحــدًا مــن أهــم المجــاالت التــي يتــم
ً
عليهــا تحديــد طبيعــة العمــل الــذي سيمارســه ،وتأســيس كيــف يتواصــل كل شــخص والــذي
يعتبــر أمــرًا حاســم ًَا ،وإن الحكــم علــى األصــم بتوفيــر مهــن معينــة لــه دون غيرهــا ،يعتبــر
أمــرًا متســرعًا يعبــر عــن انطباعــات مســبقة دون التعــرف علــى قدراتــه العامــة ،وطريقتــه فــي
التواصــل مــع اآلخريــن.

ال يســتخدم جميــع األشــخاص الصــم الحديث الشــفهي فــي التواصل أو قراءة الشــفاه ،فقد
يعتمــدون بشــكل بطــيء علــى التواصــل البصــري مثــل لغــة اإلشــارة ،أو أشــكال متقدمــة مــن
التواصــل البصــري ،مــع أن غالبيــة الصــم الذيــن يعتمــدون علــى التواصــل البصــري هــم مــن
الــدول الناميــة ،وإذا كانــت هنــاك إعاقــة ذهنيــة مصاحبــة للصمــم فــا بــد مــن اإلعتمــاد علــى
التواصــل البصــري كاإليمــاءات واإلشــارات الطبيعيــة المختلطــة مــع اإلشــارات البســيطة لتلبيــة
21
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حاجاتهــم أثنــاء التواصــل فــي بيئــة العمــل ،وقــد تســتخدم الصــور ،روزنامــات التقويــم،
الســاعات ،الخرائــط وغيرهــا كوســائل بصريــة فعالــة لعمليــة التواصــل ،وال بــد أن تكــون
الترجمــة متخصصــة لتلبي حاجــات هؤالء األشــخاص ( )1990 ,Frishbergويكون مترجم
لغــة اإلشــارة المعتمــد شــخصًا مؤهـ ً
ا فــي التعامــل مــع األشــخاص الصــم وقــد تلقــى
التدريــب المناســب فــي التواصــل معهــم ،واتبــاع أحــدث اإلشــارات التــي يتفقــون علــى
اســتخدامها ،وقد يســتخدم أناس آخرين في بيئة العمل جهاز الكمبيوتر المســاعد الذي
يحملــه األصــم في بيئة العمل ،ويكتب الطرف اآلخر البيانات لهذا الجهاز المحمول صغير
الحجــم عــن طريــق جهــاز الكمبيوتــر ،فتصل الرســالة المطلوبــة إلى الموظــف األصم عن
طريــق هــذا الجهــاز  )Computer Assisted Real Time Reporter (CARTويســتطيع
الــرد عليهــا ،وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق التــي بإمكاننــا عبرهــا تحديــد حاجــات التواصل مع
األصــم قبــل توظيفــه ،وذلك عــن طريق مقابالت العمــل ،حيث أن هذا األمر هو مســؤولية
مقــدم الخدمــة لتلبيــة حاجــات التواصل عنــد األصم في بيئــة العمل.
ويجــب أن يعــرف مســؤول العمــل أن أخصائي التشــغيل ليــس مجرد مترجم بين مســؤول
العمــل واألصــم ،بــل هــو يســاعد فــي تهيئــة األجــواء والتواصــل فيمــا بينهمــا ،وخاصــة فــي
بدايــة التحويــل إلــى بيئــة العمــل ،وتبقــى بعدهــا جهــود مســؤول العمــل والزمــاء فــي
ابتــكار آليــات التواصــل المناســبة دون اإلعتمــاد الكلــي علــى أخصائــي التشــغيل ،إال فــي
الحــاالت الضروريــة وبموافقــة الشــخص األصــم نفســه.
تعتبــر عمليــة التقييــم الشــاملة أمــرًا هامــً عنــد توظيــف الشــخص ذو اإلعاقــة ومســاعدًا
فــي عمليــة النمــو المهنــي ،وذلــك عبــر جمــع المعلومــات مــن عدة جهــات يطــور أخصائي
التشــغيل مــن خاللهــا فهمــً واضحــً لمهــارات الشــخص ذو اإلعاقــة ،وقدراتــه ،وميولــه
نحــو التوظيــف ،وتتضمــن مصــادر الحصــول علــى المعلومــات:
(الشــخص ذو اإلعاقــة ،أفــراد األســرة ،طاقــم التدريــب المهنــي ،الســجالت الســابقة،
معلومــات مــا قبــل التوظيــف).
ومــن المهــم الحصــول علــى صــورة شــاملة وكاملــة عــن ذو اإلعاقــة للوصــول إلــى
التوظيــف الناجــح ،فــي حيــن أنــه مــن الممكــن إيجــاد الوظيفــة المناســبة بشــكل ســريع
للشــخص المعــاق ،إال أن تحقيــق الرضــا الوظيفــي بعيــد المدى عنــد األصم ،يزداد إذا ســارت
عمليــة التقييــم منــذ البدايــة بشــكل صحيــح ،ومــن المهــم عنــد العمــل مــع األشــخاص
الصــم التفســير بوضــوح ســبب طلــب هــذه المعلومــات ،وكيــف يمكــن اســتخدامها مــن
أجــل تحقيــق الفائــدة لهــم.

قــادرًا علــى الحصــول علــى مهنــة أو اإلحتفــاظ بهــا فــي الســابق ،لذلــك فــا بــد مــن اســتخدام
عــدة طــرق لتحديــد مناطــق اإلهتمــام والميــول ،والمزيــد مــن التوضيــح لألهــداف المهنيــة.
ومــن إحــدى أشــكال التوظيــف المدعــوم المتبعــة فــي توظيــف األشــخاص الصــم هــو أخــذ
األصم في جولة إلى المؤسســة المطلوبة وإطالعه على فرص العمل المتعددة فيها ،ويتم
إجــراء الترتيبــات الالزمــة لعمــل األصــم فــي المجــاالت التــي تــم اختياراهــا وذلــك لمــدة مــن 6-4
أســابيع.
وخــال هــذه الفتــرة يكون مترجم لغة اإلشــارة متواجدًا مع األصم جنبــً إلى جنب ويقدم له
التدريــب ،وتســهيالت اللغــة والتواصــل مــع اآلخريــن ،وخدمــات إدارة الــذات .وبعــد انتهــاء فتــرة
التقييــم ،يتــم كتابــة تقريــر عــن الشــخص األصــم بحيث يتــم إطالعه عليــه ،وإطالع األشــخاص
ذوي العالقــة مــن خــال اجتمــاع موحــد ،يتــم علــى أثــره تطويــر خطــة العمــل التــي تحتــوي
علــى األهــداف العامــة العريضــة والخدمــات التي يمكــن أن يتلقاهــا .وقد يكون هنــاك توصية
لدمــج هــذا المعــاق فــي العمــل التنافســي ،أو إعــداد تقييــم للحاجــات المحــددة الستكشــاف
التدريــب الــذي هو بحاجة له ،أما األشــخاص الذيــن لم يتم تحويلهم إلى التوظيف التنافســي
والذين يتطلبون تدريبًا إضافيًا ،فإنه يتم إعادة تقييمهم في الشــهور القليلة القادمة بهدف
التوظيــف النهائي في مهنة تنافســية.

المزاوجة المهنية في بيئة العمل بين القدرات
والميول
إن مراعــاة ميــول الشــخص عنــد توظيفــه ،وقدراتــه وســماته الشــخصية وطبيعــة المهنــة
المــراد إلحاقــه بهــا ،وبيئــة العمــل ،كل ذلــك يــؤدي إلــى تحســين الرضــا المهنــي ،واألداء
المهنــي ،والدافعيــة نحــو العمــل ،وإمكانيــة التوظيــف طويــل المــدى (,Konig & Schalock
 )2002 ,Leach ;1991هــذه المزاوجــة تعتبــر أكثــر أهميــة لنجــاح العمــل مــن المهــارات
المهنيــة المحــددة ،ويجــب أن يتــم تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ليتخــذوا قــرارات
معقولــة تجــاه ميولهم المهنيــة ،وهذه القدرة على اإلختيار تتطور عبــر عملية التعلم لتظهر
أداءهــم فــي العمــل والمزاوجــة مــع العمــل ومتطلباتــه الشــخصية واالجتماعيــة (,Leach
 ،)2001وتتضمــن المزاوجــة المهنيــة تحليــل مواقــف العمــل والتوقعــات الســلوكية المتبوعــة
بالتوظيــف والتكيــف ألداء الشــخص لتحقيــق المواءمــة.

وبعــد مراجعــة تاريــخ ذو اإلعاقــة المهنــي ،والتحــدث معــه ومــع األشــخاص اآلخريــن
القريبيــن منــه ،فقــد ال يتــم تحديــد األهــداف المهنيــة المطلوبــة بوضــوح ،وقــد ال يكــون
لــدى الشــخص تاريخــً عمليــً أو أنــه قــد ألحــق ســابقًا بالــورش المحميــة ،أو أنــه لــم يكــن
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الميول المهنية:

المزاوجة بين قدرات الشخص ومتطلبات الوظيفة
قدرات الشخص من أصحاب الهمم

متطلبات المهنة

قدرات جسدية سليمة

حمل األغراض واألشياء
التنقل من مكان إلى آخر
العمل خارج المبنى
سقي المزروعات

قدرات في مستوى اإلعاقة الذهنية
البسيطة ،اختبار الذكاء 65

التعامل مع العملة

قدرة على التواصل الشفوي

الرد على الهاتف

قدرة على القراءة والكتابة في مستوى
الصف الثالث األساسي

التواصل مع الموظفين /المتعاملين

استعمال أجهزة (ماكنة التصوير ،فاكس ،تلفون)..

