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هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم 
الأشــخاص ذوي  بتوظيــف  تتعلــق  محــددة  مواضيــع  بشــأن  العمــل  لأصحــاب  العمليــة  الإرشــادات 
الإعاقــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية، والمديريــن 
المشــرفين، فروع صندوق تنمية الموارد البشــرية, ومراكز طاقات، ومكاتب التوظيف، وأي خدمات 

أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هي إصابات الإجهاد المتكررة؟

إصابــات الإجهــاد المتكــررة، واعتــلال الأطــراف العلويــة، واضطرابــات الصدمــة التراكميــة، واعتــلالات 
الأطــراف العلويــة المتعلقــة بالعمــل، جميعهــا اصطلاحــات عامــة تشــمل تشــكيلة واســعة من الحالات 
العضليــة الهيكليــة والإعاقــات ذات العلاقــة. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن هــذه المصطلحــات تشــير 

إلــى نفــس المجموعــة مــن الإصابــات وهــي فــي الغالــب تســتخدم بشــكل متبــادل.

هــذه الإصابــات هــي فــي الغالــب إصابــات أنســجة رقيقــة تؤثــر علــى الأوتــار والأعصــاب والعضــلات. 
الحركــة،  وصعوبــة  والتخــدر،  والتــورم،  والتشــنجات،  والألــم،  العضــلات،  إرهــاق  الأعــراض  وتشــمل 
والشــعور العــام بعــدم الراحــة. ويمكــن أن تســتمر هــذه الأعــراض أو أن تســوء بعــد العمــل، وليــس فقــط 
عنــد أداء أعمــال معينــة. ويمكــن أن تؤثــر علــى الرقبــة، والكتفيــن، والذراعيــن، والكوعيــن، والرســغين، 

واليديــن، والأصابــع، وفــي بعــض الحــالات علــى الأطــراف الســفلية.

مــن المهــم أن يحصــل الأشــخاص علــى تشــخيص مــن اختصاصــي خبيــر. وهنــاك عــدد مختلــف مــن 
الحــالات التــي تشــمل تعــرض أجــزاء مختلفــة مــن النظــام العضلــي الهيكلــي لإصابــات، وفــي بعــض 
الحــالات ينتقــل الألــم مــن الإصابــة الأوليــة إلــى جــزء آخــر مــن الجســم. ويمكــن أن تحتــاج الحــالات إلــى 

أنــواع مختلفــة مــن العــلاج والخدمــات التيســيرية وطــرق الإدارة.

مقدمة  .1



7

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي إصابات الإجهاد المتكررة 

طبعة 1, يوليو 2017

ما هي أسباب إصابات الإجهاد المتكررة؟

الأسباب الرئيسية لهذه الإصابات هي:

الأعمال المتكررة.	 
الجهد باستعمال القوة.	 
الجلوس أو الوقوف في وضعية غير صحية )بما في ذلك الحركات غير المريحة(.	 
الاهتزاز.	 
قضاء فترات طويلة في القيام بنفس العمل.	 
العمل في أماكن باردة.	 

يجتمــع الكثيــر مــن العوامــل الأخــرى للتســبب بإصابــات الإجهــاد المتكــررة، تشــمل تصميــم الوظائــف، 
والمعــدات، ومنــاخ العمــل، وشــدة أنشــطة الأعمــال والإجهــاد.

ما هي تأثيرات إصابات الإجهاد المتكررة؟

يتأثــر الأشــخاص بطــرق مختلفــة. ويمكــن أن تبــدأ الإصابــة تدريجًيــا، وتكــون فــي الغالــب بأعــراض 
بســيطة فــي المراحــل المبكــرة، ولكــن هــذه الحــالات تتفاقــم وتتراكــم عموًمــا.

يمكــن أيًضــا أن تتطــور بســرعة، وعلــى الأخــص عندمــا يتزايــد حجــم ووتيــرة العمــل أو الطلبــات الأخــرى 
ويشــتد بســرعة. ويتوجــب النظــر إلــى أي أعــراض علــى أنهــا هامــة حيــث إنهــا يمكــن أن تتحــول إلــى 

إعاقــات طويلــة الأمــد فــي حالــة تجاهلهــا.

لا يمكــن دائًمــا التعــرف علــى إصابــات الإجهــاد المتكــررة أو تشــخيصها بالشــكل الصحيــح. وهنــاك 
ــا عــن الالتبــاس بيــن مصطلــح عــام )إصابــات الإجهــاد  خــلاف والتبــاس بشــأن المصطلحــات، ينتــج غالبً
المتكــررة، اعتــلالات الأطــراف العلويــة(، وبيــن حالــة طبيــة محــددة. وبشــكل عــام، فــإن الحــالات 
الموضعية المحددة )على ســبيل المثال مرفق لاعب التنس( تكون أســهل في التشــخيص – ويمكن 

فهمهــا بشــكل أفضــل مــن الناحيــة الطبيــة – مقارنــًة بالحــالات الأقــل موضعيــة أو »المنتشــرة«.