قراءة بعض الكلمات العربية /االنجليزية

قدرات بسيطة في المفاهيم الحسابية

تصنيف كل ( )10علب لوحدها

يعرف بعض العبارات االنجليزية

قراءة بعض الكلمات العربية /االنجليزية

قدرة على التواصل واالندماج االجتماعي

العمل في االستقبال ،تسليم المعامالت للجمهور

مفاهيم استخدام العملة

العمل في الكافيتيريا

التآزر الحركي البصري جيد

قص ،لصق ،تغليف ،ترتيب ،تصنيف ،فرز ...
ركز على القدرات المرتبطة بالنواحي (الجسدية،
العقلية ،االجتماعية،التواصلية،االعتماد على
الذات،السلوك التكيفي)

التوجيه المهني ألصحاب الهمم في بيئات العمل.
علــى الرغــم مــن تحديــد وصــف وظيفــي ألصحــاب الهمــم فــي بيئــة العمــل ،والــذي
يشــرح المهــام المطلوبــة منهــم ،إال أن الفتــرة األولــى مــن عمليــة التوظيــف تحــدد مالمــح
القــدرات والميــول التــي يتمتــع بهــا أصحــاب الهمــم ،ومجــاالت التدريــب والتطويــر المهنــي
التــي يحتاجونهــا مــن أجــل دعــم قدرتهــم علــى تحقيــق المهــام المحــددة فــي الوصــف
الوظيفــي .لذلــك يمكــن تعديــل الوصــف الوظيفــي بنــاء علــى الفتــرة األولــى مــن العمــل
والتــي يتــم خاللهــا استكشــاف القــدرات والميــول المهنيــة.
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وهــي االتجاهــات والشــعور العــام عنــد أصحــاب الهمــم نحــو طبيعــة األعمــال والمهــام
التــي يرغبــون بالقيــام بهــا ،والتــي يشــعرون أنهــا تشــبع دوافعهــم وتحقــق رغباتهــم .وتعتبــر
عمليــة التعــرف علــى الميــول المهنيــة ألصحــاب الهمــم فــي بدايــات عمليــة التوظيــف غايــة
فــي األهميــة ،نظــرًا ألنهــا تســاعد علــى التكيــف واالســتقرار الوظيفــي ،فكلمــا تــم توجيــه
أصحــاب الهمــم نحــو المهــام واألعمــال التــي يحبونهــا وينجذبــون إليهــا ،كلمــا ســاعد ذلــك
علــى التكيــف الوظيفــي الســريع مــع بيئــة العمــل ،والتقليــل مــن التســرب المهنــي.
ويمكن استكشاف الميول المهنية عن طريق:
أعــدت وزارة تنميــة
اختبــارات الميــول المهنيــة ،ســواء الشــفوية ،المكتوبــة أو المصــورة .وقــد
َّ
المجتمــع فــي االمــارات اختبــارات الميــول المهنيــة المصــورة التــي تناســب األشــخاص ذوي
اإلعاقــات الســمعية والذهنيــة ،وغيــر الناطقيــن بشــكل عــام ،للمســاعدة فــي التعــرف علــى
ميولهــم المهنيــة عــن طريــق الصــور المعروضــة عليهم ،علمــً أن المهــن واألعمــال الموجودة
فــي هــذه االختبــارات هــي منســجمة مــع طبيعــة المجتمــع المحلــي فــي بيئــة االمــارات ،وهــو
مــا يجــب مراعاتــه عنــد تطبيــق اختبــارات الميــول المهنيــة بشــكل عــام.
المالحظــة المباشــرة :والتــي تتــم عــن طريــق عينــات العمــل التــي ُتعــرض علــى أصحــاب الهمم
فــي بدايــة التوظيــف ،أو التدويــر الوظيفــي فــي مختلــف المرافــق واإلدارات ،ومالحظــة طبيعــة
المهــام ،األعمــال التــي يرغــب أصحــاب الهمــم فــي مزاولتهــا ،واألماكــن التــي يفضلونها.
المحيطيــن :وذلــك يتــم عــن طريــق استكشــاف الميــول المهنيــة عــن طريــق ســؤال المحيطين
بأصحــاب الهمــم ،ســواء أوليــاء أمــور أو زمــاء عمــل الذيــن الحظــوا المهــام التــي يســتمتع بهــا
أصحــاب الهمــم عنــد مزاولتهــا ،والتــي يمكــن أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد التســكين الوظيفــي.
التوازن بين القدرات والميول:
تع ِّبــر القــدرات التــي يمتلكهــا أصحــاب الهمــم عــن جميــع القــدرات ،المهــارات ،االمكانــات التــي
يتمتعــون بهــا علــى المســتويات :الجســدية ،العقليــة ،التواصليــة ،االجتماعيــة وغيرهــا ،وبالتالــي
هــي انعــكاس للمهــارات الفعليــة الموجــودة لديهــم .وفــي المقابــل تع ّبــر الميــول عــن
االحســاس الداخلــي ألصحــاب الهمــم والتوجهــات نحــو بعــض األعمــال التــي يحبــون مزاولتهــا
أكثــر مــن غيرهــا.
ومــن أجــل التوجيــه المهنــي الصائــب الــذي يســاعد فــي االســتقرار الوظيفــي ،ال بــد مــن
الموازنــة بيــن مجمــوع القــدرات التــي يمتلكهــا أصحــاب الهمــم فعليــً مــن جهــة ،ومــا يرغبــون
فــي القيــام بــه مــن جهــة أخــرى ،فقــد يرغــب شــخص مــا مزاولــة مهــام وأعمــال معينــة ،لكــن
ـكل
مســتوى قدراتــه الجســدية أو العقليــة أو الحســية قــد ال تتيــح لــه الفرصــة لمزاولتهــا بشـ ٍ
متقــن حتــى مــع توفــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة ،حينهــا يتــم توجيهــه إلــى أعمــال
ومهــام أكثــر واقعيــة تنســجم مــع قدراتــه .واألمــر أيضــً هــو حــال الشــخص الــذي يمتلــك
قــدرات معينــة لمزاولــة مهنــة أو مهــام معينــة لكــن ليــس لديــه ميــل مهنــي نحوهــا ،وفــي
كلتــا الحالتيــن فــإن إجبــار الشــخص أو توجيهــه لمزاولــة مهــام ال تنســجم مــع كل مــن قدراته
وميولــه مــن شــأنه أن يقــود إلــى عــدم االســتقرار الوظيفــي.
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أمثلة على الترتيبات التيسيرية المعقولة
وتشمل عادة هذه الترتيبات ثالث فئات:

ـدم الطلب
●تعديــات أو تغييــرات علــى عمليــة تقديــم طلــب التوظيــف بحيــث تتيح لمقـ ّ
مــن أصحــاب الهمــم باعتبــاره مؤهـ ً
ا للوظيفــة التــي يرغب التقــدم لها.
●تعديــات أو تغييــرات علــى بيئــة العمــل ،أو علــى الطريقــة أو ظــروف الوظيفــة التــي
يشــغلها أو يرغــب بهــا أصحــاب الهمــم ،والتــي تمكــن الفــرد المؤهــل مــن أصحــاب
الهمــم مــن أداء المهــام األساســية لهــذه الوظيفــة
ّ
تمكــن موظــف المؤسســة مــن أصحــاب الهمــم مــن
●التعديــات أو التغييــرات التــي
التمتــع بفوائــد وامتيــازات التوظيــف بشــكل متســاوي مــع الموظفيــن اآلخريــن مــن
غيــر أصحــاب الهمــم.
وتتضمن أشكال الترتيبات التيسيرية الشائعة (وهي غير مقتصرة عليها):
●ضمــان عقــد مقابــات واختبــارات التوظيــف وإجــراءات طلبــات التوظيــف فــي مواقــع
يســهل الوصــول إليهــا
●التعديــات الماديــة ،مثــل تركيــب المنحــدرات أو تعديــل بيئــة العمــل أو المرافــق
الصحيــة.
●إجراء تعديالت على السياسات واالجراءات المطبقة
●إجراء تعديالت على االختبارات
●توفير مترجمي لغة اإلشارة للموظفين الصم ،أو القارئين للموظفين المكفوفين
ـدوءا أو إجــراء تغييــرات أخــرى للحــد مــن األصــوات الصاخبــة
●توفيــر بيئــة عمــل أكثــر هـ ً
لشــخص مــن فئــة اإلعاقــة الذهنيــة

●تعديالت على المهام الوظيفية وإعادة تشكيل الوظيفة
●المرونة في أوقات العمل أو مواقع العمل
●توفير التقنيات المساعدة أو إجراء تعديالت على أجهزة أو أدوات العمل
●العمل عن بعد) Equal Employment Opportunity Commission 2019( .

مسؤوليات المدرب المهني ألصحاب الهمم
من هو المدرب المهني ألصحاب الهمم؟
هــو الشــخص الــذي يســتخدم تقنيــات معينــة لمســاعدة الموظفيــن أصحــاب الهمــم
علــى التعلــم ،والقيــام بمهــام العمــل بدقــة .وهــو يقــدم تدريبــً ودعمــً علــى رأس العمــل
لمســاعدة أصحــاب الهمــم علــى التكيــف المهنــي .ليصبحــوا مســتقلين ،واالحتفــاظ
بالمهنــة.
دور المدرب المهني ألصحاب الهمم
●العمل مع الزمالء لتشجيع الموظف من أصحاب الهمم
●تشجيع الزمالء للحديث مع أصحاب الهمم مباشرة بد ً
ال من الحديث معك
●أنت نموذج لآلخرين في مكان العمل
●تفاعل مع الموظفي بشكل يناسب أعمارهم (الصوت ،اللغة)
●عند تقديم المعلومات أو التغذية الراجعة

●توفيــر التدريــب والمــواد المكتوبــة األخــرى بصيــغ ميســرة يمكــن الوصــول إليهــا ،كمــا
هــو الحــال فــي طريقــة برايــل ،أحــرف الطباعــة الكبيــرة ،المســجل الصوتــي أو قــرص
الكمبيوتــر

●الشخص على المساعدة عند االحتياج وممن

●توفير تدريب لمدة زمنية أطول لشخص من ذوي اإلعاقة الذهنية

●مدى التزامهم بأنظمة العمل (الحضورعلى الوقت ،الزي)..

●توفيــر مســاحة عمــل منعزلــة وهادئــة لشــخص لديــه إعاقــة نفســية-اجتماعية
محــددة

●تدريب أصحاب الهمم على تعلم المهام المطلوبة منهم في بيئة العمل

●تقنيــات الســتخدام الهواتــف مــن قبــل األشــخاص الصــم ،واألجهــزة والبرامــج التــي
تجعــل أجهــزة الكمبيوتــر فــي متنــاول األشــخاص ذوي ضعــف البصــر أو الذيــن يجــدون
صعوبــة فــي اســتخدام أيديهــم
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●إجازة لشخص يحتاج إلى عالج بسبب اإلعاقة

●تسهيل التواصل بين زمالء العمل والموظف من أصحاب الهمم

●تعريف أصحاب الهمم ببيئة العمل بعناصرها المادية والبشرية
●تعريف بمرافق العمل
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يمكن أن يمارس الموظف الرفيق ( The Buddyالمرشد المهني) المهام التالية:
●تدريب أصحاب الهمم على تعلم المهام المطلوبة منهم في بيئة العمل
●تعريف أصحاب الهمم ببيئة العمل بعناصرها المادية والبشرية
●تعريف أصحاب الهمم باللوائح التنظيمية في المؤسسة
●تعريف بمرافق العمل
●المساعدة في استخدام األجهزة واألدوات
●المساعدة في عملية التنقل واالحتياجات االستقاللية
●دعم عملية التواصل مع اآلخرين ،واالندماج في بيئة العمل
●دعم في مجال الوصول إلى المعلومات والتدريب
●مســاعدة الموظفيــن أصحــاب الهمــم ليكونــوا مســتقلين ،منافســين ،الثقــة بالنفــس
فــي العمــل
●دعم زمالء العمل وأصحاب العمل من أجل دعم زميلهم من أصحاب الهمم
ليست من مهام المدرب الوظيفي:
●القيام بالمهام بالنيابة عن الموظف من أصحاب الهمم
●أن يسد مكان أصحاب الهمم عندما يشعرون بالملل.
●استخدام األجهزة واألدوات عنهم
●الدفاع عن أصحاب الهمم والمطالبة بحقوقهم في المؤسسة
●الحديث بالنيابة عنهم
●تعبئة النماذج عنهم
●تقديم المساعدة حتى لو لم يطلبوها
●إجراء مكالمات هاتفية بالنيابة عنهم
طرق تدريب الصم في بيئة العمل:
●إن دعــم األشــخاص فــي بيئــة العمــل يتطلــب القــدرة علــى التناســق بيــن اللغــة
والثقافــة الســائدة ،واإللمــام بطــرق التعليــم الناجحــة التــي تلبــي حاجــات الشــخص
األصــم فــي مــكان العمــل ،حيــث يعتمــد األشــخاص الصــم علــى بصرهــم مــن
أجــل الحصــول علــى المعلومــات مــن البيئــة المحيطــة بهــم ،وقــد يهتمــون بلغــة
الجســم بشــكل كبيــر وإلــى اإليمــاءات الصــادرة عــن األشــخاص اآلخريــن ،لذلــك فــإن
معرفــة كيفيــة االســتخدام األمثــل لتعبيــرات الوجــه وللغــة الجســم ،ال يقــل أهميــة
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عــن المعرفــة بلغــة اإلشــارة ،وإن ســوء الفهــم فــي بيئــة العمــل ،يحــدث عندمــا يكــون
الموقــف الــذي يتكلــم عنــه زميــل العمــل مثيــرًا للتهديــد أو الخطــورة ،وفــي نفــس الوقــت
فإنــه يســتخدم تعابيــر وجــه هادئــة ،األمــر الــذي يجعــل األصــم ال يــدرك خطــورة الموقــف
تمامــً ،وبكلمــات أخــرى فــإن األمــر ال يتعلــق بمــا تقولــه ولكــن بكيفيــة تعبيــرك عنــه ،ومــن
الــدارج أن األشــخاص الصــم قــد ال يحبــون أن يقــال لهــم «ال» «هــذا خطــأ» بشــكل مباشــر،
لذلــك فمــن المحبــذ أن يتــم إعطاؤهــم الطريقــة الصحيحــة فــي العمــل بــد ً
ال من اإلشــارة
المباشــرة للخطــأ وإشــعارهم بأنهــم غيــر قادريــن ،وكذلــك بــاألداء العملــي المباشــر
أمامهــم لتمييــز الصــح عــن الخطــأ ،وتعلــم المهمــة بشــكل متقــن بعــد التقليــد.
●عندمــا يبــدأ المــدرب المهنــي بتعليــم األصــم فــي بيئــة العمــل حــول مهــارة مهنيــة
معينــة ،فإنــه مــن المهــم إعطــاء العامــل صــورة عــن التطبيــق العملــي للمهــارة أمامــه،
مصحوبــة بتعليمــات إشــارية أو إيمــاءات ،وهــذا األمــر يعتمــد علــى الشــخص األصــم ذاتــه،
فيمــا إذا كان يــود مشــاهدة المــدرب مباشــرة وهــو يقــوم بالمهمــة أو ً
ال ،ومــن ثــم يقــوم
بعمــل المهمــة فيمــا بعــد ،أو أنــه يحتــاج إلــى حــث بصــري مــع كل خطــوة مــن خطــوات
المهــام ،فهنــاك بعــض األشــخاص الصــم القادريــن علــى إنهــاء المهمــة بوجــود تعليمــات
مؤشــرة أو تلميحــات فقــط ،خاصــة إذا كان لديهــم الخبــرة الســابقة عــن المهمــة التــي
يتــم تدريبهــم عليهــا.
●وعندمــا يتطلــب األمــر دعمــً لعمليــة التواصــل بيــن المــدرب والشــخص األصــم ،ال بــد
مــن اســتخدام المعينــات البصريــة المعدلــة قــدر اإلمــكان بالتزامــن مــع عمليــة التدريــب
المهنــي ،وهــذا يكــون مهمــً خاصــة عندمــا ال يكــون الموظــف األصــم مخططــً لإلعتمــاد
علــى المالحظــات الكتابيــة أو القــراءة الكالميــة .وهنــاك بعــض األمثلــة علــى المعينــات
البصريــة كتلــك التــي تســتعمل صــور لغــة اإلشــارة المنســوخة المقرونــة مــع الكلمــات،
والتــي قــد تكــون عبــارة عــن جمــل قصيــرة أو كلمــات فرديــة اعتمــادًا علــى نمــط التواصــل
الخــاص بالفــرد ،وهنــاك أمثلــة أخــرى تتضمــن المخططــات الزمنيــة ،الترجمــات البســيطة
للقوائــم باســتخدام تعــرف الفــرد البصــري علــى الكلمــات ،األلــوان ،علمــً أن الحاجــات
التدريبيــة لــكل فــرد تختلــف عــن اآلخــر ،وإن المبــدأ األساســي لتحقيــق النجــاح هــو عبــر
تســهيل تقنيــات التدريــب الفــردي التــي يرافقهــا التواصــل الفعــال(. )1992 ,Foster
●مــن المهــم تطويــر اســتراتيجيات مــن أجــل الحفــاظ علــى معاييــر المهنــة ،إضافــة إلــى
حاجــات التواصــل ،وهنــاك مجموعــة مــن العوامل التــي تتداخل مع هــذه العمليــة أهمها:
نمــط التعلــم الفــردي ،ســرعة العمــل ودقتــه ،تحمــل الضغــط ،والمهــارات االجتماعيــة ،وال
بــد أن يتــم تحديــد الكثيــر مــن هــذه العوامــل عنــد عمليــة التقييــم الكليــة للفــرد ،وال بــد
مــن اســتخدام األدوات التكيفيــة قــدر اإلمــكان لتحســين التواصــل واالســتقالل ،فعلــى
ســبيل المثــال :فــإن ســاعة الرجــاج تمكــن الصــم مــن مراقبــة ســرعة عملهــم خــال
الســاعة أو تنبيههــم للعــودة مــن وقــت الطعــام أو االســتراحة ،وعلــى الرغــم مــن أنهــا
أداة صغيــرة إال أنهــا فعالــة للغايــة.
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●ويمكــن اســتخدام المنبــه النصــي الرجــاج لتوجيــه العامليــن الصــم إلــى مــكان
عمــل معيــن ،أو تلقــي المعلومــات مــن المشــرف علــى العمــل ،ويمكــن للموظفيــن
الصــم أيضــً اســتخدام جهــاز الفاكــس والبريــد اإللكترونــي لإلســتخدامات الداخليــة
والخارجيــة ،حيــث أن بعــض هــذه التعديــات البســيطة قــد ال تكلــف صاحــب العمــل
كثيــرًا .وتقــدم بعــض الحكومــات تســهيالتها ألصحــاب العمــل وذلــك عــن طريــق
توفيــر هــذه األجهــزة والمعــدات أو توفيــر المواصــات لــذوي اإلعاقــة العامليــن
كتشــجيع ألصحــاب العمــل.
مساعدة ودعم أصحاب الهمم الموظفين على التكيف الوظيفي
طرق الدعم تبعًا لجوانب اإلحتياج:

مجــال القــراءة :باالســتناد إلــى درجــات الــذكاء وإلــى القــدرات المعرفيــة األخــرى ،فــإن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة واإلعاقــة النمائيــة األخــرى قــد ال يكــون لديهــم القــدرة
علــى قــراءة المعلومــات الموجــودة فــي بيئــة العمــل ،وإن مــن الحلــول المقترحــة
لمســاعدتهم فــي هــذا الجانــب:

●استخدام مسجل الصوت عبر تسجيل التعليمات الشفوية
●توفير البيانات المكتوية
●توفير قوائم الشطب
●تزويد الموظف بالتلميحات اللفظية
●الكتابة البعدية أو التعليمات المصورة عبر اآلالت كثيرة االستخدام.
ومــن أجــل التغلــب علــى مشــكالت عــدم القــدرة علــى العــد ،القيــاس أو التتابــع بســبب القصــور فــي
المهــارات الحســابية ،فهنــاك مجموعــة مــن التعديــات المقترحــة:

●السماح باستخدام اآللة الحاسبة
●استخدام اآللة الحاسبة ذات الشاشة الكبيرة
●اآللة الحاسبة الناطقة.
●استخدام العداد أو المؤشر
●اســتخدام النمــاذج أو القياســات المعــدودة أو المقاســة مســبقًا بحيــث يقــوم الشــخص
بالمقارنــة معهــا.