8

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي إصابات الإجهاد المتكررة 

طبعة 1, يوليو 2017

تشمل الحالات الطبية المحددة ما يلي:

التهاب زليل الوتر	 
التهاب الوتر	 
مرفق لاعب التنس	 
مرفق لاعب الجولف	 
مرض دي كورفين	 
إصبع قدح الزناد	 
التهاب الجراب	 
التهاب يد عمال المناجم	 
متلازمة الكفة المدورة	 
متلازمة النفق الرسغي	 
متلازمة النفق المرفقي	 
الحثل الانعكاسي الودي	 
تشنج الكتاب	 
الألم العضلي	 
الكتف المتجمدة	 
الإصبع الميتة بسبب الارتجاج	 

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تشــخيص واضــح لإصابــات الإجهــاد المتكــررة المنتشــرة، إلا أّن ثّمــة ارتبــاط 
بيــن المهــام التــي يؤديهــا الشــخص وبيــن الأعــراض التــي يشــعر بهــا.

يمكــن أن تؤثــر إصابــات الإجهــاد المتكــررة علــى حيــاة الأشــخاص وقدرتهــم علــى الانتقــال مــن وإلــى 
العمــل، حتــى باســتخدام وســائل النقــل العــام. ويمكــن أن تتأثــر أيًضــا الأعمــال اليوميــة العاديــة فــي 

المنــزل وفــي العمــل، وأنمــاط النــوم.

التوظيف والأشخاص ذوي إصابات الإجهاد المتكررة

يمكــن أن تؤثــر إصابــات الإجهــاد المتكــررة علــى الأشــخاص فــي الكثيــر مــن القطاعــات المختلفــة 
والوظائف ســواء المكتبية أو اليدوية، وهي ليســت مقتصرة كما يفترض في الغالب، على مشــغلي 

الحاســب الآلــي.
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التغيــرات فــي العمــال والأوضــاع التشــغيلية والتكنولوجيــا تعنــي تزايــد حصــول إصابــات الإجهــاد 
المتكــررة فــي مجــالات معينــة، وعلــى الأخــص فــي مجــال تقنيــة المعلومــات ومعالجــة البيانــات. ومــن 

الأمثلــة علــى المهــن المعرضــة للمخاطــر مــا يلــي:

أعمال التجميع	 
المعاينة والتغليف	 
الدواجن ومعالجة الأغذية	 
فّنيو المختبرات	 
النظافة وتوريد الأطعمة	 
القوات المسلحة	 
عمال الأقمشة والنسيج	 
الإلكترونيات والعمال في قطاع الاتصالات	 
مترجمو لغة الإشارة	 
أعمال النجارة والبناء	 
ــاء الصناديــق / العاملــون علــى ماكينــات الدفــع فــي المحــلات التجاريــة )أظهــرت الأبحــاث أن 	  أمن

أكثــر مــن نصــف أمنــاء الصناديــق فــي محــلات الســوبرماركت يشــتكون مــن آلام فــي الظهــر أو 
الرقبــة / آلام فــي الذراعيــن أو مــن جميــع تلــك الآلام(.

يمكــن أن تتســبب إصابــات الإجهــاد المتكــررة فــي انخفــاض كبيــر فــي انتاجيــة شــركتك. ويمكــن أن 
تترافــق أعــراض إصابــات الإجهــاد المتكــررة بمتطلبــات محــددة تشــمل حــركات الأصابــع أو اليــد أو 
الــذراع المتكــررة، أو حــركات تشــمل الالتــواء أو العصــر أو الطــرق أو الضــرب أو الدفــع أو الســحب أو 

الرفــع أو الوصــول إلــى الأشــياء.

يمكــن أيًضــا أن يشــكل الجلــوس أو الوقــوف فــي وضعيــة ثابتــة مشــكلة أيًضــا حيــث إن العضــلات 
والأعصــاب والأربطــة العضليــة التــي لــم تتحــرك أو تتمــدد خــلال يــوم العمــل يمكــن أيًضــا أن تصبــح 
متشــنجة نتيجــة عــدم الاســتخدام. وهــذا يؤثــر بــدوره علــى الــدورة الدمويــة، ويمكــن أن يتســبب فــي 

التهابــات وآلام، ناتجــة عــن تضــرر الأعصــاب.

مــن المهــم إدارة إصابــات الإجهــاد المتكــررة بشــكل إيجابــي وتفاعلــي فــي مــكان العمــل، وذلــك 
للحــد مــن الغيــاب الناتــج عــن هــذه الإصابــات والاحتفــاظ بالموظفيــن الجيديــن. ويجــب التعامــل مــع 
المســائل بشــكل منظــم وإجــراء تغييــرات وتقديــم خدمــات تيســيرية كجــزء مــن المراجعــة المنهجيــة 

لطــرق العمــل فــي جميــع أقســام المنشــأة.
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اســأل موظفيــك عــن الأشــياء التــي يجدونهــا صعبــة، والمشــاكل التــي تواجههــم، ومراجعــة الأيــام التي 
ضاعــت بســبب إصابــات الإجهــاد المتكــررة فــي منشــأتك. وســوف يحــدد ذلــك مــدى المشــكلة ويتيــح 

نقطــة انطــلاق. ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــلال قســم المــوارد البشــرية أو قســم الصحــة المهنيــة.