●توفير الصور ،الرموز ،أو المخططات بد ً
ال من الكلمات

●توفير شريط القياس الناطق

●قراءة البيانات المكتوبة منقبل شخص آخر

●استخدام مؤشرات قياس مستوى السوائل

●توفير البيانات المكتوبة على أشرطة تسجيل

●وضع عالمة القياس على الكأس على شكل خط «إمأل إلى هنا»

●استخدام مخرجات الصوت عن طريق الكمبيوتر
●استخدام القلم القارئ للكلمات المفردة

تعديالت لتجنب جوانب القصور:

●استخدام مرشد السطور لتحديد أو إظهار سطر واحد من النص فقط

فيمــا يلــي تقديــم مجموعــة مــن اإلقتراحــات لحــل مشــكالت عــدم التنظيــم بســبب عــدم
القــدرة علــى االحتفــاظ بالمعلومــات ،أو عــدم القــدرة علــى نقل أو تطبيــق المهــارات وتعميمها
علــى أوضــاع عمــل جديــدة فــي بيئــات أخــرى:

الكتابــة :اســتنادًا إلــى معامــل الــذكاء والقــدرات المعرفيــة األخــرى فــإن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة الذهنيــة واإلعاقــة النمائيــة األخــرى قــد ال يســتطيعون الكتابــة ،التهجئــة ،أو
التواصــل عبــر الكلمــات المكتوبــة ،وبذلــك تكــون الحلــول المقترحــة فــي هــذه الحــاالت:
●توفير النماذج الجاهزة للتعبير عن المعلومات المطلوبة.

●استخدام بنود كودات األلوان أو المصادر

●السماح باالستجابة اللفظية بد ً
ال من االستجابة المكتوبة

●توفير مخطط حسب الحروف األبجدية (أ ،ب ،ج)

●السماح باالستجابة المطبوعة بد ً
ال من االستجابة المكتوبة

●توفير مخطط حسب األرقام ()3 ،2 ،1

●استخدام مدخالت الصوت عن طريق جهاز الحاسوب

●تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر

● استخدام المصحح التلقائي للكتابة عن طريق الحاسوب

●تجنب إعادة التنظيم لمكان العمل

●توفير المساحات الكافية في النماذج المطلوب الكتابة عليها

●وضع عالمات على المصادر والمواد حسب تصنيفاتها

الذاكــرة :قــد يكــون لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة واإلعاقــات النمائيــة قصــور فــي
الذاكــرة بســبب مشــكالت المعالجــة الســمعية ،أو عــدم القــدرة المعرفيــة لإلحتفــاظ
بالمعلومــات ،أو بســبب مشــكالت ســمعية ،وفــي هــذه الحــاالت يتــم اســتخدام:
30

●محاولة التقليل من الفوضى في بيئة العمل

●استخدام الرموز بد ً
ال من الكلمات
●استخدام الكلمات والعبارات المطبوعة بد ً
ال من المكتوبة بخط اليد
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الــذي قــد تصــاب بــه األيــدي أو األرجــل أو األصابــع ،فإنــه يتــم اقتــراح التعديــات التاليــة:
اقتراحــات للتغلــب علــى جوانــب القصــور فــي المهــارات التكيفيــة وإدارة الوقــت
وإنجــاز المهــام:
●تقديم الحث اللفظي والتنبيهات بين الحين واآلخر
●توفير التنبيهات الرمزية أو المكتوبة
●استخدام ساعة التنبيه
● استخدام عمليات التجميع لزيادة االنتاجية
●تنظيم المواد من أجل استخدامها
●استخدام قائمة المهام باستخدام األرقام أو الرموز

●استخدام دليل المفاتيح في الكمبيوتر
●استخدام أدوات إدخال بديلة
●التعرف الكالمي
●مخرجات الكالم
●كرة التتبع
●عصا التحكم
●شاشة اللمس

●تجنب أماكن العمل المعزولة

استخدام الهاتف:

●توفير الوقت الكافي من أجل التدرب على المهنة

قــد يواجــه هــؤالء األشــخاص صعوبــة فــي اســتخدام الهاتــف نظــرًا للمشــكالت الحركيــة مثل
قصــور البراعــة اليدويــة أو الشــلل ،أو الشــد العضلــي ،وفيمــا يلــي مجموعــة مــن المقترحات:

●توفير التدريب اإلضافي أو إعادة التدريب حسب الحاجة

استخدام التلفون ذو األزرار الكبيرة
وإذا كان هنــاك جوانــب قصــور فــي المهارات الحركيــة ،تعيقهم عن اســتخدام الكمبيوتر،
أو القصــور فــي جوانــب البراعــة اليدويــة ،أو وجــود التشــنجات أو الشــد العضلــي ،أو الشــلل

●استخدام التلفون ذو الرموز العالمية المعروفة (اإلطفائية ،الشرطة ،المستشفى)
●استخدام التلفون ذو السرعة الكبيرة
●استخدام المستقبل المثبت
●استخدام سماعة الرأس
وفــي مــا يلــي مقترحــات تســاعد أصحــاب الهمــم للوصــول إلــى مــكان العمــل نظــرًا لوجــود
مشــكالت لديهــم فــي العضــات الكبيــرة ،كالضعــف العضلــي أو التعــب ،عــدم القــدرة علــى
الوقــوف لفتــرات طويلــة ،عــدم القــدرة علــى المشــي لمســافات طويلــة ،عــدم القــدرة علــى
الوصــول لألشــياء ،أو عــدم القــدرة علــى حمــل أو تحريــك األشــياء الثقيلــة:
●وضــع الفــرش أو الحصيــر األرضــي الــذي يســاعد فــي التقليــل مــن التعــب فــي مــكان
العمــل
●استخدام الدراجة الصغيرة اآللية للتنقل بين األماكن
●استخدام المقاعد والكراسي في أماكن العمل
●تحريك األشياء إلى أماكن قريبة وفي متناول األيدي
●توفير استراحات متكررة
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وللتغلــب علــى مشــكالت اإلمســاك باألشــياء وقبضهــا والتــي هــي بســبب مشــكالت
العضــات الدقيقــة ،الحفــاظ علــى ثبــات اليــد ،الضعــف العضلــي أو آالم المفاصــل ،نقــدم
المقترحــات التاليــة:
●استخدام األدوات المريحة
●استخدام أدوات الكتابة المساعدة
●استخدام األدوات التي تساعد على القبض
●استخدام الدعامات المثبتة باليد أو األساور
مقترحات لمعالجة القصور في المهارات االجتماعية في بيئة العمل:
المساندة الوجدانية:

العمل بفاعلية مع المشرفين:

●التواصل مع الموظف بشكل واحد لواحد
●التعامل مع المشكالت كما تظهر بالفعل
●إعالم مدرب العمل المباشر وتوعيته عن حالة الموظف من أصحاب الهمم
●تدريب المشرفين حول الطرق المقبولة للتواصل مع األشخاص من أصحاب الهمم
●مناقشة إجراءات النظام
●مالحظة فاعلية التعديالت التي يتم إجراؤها

اليوم التدريبي الثاني

●تقديم التغذية الراجعة اإليجابية
●استخدام مخططات اإلنجاز البصرية
●تقديم المكافآت المادية
●استخدام زمالء العمل كموجهين
●استخدام برنامج مساعدة الموظف
●توفير التدريب على المهنة

التفاعل مع زمالء العمل:

●تقديم التدريب على اإلحساس بجميع الموظفين
●استخدام سيناريوهات لعب األدوار إلظهار السلوك المناسب في مكان العمل
●استخدام التدريب عن طريق الفيديو إلظهار السلوك المناسب في مكان العمل
نمذجة المهارات اإلجتماعية المناسبة مثل:

●أين يأكل في العمل؟
●متى يأكل؟
●متى يصافح أو يسلم على زمالء العمل؟
●كيف يدفع ثمن الطعام أو المشروبات؟
●كيف يطلب المساعدة؟
●متى يترك مكان العمل؟
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المادة العلمية (اليوم التدريبي الثاني /
الجلسة األولى)

اليوم الثاني الجلسة األولى
عنوان الجلسة:

التدريب الخماسي ألصحاب الهمم
Job Coaching Five Steps

التدريب الخماسي ألصحاب الهمم
هدف الجلسة:

أن يتعرف المدرب على الخطوات الخمس في تدريب أصحاب الهمم في بيئات العمل

موضوعات الجلسة:
1.مراحل التدريب المهني ألصحاب الهمم
2.أمثلة ونماذج حاالت في كل مرحلة تدريبية

1.تبادل المعلومات عن أصحاب الهمم وعن بيئة العمل
2.تحليل موقع العمل /الوظيفة /المهام
3.تنفيذ التدريب المنتظم على المهام
4.دعم التواصل الطبيعي في بيئة العمل
5.التراجع التدريجي عن التدريب المباشر

الخطوة األولى:
تبادل المعلومات

المستلزمات التدريبية:
1.الحقيبة التدريبية ( مادة عملية  +نشاطات تدريبية ).
2.جهاز حاسب آلي.
3.جهاز عرض بيانات Data Show.
4.سبورة ورقية وحائطية وأقالم فلوماستر.
5.حلقات نقاش.
الخطوات التدريبية:
التوزيع الزمني للخطوات التدريبية للجلسة األولى
م

الوقت

1
2
3
4
6

8.00
8.30
9:00
9:30
10.00

الموضوعات التدريبية
مادة علمية
نشاط جماعي
مادة علمية
نقاش جماعي
انتهاء الجلسة األولى
الوقت المستقطع بين الجلستين

الزمن

مالحظات

30
30
30
30
10.30 - 10

تعرف على موظفك -التقييم الوظيفي:
●التقييم الوظيفي يساعدك على التركيز على األشخاص
●جوانب القوة التي يتمتعون بها
●االهتمامات
●االستعدادات
●األهداف المستقبلية
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لماذا يتم تحليل الوظيفة؟
●لضمان أن الوظيفة تناسب الموظف

ماذا تحتاج أن تعرف عن الشخص؟
●بيئة المنزل
●الحالة الصحية

●لتحديد جميع المهام والمهارات المطلوب تعلمها

●طريقة التواصل

●لتحديد األدوات الالزمة إلنجاز المهام

●القدرات

●لمالحظة كيف يتم تدريب الموظفين الجدد

●الميول

●لمالحظة المتدربين من غير اصحاب الهمم

●الخبرات

●لتطوير خطة تدريب ودعم للموظف

●أدوات دعم
خطوات تحليل الوظيفة:

●أرقام تواصل

●راقب أحد الموظفين وهو يقوم بوظيفة مماثلة
●قم بممارسة وتجريب المهام المطلوبة

الخطوة الثانية :التحليل

●الحظ البيئة المحيطة ،قواعد غير مكتوبة ،مهام مرتبطة
●قم بتوثيق الطريقة التي يتم إنجاز المهام عبرها

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎم

وﺻـﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤــﻞ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات

واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم

ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺤﺪرات،

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻬﺎم

ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎم

أمثلة على القواعد غير المكتوبة في بيئات العمل:
●اللباس المتبع في العمل
●األسبوع األخير قبل اإلجازة ،يشارك الموظفين في وجبة غداء جماعية
●يتم المشاركة لشراء باقة ورد عند حصول مناسبة سعيدة للموظفين

اﻟﻀﺠﻴﺞ

مطول
●زيارة الموظفين لبعضهم في المكاتب بشكل
ّ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﻌﺪ،
اﻻﻛﺘﻈﺎظ

-

التخطيط للمهام الوظيفية:
المهام الوظيفية

أداء الموظف

مالحظات

هل تع َّلم
المهارة؟

استراتيجيات التدريب

نقاط هامة أثناء التحليل:
 1.االخذ باالعتبار التعديالت البسيطة الممكن اجراءها على بيئة العمل (الصور ،تلوين
الصناديق ،الرفوف ،األدراج) أية أفكار لتسهيل المهام.
2.تفصيل تحليل المهام ليتمكن المتدرب من اتباعها خطوة خطوة ثم تقليل
الخطوات (طي المناشف قد يبدأ بـ  15خطوة ثم يتقلص إلى  5فقط عند
االستقاللية)
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الخطوة الثالثة :تنفيذ التدريب

مثال على تحليل العمل:

اسم المتدرب:

موقع العمل:

المهام التدريبية :تغليف المستندات

اسم المدرب:

التاريخ:

● يتم نمذجة الخطوات للموظف الجديد،
●يقرر المدرب تحديد حجم الدعم المتوقع No more no less
● تقليل الدعم تدريجيا
التدريب على مهام عمل غير مباشرة:
●استخدام البريد االلكتروني
●تعبئة االجازات الكترونيًا

اختيار السلك اللولبي المناسب

●نظام إدارة األداء
●إرفاق االجازة المرضية

•وضع اللولب المناسب في الماكنة
•وضع الغطاء الخلفي في الماكنة
•الضغط على يد الماكنة بقوة لآلسفل

●إعالم المسؤول عن التأخير الصباحي ،إجازة مرضية
●نظام عمل االجتماعات

الخطوة الرابعة :دعم التواصل
●تشجيع الموظف على طرح األسئلة

•وضع األوراق المخرمة في السلك اللولبي
•وضع مجموعة من األوراق بشكل عكسي
• الضغط المتكرر لتخريم األوراق
•وضع الغطاء األمامي

 +أتقن
 أتقن بشكل غير دقيق +-أتقن بوجود مساعدة
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●التواصل المباشر مع مشرفه وزمالء العمل
●نمذجة وتقليد طرق التواصل
●قوة عالقات العمل تؤدي إلى فرص نجاح أكبر
الدعم الطبيعي:
وهو كل شيء متوفر ضمن بيئة العمل التي يعمل بها الموظف.
عند تحليل العمل الحظ:
●المهام التي تعزز من تواصل الموظف مع اآلخرين
●األحــداث غيــر الرســمية التــي يحــدث فيها تفاعــل مثل (الذهــاب للمخــزن ،الذهــاب للمرافق
الصحيــة ،شــراء طعام)..
●األحداث الرسمية مثل االجتماعات ،االحتفاالت ،أوقات االستراحة
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الخطوة الخامسة :التراجع التدريجي
●بمجرد تعلم مهام العمل ،التواصل الفعال
●قضاء وقت أقل

الفرق بين التوظيف التقليدي ألصحاب الهمم والتوظيف الدامج
التوظيف الدامج

التوظيف التقليدي

المجال
الراتب

يتلقى راتبًا موازيًا للموظفين
زمالءه الذين يمارسون نفس
المهام الوظيفية

غير موازي لزمالئه

التواصل
والعالقات

يتواصل جميع الزمالء معه

يتم التواصل عبر شخص محدد
يعتبر مرافقًا له أو مسؤو ً
ال عنه

●دعم غير مباشر
●يبقى متوفرًا لالستشارة والمساعدة في حل المشكالت

يتم تعريفه بزمالء العمل
بشكل عام ،وتشجيعه على
التعريف بالزمالء
التعرف على الزمالء من إدارات
أخرى
التصميم
الشامل
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في الغالب يتم تعريفه بالزمالء
القريبين فقط

يتم االهتمام بإجراء تعديالت
تبقى بيئة العمل كما هي ،أو يتم
على بيئة العمل لتسهيل
إجراء تعديالت محدودة
حركته وممارسته لمهامه
بسهولة ويسر

األنظمة
والتعليمات

يتم شرح أنظمة وتعليمات
العمل له بالطريقة المناسبة

ال يتم شرحها

المعلومات

يتم تسهيل وصوله إلى
المعلومات لقراءتها بالصيغة
المناسبة.

صيغة المعلومات المتوفرة
تبقى بالصيغة التقليدية
المطبوعة ،وال يتم االهتمام
بتوفير صيغ أخرى.

التدريب والتنمية
الذاتية

يتم توفير التدريب على
رأس العمل بشكل يراعي
االحتياجات الفردية

ال يتم مراعاتها ،أو أنها ال تراعي
االحتياجات الفردية

الحضور اليومي

يتم االهتمام به والمساءلة

ال يتم االهتمام به ،ومن الممكن
أن يأخذ الكثير من االجازات أو
المغادرات كنوع من التسهيل
والشفقة ،مع أنها ليست
مرتبطة باحتياجات إعاقته

المهام

يتم مراعاة االهتمام والميول
والمزاوجة بينها

ال يتم االهتمام بها
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اليوم الثاني الجلسة الثانية

االختفاء التدريجي للمدرب المهني:
●درب الشخص على أن يكون مستق ً
ال

عنوان الجلسة:

●قدم المساعدة عند االحتياج لها
●تعامل مع الشخص كزميل عمل وليس كمسؤول عنه
●شجع تواصله مع اآلخرين

مهارات المدرب المهني

هدف الجلسة:

أن يتعرف المدرب المهني على مجموعة من المهارات التي تفيده في تهيئة بيئات العمل

●قلل من المساعدات
تراجع الدعم المباشر المقدم ألصحاب الهمم في بيئة العمل:
جسدي كلي

جسدي جزئي

تعليمات لفظية كلية

تعليمات لفظية جزئية

نمذجة /تقليد كلية

نمذجة جزئية

وقت كامل

وقت جزئي

دعم متواصل

دعم متقطع

دعم مباشر

دعم غير مباشر

موضوعات الجلسة:
1.هرم التعلم
2.أنماط المتعلمين
3.مهارات االصغاء الفعال
4.التغذية الراجعة
المستلزمات التدريبية:
1.الحقيبة التدريبية ( مادة علمية  +نشاطات تدريبية ).
2.جهاز حاسب آلي.
3.جهاز عرض بيانات Data Show.
4.سبورة ورقية وحائطية وأقالم ملونه.
5.حلقات نقاش.

الخطوات التدريبية:
التوزيع الزمني للخطوات التدريبية للجلسة الثانية
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م

الوقت

الموضوعات التدريبية

الزمن

1
2
3
4
5
6
4

10.30
11.00
11.30
11:45
12:15
1:00
1:15

مادة علمية
نشاط لعب أدوار
مناقشة
مادة تدريبية
مادة علمية  +فيديو
التقييم البعدي للدورة التدريبية
نهاية الجلسة الثانية

30
30
15
30
45
15

مالحظات
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المادة العلمية (اليوم الثاني /الجلسة
الثانية)

ويميــل المتــدرب مــن النمــط المرئــي إلى رؤيــة األمــور ومالحظتها حتــى يتمكن من اســتيعابها،
فهــو تجذبــه الصــور والفيديوهــات ،وأن يقــوم المــدرب المهنــي بنمذجــة المهــارة أمامــه مــن
أجــل مالحظتهــا وتعلمها.
وال بــد مــن مراعــاة أنــه يوجــد هنــاك نمــط مــن المتدربيــن يفضلــون التعلــم المنفــرد ،كونــه
يمكنهــم مــن القــدرة علــى التركيــز ،أمــا التعلــم الجماعــي فقــد يكــون مشــتتًا لهــم.

ﻫﺮم اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻂ

ﻗﺮاءة

أمــا النمــط االجتماعــي مــن المتدربيــن فيميلــون إلــى التعلــم وســط المجموعــة ،فهــم
يتعلمــون المهــارات مــن خــال النقــاش والحــوار مــع الزمــاء ،وتبــادل المعلومــات والخبــرات
والتجــارب مــع اآلخريــن.

%5

اﺳﺘﻤﺎع

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺻﻮر

%10

ويعتبــر النمــط الرياضــي مــن المتدربيــن نمطــً منطقيــً يميــل فيــه المتــدرب إلــى التفكيــر
القائــم علــى النظــم ،لذلــك فالترتيــب والتنظيــم وإدراك العالقــات أمــرًا هامــً أثنــاء تدريبهــم.

%20

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ

فما هي طريقتك في التعلم؟
أو أفضل األساليب في رأيك ؟

%30
ﻣﻌ
ﺪﻻ
تﺑ
أﺛﺮ
اﻟﺘ

%75

ﻌﻠ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺨﺒﺮة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ا ﺧﺮﻳﻦ

ﺑﺪﻧﻲ  /ﺣﺮﻛﻲ

%90

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﺴﻤﻚ وﻳﺪﻳﻚ واﻟﻠﻤﺲ

أنماط التعلم:
مــن أجــل فهــم المتــدرب أو الموظــف مــن أصحــاب الهمــم ،وتقديــم التدريــب فــي قالــب
يالئــم قدراتــه وميولــه وطريقتــه المفضلــة فــي التعلــم ،ال بــد مــن مراعــاة أنمــاط التعلــم
البشــري .فهنــاك مــن يميــل إلــى تعلــم المهــارات الجديــدة عــن طريــق اســتخدام الجســد،
وتلمــس األدوات باليديــن وأجــزاء الجســم مــن أجــل فهــم المعلومــة وتطبيقهــا.
وهنــاك المتعلــم الســمعي الــذي يتعلــم عــن طريــق الــكالم الشــفوي ،حيــث يســتفيد
مــن التوجيهــات والتعليمــات الشــفوية المقدمــة لــه أو ً
ال بــأول أثنــاء تدريبــه علــى المهــارات.
أم المتعلــم الصوتــي ،فيفضــل اســتخدام األصــوات والموســيقى أثنــاء عمليــة التعلــم،
وبالتالــي فــإن نغمــة الصــوت الموجهــة لــه أثنــاء الحديــث ونبرتــه ذات فائــدة فــي تدريبــه
علــى مهــارات العمــل.
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ﻟﻔﻈﻲ

ﺻﻮﺗﻲ  /ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻣﺮﺋﻲ

ﻢ

اﻟﻤﻬﻤـــــﺎت

ﻘﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ

اﻟﺘﺤــــﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

%50

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻤﻨﻔﺮد

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻔﺮد وﺣﺪك ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺼﻮت
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﻣﻊ ﻓﺮق

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﺷﻴﺎء
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮر

رﻳﺎﺿﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﻲ

أﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﻨﻄﻖ
واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻨﻈﻢ
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بناء العالقة مع الموظفين أصحاب الهمم
●التواصل (االصغاء ،المالحظة ،توجيه األسئلة ،إعادة الصياغة)
يعتبــر التواصــل مــع أصحــاب الهمــم فــي بيئــات العمــل أحــد أهــم أركان اســتقرارهم
الوظيفــي وســرعة تكيفهــم ،واســتيعابهم للمهــام المطلوبــة منهــم ،لذلــك مــن
مهــام المــدرب المهنــي تشــجيع الموظفيــن فــي المؤسســة علــى هــذا الجانــب ،مــن
أجــل بنــاء عالقــات اجتماعيــة أو عالقــات زمالــة مــع الموظفيــن مــن أصحــاب الهمــم.

سكتــــم !!!
ه ّلا
ّ
اإلصغاء الفعال للموظف من أصحاب الهمم:
●ال تقاطع الشخص خالل كالمه (أو إشاراته إذا كان أصمًا)
●عدم الحكم المسبق

ويأتــي ايضــً فــي هــذا البــاب تنميــة مهــارات التواصــل وإقامــة العالقــات االجتماعيــة
لــدى أصحــاب الهمــم أنفســهم ،وتشــجيعهم علــى المبــادرة بهــذه العالقــات وبنــاء
لغــة تواصــل مشــتركة مــع زمالئهــم.

●حاول مواجهة المتحدث والحفاظ على التواصل ابصري

●التعاون (العمل معًا)

●الحظ اللغة غير الشفوية ،استمع بالعيون كما هو الحال باألذنين
●إسأل أسئلة وانتظر اإلجابة

مــن مهــام المــدرب المهنــي أيضــً العمــل جنبــً إلــى جنــب مــع الموظــف أصحــاب
الهمــم خاصــة فــي بدايــة عمليــة التوظيــف ،فهــو بــد ً
ال مــن إشــعاره بأنــه مســؤول عنه،
بإمكانــه أن يكــون زميـ ً
ا لــه يــؤدي المهــارات معــه ،إلــى أن يصــل لمرحلــة مــن االتقــان،
وهــذا يــؤدي إلــى كســر الحاجــز النفســي ،وزيــادة الثقــة بالــذات.
●االلتزام
التدريــب المهنــي ألصحــاب الهمــم التــزام أخالقــي قبــل أن يكــون مهنيــً ،فكــون
الموظــف مــن أصحــاب الهمــم مــن المتوقــع أن يواجــه مجموعــة مــن التحديــات،
لذلــك مــن واجــب المــدرب المهنــي مســاعدته فــي التغلــب عليهــا دون تناســيه أو
التخلــي عنــه.

تمرين:
إقرأ النص التالي ،وحاول أن تجد الفرق بين االستماع واإلصغاء:
ففي ذات يوم وبينما كنا جلوس في بيت أحد األصدقاء في غرفة الضيوف
وإذ بي أسمع صوتا جميال قادما من إحدى الغرف
فقمت فتحت باب الغرفة فازداد الصوت وضوحا
فرحت أستمع إلى ذلك الصوت
قاصدا التأمل في كلماته وتدبر معانيه
إنه بحق صوت جميل !!
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يتفاعل معه اإلنسان بقلبه وعقله ومشاعره
فرحت أصغي إليه
حتى قلت ألصدقائي
دعكم من حديثكم الذي تخوضون فيه

●فكر قبل اإلجابة

●ليس بالضرورة أن تكون الكلمة األخيرة لك
تقديم التغذية الراجعة
●قدم االتغذية الراجعة فيما يتعلق باألهداف الموضوعة
●أن تكون التغذية الراجعة محددة وبعيدة عن التعليقات العامة
●ركز على السلوك المحسوس المراد تعزيزه
●ركز على الوصف بد ً
ال من الحكم (أنت تعمل خطأ!!) أوصف ما هو الخطأ.
●ابتعد عن العبارات السلبية قدر اإلمكان.
تقنيات التغذية الراجعة:
قــدم للمتــدرب التغذيــة الراجعــة الفوريــة مــن أجــل ترســيخ المهــام التــي يتــدرب عليهــا وزيــادة
دافعيتــه نحــو التعلــم ،ومــن أهــم تقنيــات التغذيــة الراجعــة مــا يلــي:
●التعزيــز :عــزز أنمــاط التعلــم اإليجابيــة التــي يمارســها الموظــف ،وقدرتــه علــى إنجــاز ولــو
جــزء بســيط مــن المهــام المطلوبــة ،قــدم التعزيــز بشــكل فــوري.
●التوضيــح :وضــح المطلــوب إنجــازه بالتحديــد ،وأجــب عــن استفســارات المتــدرب .قــد يتــم
إيضــاح المهــارة المطلوبــة أيضــً عــن طريــق النمذجــة العمليــة أمــام المتــدرب.
●األســئلة المرتــدة :قــم بطــرح أســئلة أثنــاء التدريــب لضمــان أن المتــدرب يفهــم المطلــوب
منــه ،وأن المعلومــات قــد وصلــت إليــه كمــا يجــب.
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المدرب الفعال ألصحاب الهمم يقدم:
●الكثيــر مــن التغذيــة الراجعــة اإليجابيــة :بحيــث يتــم التركيــز علــى اإليجابيــات وجوانــب
القــدرة ،حتــى فــي حــال الوقــوع فــي الخطــأ يمكــن التشــجيع ورفــع الدافعيــة
للمحاولــة مــرة أخــرى.
●التقليــل مــن التغذيــة الســلبية وتكــون بشــكل فــردي :عــدم التركيــز علــى الســلبيات
واعتبــار أن الوقــوع فــي الخطــأ هــو طريــق النجــاح .تقديــم التغذيــة الســلبية يكــون
بشــكل فــردي لضمــان عــدم إحــراج المتــدرب أمــام زمالئــه.
●تقبــل النقــد بــدون الميــل للدفــاع :المــدرب الفعــال أيضــً يتقبــل النقــد الهــادف فــي
حــال وقوعــه فــي الخطــأ ،أو مــن أجــل تغييــر أســاليب التدريــب باعتبــار أن هنــاك فروقــً
فرديــة بيــن المتدربيــن ال بــد مــن مراعاتهــا.

قائمة شطب للتعرف على أن المؤسسة
تمارس التوظيف الدامج
●يتحمل الشخص الموظف مسؤولية أعماله
●لديه الفرصة للتعبير عن ذاته
●الموظف الرفيق ليس بدي ً
ال عن الموظف ذاته
●انعكاسات التوظيف على السلوك االجتماعي في مكان العمل وفي األسرة
●أحدثه التوظيف فرقًا في حياة الشخص من أصحاب الهمم
●له صداقات اجتماعية
●الراتب مناسب للمهام التي يقوم بها
●يخضع الشخص ألنظمة وإجراءات وسياسات العمل
●يتلقى دورات تدريبيه
●يشعر بالمتعة في عمله
●يعمل جنبًا إلى جنب مع زمالئه الموظفين من غير أصحاب الهمم
●المهام واألعمال المكلف بها واضحة ومحددة
●يخضع لنظام تقييم واضح ومحدد
●لديه الفرصة للترقي المهني
●المهام التي يمارسها ضمن مستواه وليست أقل من ذلك
●يتــم متابعتــه مــن حيــث (االنتــاج ،الســلوك فــي بيئــة العمــل ،الحضــور واالنصــراف،
االجــازات،
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المالحق:

●موظــف فــي مصنــع للــورق المقــوى مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،مطلــوب منــه فصــل األوراق عــن بعضهــا
البعــض ،ولكــن مــن الضــروري لــه أن يرتــدي القفــازات والنظــارات الواقيــة حفاظــً علــى صحتــه وســامته

ملحق ( )1نماذج حاالت
أمثلة على التعديالت في بيئة التوظيف المدعوم:

مــن المــواد الكيماويــة المســتخدمة ،علمــً أن القفــازات والنظــارات لــم تكــن مريحــة لــه ومعيقــة لعملــه
األمــر ،الــذي أدى إلــى إضاعــة الوقــت وانخفــاض جــودة األداء ،ولحــل هــذه المشــكلة تــم شــراء قفــازات
بحجــم يديــه ،وتفصيــل نظــارات وفقــً لمقاســه ،األمــر الــذي جعلــه أكثــر تحكمــً باألشــياء التي يمســكها،
وال يضيــع الكثيــر مــن الوقــت فــي رفــع النظــارات كلمــا نزلــت لألســفل.

فيمــا يلــي نمــاذج مــن الموظفيــن مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يعملــون فــي بيئــات عمــل
مختلفــة ،والذيــن تــم توفيــر التعديــات المالئمــة لهــم علــى بيئــة العمــل ،بحيــث
ســاعدتهم علــى النجــاح فــي عملهــم:

مشــكلة فــي الذهــاب إلــى وقــت االســتراحة والتأخيــر عنــد العــودة منهــا ،ولحــل هــذه المشــكلة تــم

●أحــد الموظفيــن الــذي لديــه شــلل دماغــي ،يجــد صعوبــة فــي اإلمســاك فــي زجاجــة بالســتيكية

إعطائــه ســاعة مــزودة بمنبــه صوتــي ورجــاج لتذكيــره ببــدء االســتراحة وانتهائهــا ،حيــث يقــوم مشــرفه

ليضــع الملصــق عليهــا ،فــي هــذه الحالــة تــم االســتعانة بمقبــض خشــبي يتــم وضــع الزجاجــة فيــه

المباشــر بضبــط المنبــه وفقــً للوقــت المحــدد.

ليتمكــن الموظــف مــن وضــع الملصــق بالشــكل المناســب.

●موظــف مــن األشــخاص ذوي التوحــد يعمــل فــي المطبــخ ،ويواجــه صعوبــة فــي التعبيــر عــن انفعاالتــه

●صانــع الكعــك مــن ذوي اإلعاقة الذهنيــة  Mental Retardationالذي ال يســتطيع العــد ،مطلوب منه

فــي العمــل عندمــا يتغيــر عليــه الروتيــن أو مهــام العمــل ،ومــن أجــل عــدم مفاجأتــه بالتغيرات فــي روتين

أن يخبــز مجموعــة مــن الكعــكات عددهــا ( )12كعكــة فــي كل دفعــة ،ومــن أجــل مســاعدته فــي

العمــل ،تــم اقتــراح وضــع مجموعــة مــن الصــور وفــق مخطــط يمثــل مجمــوع المهــام التــي ســيقوم بها

ذلــك تــم عمــل نمــوذج بالســتيكي مكــون مــن ( )12ثقــب بحجــم الكعكــة المطلوبــة ،والتــي يتــم

طــوال األســبوع ،متضمنــً التغيــرات المتوقعــة علــى المهــام ،وذلــك من أجــل تذكيــره بالمهــام المطلوبة

إدراجهــا فــي صحيفــة الكعــك خــال عمليــة التحضيــر ،بحيــث يتــم إزالتهــا قبــل عمليــة الخبــز ،حيــث

القادمــة ،وضمــان عــدم قلقــه أو انتكاســته عنــد تغييــر الروتيــن.

يمكــن للموظــف اســتخدام هــذا النمــوذج االفتراضــي كدليــل لــه ،بحيــث يعبــئ الفتحــات بعجينــة

●الموظف المســاعد من ذوي متالزمة داون  ،Down Syndromeيضيع أحيانًا أو يفقد االتجاه عندما يرســل

الكعــك فــي كل مــرة ،وبذلــك يكــون متأكــدًا أن عددهــا ( )12وهــو العــدد المطلــوب.

محتويــات البريــد لمختلــف الطوابــق فــي بنايتــه ،ولحــل هــذه المشــكلة تــم تزويــد الموظــف بخارطــة ذات

● شــاب مــن األشــخاص المصابيــن بالتوحــد  ،Autismيعانــي مــن نســيانه المســتمر لضــرورة لبــاس زي

رمــوز ملونــة للبنايــة ،لللتعــرف علــى كل طابــق أو مكتــب ،وموقــع المصاعــد ،وتــم تزويــده أيضــً بــأداة

العمــل بكافــة مكوناتــه ،ومــن أجــل مســاعدته علــى تذكــر اللبــاس بمختلــف بمكوناتــه (القميــص،

اتصــال للتواصــل مــع المشــرف مباشــرة فــي حــال ضياعــه فــي البنايــة.

البنطلــون ،ربطــة العنــق ،القبعــة ،الكفــوف ،الحــذاء )..تــم أخــذ صــورة لــه وهــو يلبــس اللبــاس الموحد

●موظفــة البريــد التــي تعاني مــن الصلــب المفتــوح  ،Spina Bifidaال تســتطيع مواصلة المهمــة التي تعمل

الخــاص بالعمــل كام ـ ً
ا ،وإعطائــه هــذه الصــورة لإلطــاع عليهــا وتذكــر اللبــاس عنــد البــدئ بالعمــل.

فيهــا ،نظــرًا ألنهــا تتشــتت بســهولة جــراء المحادثــات الجانبيــة التــي تــدور بيــن المراجعيــن والموظفيــن

●موظــف مــن ذوي «فراجــل إكــس»  Fragile Xيعمــل فــي محــل ألشــرطة الفيديــو ،وهــو ال يعــرف

الذيــن حولهــا ،ومــن أجــل مســاعدتها علــى عــدم التشــتت نحــو األصــوات الخارجيــة المحيطــة ،تــم

ترتيــب الحــروف األبجديــة (أ ،ب ،ج) ،وال يســتطيع قــراءة عنــوان الفيلــم المكتــوب علــى الشــريط ،حيــث

االقتــراح عليهــا أن تلبــس ســماعة تســتمع مــن خاللهــا إلــى الراديــو أو أصــوات الموســيقى فــي مــكان

يواجــه صعوبــة فــي إعــادة الشــريط إلــى الــرف المناســب حســب الترتيــب المطلــوب ،ومــن أجــل

العمــل.

مســاعدته ،تــم عمــل صــورة مصغــرة تمثــل رمــزًا للشــريط المطلــوب وتــم وضعهــا علــى طــرف

●موظــف لديــه شــلل دماغــي يعمــل علــى البدالــة ،وال يســتطيع تذكــر آليــات تحويــل المكالمــة الهاتفيــة،

الشــريط ،ووضــع صــورة مماثلــة علــى الــرف ،ومــا علــى الموظــف إال المزاوجــة بيــن الصورتيــن ،وليــس

وذلــك بســبب ضعــف قدراتــه المعرفيــة ،ولمســاعدته تــم عمــل مخطــط ملــون علــى لوحــة صغيــرة،

الكلمــات المكتوبــة.

بحيــث تشــرح إجــراءات تحويــل المكالمــة خطــوة خطــوة ،ويضــع هــذا الموظــف المخطــط إلــى جانــب

●موظــف تنظيــف مــن ذوي «متالزمــة أســبرجر»  Asperger Syndromeال يقــوم بعمليــة التنظيــف

الهاتــف.

وفقــً للمعاييــر المطلوبــة منــه ،لذلــك تــم اســتخدام مــدرب مهنــي ليقــوم بالمهــارة المطلوبــة
أمامــه ومــن ثــم يقلدهــا وفقـ ُـً للجــودة المطلوبــة ،إضافــة إلــى اســتخدام ســاعة تنبيــه لمســاعدة

●موظــف مــن األشــخاص ذوي «متالزمــة أســبرجر»  Asperger Syndromeيعانــي مــن عــدم التنظيــم فــي
عملــه والنســيان المســتمر ألغــراض ومســتلزمات العمــل ،حيــث يصــل غالبــً إلــى العمــل دون أن يحضــر

الموظــف علــى موازنــة عنصــر الوقــت ،والســماح لنفســة بوقــت محــدد إلكمــال المهمــة المطلوبــة

نفســه جيــدًا ،لذلــك تــم اقتــراح وضــع قائمــة مصــورة مــن األشــياء الضروريــة للعمــل ( المفتيــح ،شــريحة

بحيــث ال يتجاوزهــا وفــق المعاييــر المطلوبــة.

الهاتــف ،اآللــة الحايبــة ،األجنــدة اليوميــة) بحيــث توضــع هــذه القائمــة فــي شــنطته ،وبمجــرد فتحــه

●موظــف مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ال يســتطيع التعرف علــى الوقت من خالل الســاعة ،لذلــك فهو يواجه

للشــنطة فإنــه يــرى تلقائيــً األدوات واألشــياء الــازم إحضارهــا معــه إلــى العمــل.
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ملحق ( )2قل وال تقل:
ال تقل

قل

لماذا

يجب البدء بكلمة “أشخاص” لتحقيق التحول من
النموذج الفردي الذي يتعاطى مع اإلعاقة بمعزل عن
معوقون،
الشخص ،إلى النموذج الشمولي الذي ينظر إلى اإلعاقة
معاقون،
أصحاب
ذوي
بوصفها حالة من تداخل العوائق البيئية والسلوكية
أو
الهمم،
االحتياجات
مع العوامل الشخصية .يجب أن يتوسط بين كلمة
الخاصة ،األشخاص ذوو “شخص أو أشخاص” وكلمة “إعاقة”؛ كلمة “ذوو أو ذو”؛
ً
لصيقة بالشخص .كما أن
تأكيدًا على أن اإلعاقة ليست
عجزة،
اإلعاقة
“ذوي االحتياجات الخاصة” تعبير مضلل ألنه يعبر عن كل
أصحاب
شخص لديه احتياج خاص أيًا كان نوعه؛ وهو أمر منطبق
العاهات
على الناس جميعًا.
تحقيقًا للنموذج الشمولي والتوازن الجندري؛ فال بد من
المرأة ذات
معوقة،
ذكر كلمة “مرأة” ومن ثمة “ذات إعاقة” لألسباب نفسها
اإلعاقة
معاقة
المبينة أعاله.
الصم
والبكم،
أطرش،
أخرس،
أطرم

أعمى،
ضرير

شخص أصم ليس كل أصم أبكم .وقد أصبحت كلمات “أصم ،أطرش،
أو شخص ذو أطرم” تستخدم للداللة على أمور سلبية بل وتستخدم
ً
نتيجة لتجذر القوالب النمطية
للنقد أو التقريع ،وذلك
إعاقة سمعية

شخص ذو
إعاقة بصرية
أو شخص
مكفوف
أصحاب
الهمم _فئة
البصرية

“اإلعاقة البصرية” تشتمل على األشخاص ضعاف البصر
على اختالف درجاته واألشخاص المكفوفين ،بينما
“أعمى وضرير” ال تعبر إال عن األشخاص المكفوفين كليًا.
تكرس صور نمطية مرفوضة
كلمات “أعمى وضرير”
ّ
وتستخدم للداللة على التخبط وعدم الوعي باألمور.

ال تقل
عاجز،
مشلول،
مكرسح،
مكسح،
ّ
كسيح
مقعد

إن الكلمات النمطية المستخدمة للتعبير عن األشخاص
ذوي اإلعاقة الجسدية من مثل“ :مقعد ،عاجز ،مكرسح”...
شخص ذو
ً
إعاقة جسدية كلها تجعل من صفة “العجز” سمة لصيقة بالشخص
ومتحدة معه ،هذا فض ً
ً
ال عن أن هذه الكلمات تستخدم
– شخص ذو
أيضًا للتعبير عن حالة من الضعف والجمود وعدم
إعاقة حركية
الفاعلية“ :وجدت نفسي مشلوالُ ،
ش ّل تفكيري”....

قزم

شخص ذو
قصر القامة هو شكل من أشكال اإلعاقة الجسدية.
إعاقة جسدية
كلمة “قزم” تستخدم للتقليل من شأن شيء أو شخص:
من قصار
“ال تحاول تقزيم األمور ...إنهم أقزام في مواجهتنا”....
القامة

متخلف
عقليًا،
معوق
نمائيًا

شخص ذو
إعاقة ذهنية

ليس من حق أحد أن يحكم على أي شخص بأنه
“متخلف” ،فالتخلف يكمن في انعدام التهيئة البيئية
وغياب الترتيبات التيسيرية وليس في الحالة الذهنية
للشخص .وقد أصبحت هذه العبارة تستخدم بشكل
ممنهج للداللة على التراجع بل وللسباب في كثير من
األحيان.

ً
ً
واسعة
حملة
لقد قادت شعوب منغوليا في روسيا
من أجل القضاء على هذا االستخدام التمييزي ضدهم
وضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من متالزمة داون.
ً
نسبة إلى من اكتشف هذا النوع من
متالزمة داون
اإلعاقة الذهنية .ال يحقأ ن ننسب شخصًا إلى شعب أو
أمة لكون مالمحه تتشابه معهم.

منغولي

شخص ذو
إعاقة ذهنية –
متالزمة داون

متوحد

شخص ذو
التوحد هو نوع من أنواع اإلعاقة الذهنية .كلمة “متوحد”
إعاقة ذهنية –
تغفل الشخص وتع ّبر عنه بصفة غير دقيقة.
التوحد

(العزة )2016
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التوجيه المهني

ملحق ( ) 3

يعــرف التوجيــه المهنــي بأنــه العمليــة التــي تهتــم فــي مســاعدة الفــرد علــى أن يختــار
مهنــة مــن المهــن وان يقــرر مصيــره المهنــي بنفســه بنــاء علــى عوامــل عديــدة.

العوامل التي تساعد في اختيار المهنة
1.تحديد األهداف :
حيــث يختلــف األفــراد فــي تحديــد أهــداف حياتهــم المســتقبلية وترتبط هــذه األهداف
باختيــار مهنــة المســتقبل ،فمنهــم مــن يرغــب أن يكــون لــه مركــز مرمــوق ومنهم من
ا ويســعى ٌ
يريــد مهنــة توفــر لــه دخـ ً
كل منهــم إلــى تحقيــق هدفــه وباختيــار مهنتــه
حســب ذلــك .
 2.معرفة الذات :
إن معرفــة الــذات تعمــل علــى زيــادة الدقــة فــي اختيــار الفــرد لمهنتــه  ،وتعــرف بنــاء
علــى الخصائــص الشــخصية و مقــدار المعلومــات التــي يدركهــا الفــرد عــن نفســه .
3.الميول :
يتطلب التوجيه المهني الدقيق على ميول الفرد وعلى قدراته ومستوى ذكائه ففي
بعض األحيان يكون لدى الفرد الذكاء والقدرات التي تؤهله للنجاح في مهنته غير أنه
ال يمتلك الميول التي تشده إليه .

أهم خدمات التوجيه المهني
1.التربية المهنية :
ويقصــد بذلــك التعــرض لخبــرات واســعة عــن عــدد كبيــر مــن المهــن أو التعــرف لخبــرات
مركــزة لممارســة أساســيات مهنــة واحــدة وبذلــك تتضمــن التربيــة المهنيــة برنامــج تعليمــا
مهنيــا يــدور حــول محــور رئيســي وهــو توفيــر المعلومــات المهنية فيمــا يتعلــق بمتطلبات
الشــخصية ومتطلبــات المهنــة بأنواعهــا حتــى يســتطيع الفــرد أن يتخــذ فــي ضــوء ذلــك
قــرارًا مهنيــا ســليما .
2.تحليل العمل :
ويشتمل تحليل العمل متطلبات من مهارات عقلية وجسمية وحركية ومعرفة طبيعة
وظروف وعوامل النجاح والتقدم فيه ومستقبلة األكاديمي والمهني .
3.االختيار المهني :
ويقصد باالختيار المهني مساعدة الفرد في اتخاذ القرار الخاص بمهنة المستقبل  ،وذلك
بعد دراسة دقيقة لنفسه من جهة وللمهنة من ناحية ثانية ليستطيع المالئمة بينهما .
4.اكتشاف عالم المهن :
مــن الطبيعــي أن يبــدأ األفــراد باكتشــاف عالــم المهــن فــي بدايــة حياتهــم و يلعــب البيــت
والمدرســة دورا أساســيا فــي تعــرف الطفــل بعالــم المهــن المختلفــة ومــدة التدريــب
الــازم لــه ويســتطيع األطفــال البــدء بتكويــن أفــكار عــن أنفســهم وعــن عالــم المهــن
مــن خــال تجاربهــم المبكــرة وعبــر مراحــل نضوجهــم .

فهناك ميول علميه وفنية وكتابيه وإدارية وإعالمية واجتماعية ورياضية .
 4.القدرات العقلية العامة :
حيــث يكــون لمســتوى الــذكاء العــام للفــرد وللقــدرة العقليــة الــدور الكبيــر فــي
االختيــار المهنــي وال يمكــن أن تســاوي أي مجموعــة مــن األفــراد فــي هــذه القــدرات
ولذلــك تختلــف فــرص النجــاح أمامهــم .
5.تختلف المهنة من حيث ما تتطلبه من القدرات خاصة :
ـال وأخــرى تحتــاج لمهــارة ودقة
فهنــاك مهنــة تحتــاج إلــى قــدرات فنيــة ذات مســتوى عـ ٍ
يدويــة لذلــك تؤثــر القــدرات فــي اختبــار الفــرد لمهنتــه وكذلــك نجاحــه أو فشــله فــي
المهنــة التــي اختارهــا .
6.تعرف الشخصية :
بأنها التنظيم الفريد الستعداد الشخصي للسلوك في المواقف المختلفة لذا بعض
المهن تطلب من القائمين بها خصائص شخصية مختلفة عن مهن أخرى .

تاريخ التوجيه المهني

ملحق ()4

تعريف مفهوم التوجيه المهني:

هــو العمليــة التــي تســهم فــي مســاعدة الفــرد علــى أن يختــار مهنــه مــن المهــن فيؤهــل لهــا
ويدخلهــا ويرقــى فيهــا ويكــون محــور االهتمــام فــي هــذه العمليــة الفــرد نفســه ومســاعدته علــى
يقــرر بنفســه مســتقبله المهنــي باالختيــار الموفــق الــذي يــؤدي إلــى تكيفــه تكيــف مهنــي ســليم .

أهمية التوجيه المهني :
1.تبرز أهميته في تلبية حاجات الفرد حيث يبقى الطلبة باستمرار بحاجة إلى إعدادهم
للحياة.
أ -توسيع أفاق معارف أصحاب الهمم فيما يتعلق بعالم المهن .
ب -إدراكهم للعوامل المؤثرة في عالم العمل وظروفه المتغيرة .
ت -احترام العمل وتقدير أهمية وجدواه اجتماعيًا واقتصاديًا .
ث -إدراكهم للقيم المهنية المرتبطة بالعمل والحياة .
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2.تلبية حاجات المجتمع :
لكل مجتمع حاجاته التي تلبي بمستوى مناسب من خالله .
أ -توفير الخدمات الفردية والجماعية وتنظيمها .
ب -مواجهة مطالب النمو االجتماعي واالقتصادي التي يمر بها المجتمع .
ت -إجراء البحوث المستمرة للوقوف على مالئمة خدمات التوجيه .
ث -التنمية المهنية في مجال التخصص والعمل .

العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار المهني :
1.القدرات العقلية :
وتعتبر عامال هاما في االختبار المهني والتربوي ومنها التحصيل .
2.القدرات واالستعدادات الخاصة :
1.حيث اختالف المهن يتطلب قدرات واستعدادات خاصة .

ملحق ()5
نموذج تقييم متدرب قبل البرنامج التدريبي
(المدرب المهني ألصحاب الهمم )Job Coach

●االسم :
●تاريخ البرنامج التدريبي:

/

/

1.برأيك ،كيف يتم تحليل الوظيفة لتناسب أصحاب الهمم ؟
........................................................................................
........................................................................................

2.الشخصية  :حيث العوامل الشخصية تقرر مالئمة الفرد للعمل .

2.ما هي المزاوجة المهنية في بيئة العمل ،وكيف نستخدمها مع أصحاب الهمم؟
........................................................................................

 3.الميول  :وله أهمية كبيرة في التخطيط .

........................................................................................

 4.الواقعية  :تكون ميول اإلفراد في بداية حياتهم غير ثابتة وغير واقعية .
5.مفهوم الذات  :تعمل معرفة ألذات على زيادة ألدقة في اختيار الفرد لمهنته .
6.الظروف االقتصادية واالجتماعية والنفسية .
7.عوامل المجتمع ومنها الرفاق ووسائل األعالم .
8.الفروق الجنسية .
9.الحظ والصدفة .
مراحل اتخاذ القرار :
1.تحديد المشكلة؛
2.جمع المعلومات
3.وضع استراتيجيات

3.ما هي مسؤوليات المدرب المهني ألصحاب الهمم في بيئات العمل؟
.......................................................................................
........................................................................................
4.ما هي أهم المفاهيم الخاطئة عن أصحاب الهمم؟
........................................................................................
........................................................................................
5.ما هي صفات المدرب المهني ألصحاب الهمم؟
........................................................................................

.........................................................................................

4.تحديد البدائل
5.النتائج ألممكنه
6.احتمالية النتائج
7.وحدة التقييم
8.المحك واختيار القرار
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هــذا الدليــل موجــه للمــدرب المهنــي المرافــق ألصحــاب الهمــم فــي بيئــات العمــل،
لمســاعدته علــى القيــام بــدوره نحــو الموظفيــن مــن أصحــاب الهمــم ،مــن لحظــة
التحاقهــم بالعمــل ومــرورًا بالتدريــب والتكيــف الوظيفــي والترقــي المهنــي.
إن دور المــدرب المهنــي فــي المؤسســات القائمــة بتوظيــف أصحــاب الهمــم هــام
للغايــة ،كونــه الداعــم الســتقرارهم الوظيفــي ،ويســاهم فــي تســريع تكيفهــم مــع
بيئــة العمــل بعناصرهــا الماديــة والبشــرية ،هــذا الدعــم يقــدم عنــد االحتيــاج ويتراجــع
بشــكل تدريجــي لتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن االســتقالل المهنــي ألصحــاب الهمــم
فــي بيئــات العمــل.
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