يجــب بعــد ذلــك إعــادة تقييــم الأعمــال والمعــدات ومنــاخ العمــل ومــدة وكثافــة أنشــطة العمــل 
مــن أجــل التخفيــف إلــى أدنــى مــا يمكــن مــن حــالات إصابــات الإجهــاد المتكــررة الناتجــة عــن العمــل. 
البشــرية  الهندســة  اختصاصيــو  ومنهــم  تقييــم،  اختصاصــي  مــع  بالتشــاور  ذلــك  يتــم  أن  ويتوجــب 

الصحــة لمهنيــة. التوافقيــة وممارســو 

يتوجــب علــى أصحــاب العمــل أن يشــرحوا للموظفيــن ســبب رغبتهــم فــي مســاعدة الأشــخاص علــى 
التعافــي وتشــجيع الإبــلاغ المبكــر عــن أعــراض إصابــات الإجهــاد المتكــررة. ويمكــن أن يعمــل لديــك 
موظفــون يشــعرون ببعــض الانزعــاج الــذي يمكــن أن يتحــول إلــى مشــاكل وإعاقــة فــي المســتقبل فــي 
حالــة عــدم التعامــل معــه. وبالطبــع فمــن الممكــن أن تــؤدي ممارســات العمــل الســيئة والإجهــاد إلــى 

تعــرض الموظفيــن لصعوبــات وإن لــم يســبق أن كان لديهــم إصابــات إجهــاد متكــررة.

المعرفة والمحافظة على السرية

حيــث أن إصابــات الإجهــاد المتكــررة يمكــن أن لا تكــون ظاهــرة بوضــوح علــى الموظــف بشــكل 
ــره بــه الموظــف. ويتــردد الموظفــون فــي  فــوري، يجــب علــى صاحــب العمــل أن يعتمــد علــى مــا يخب
الغالــب فــي القيــام بذلــك بســبب خوفهــم مــن التمييــز ضدهــم، ويشــعرون بــأن الأمــر لا يؤثــر علــى 

قدرتهــم علــى القيــام بعملهــم.

إذا كان مقدمو طلبات التوظيف يعلمون بأن الشــركة تتبع سياســة تكافؤ فرص إيجابية، وبشــكل 
خــاص أن هنــاك اســتعداًدا لتقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة لجميــع الموظفيــن، فإنهــم يميلــون 
أكثــر إلــى التحــدث عــن إعاقتهــم، بمــا فــي ذلــك إصابــات الإجهــاد المتكــررة. وتكــون الصراحــة مفيــدة 

للأســباب التاليــة:

يمكــن أن يــؤدي الضغــط النفســي الناتــج عــن عــدم الإفصــاح عــن الإعاقــة إلــى زيــادة الصعوبــات 	 
التــي يواجههــا الشــخص فــي العمــل.

يمكــن بعــد ذلــك للموظــف ومديــره أن يحــددا مًعــا الخدمــات التيســيرية إن وجــدت، التــي تكــون 	 
مطلوبــة للمحافظــة علــى الأداء أو تحســينه.

يمكن الحصول على الدعم والمساندة من الزملاء.	 
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أو 	  الطلــب  مقــدم  معلومــات  ســرية  علــى  المحافظــة  عليــك  يتوجــب  عمــل،  صاحــب  بصفتــك 
معلومــات الموظــف الشــخصية والطبيــة. وينبغــي عليــك عــدم الإفصــاح عــن أي تفاصيــل عــن 

إعاقــة الشــخص إلــى أي شــخص آخــر ســوى فــي الحــالات التاليــة:

إذا كان ذلك ضرورًيا ضرورة مطلقة، وبعد: 

الحصول على موافقة صريحة من الشخص ذي العلاقة.	 
إذا كان ذلك ضرورًيا لتسهيل قدرة الشخص على القيام بعمله.	 

يتوجب عليك تسجيل المعلومات الطبية والشخصية بطريقة لا تعرضها للإفشاء غير المقصود.
يجــب عليــك أن تتذكــر أنــه فيمــا يتعلــق بــأي شــخص ذي إعاقــة، بمــا فــي ذلــك أي شــخص ذي إصابــات 
الإجهــاد المتكــررة، إذا كان مــن الضــروري تقديــم خدمــة تيســيرية )علــى ســبيل المثــال إجــازة مــن 
العمــل، أو ســاعات عمــل غيــر عاديــة( يحتــاج رئيــس الموظــف المباشــر إلــى معرفــة الخدمــة التيســيرية 

المطلوبــة، ولكــن لا يحتــاج هــو أو الزمــلاء فــي العمــل إلــى معرفــة الأســباب الطبيــة الدقيقــة.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة عنــد القيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو الطريقــة 

التــي يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

الخدمة التيســيرية ليســت علاًجا خاًصا، بل هي وســيلة لمعاملة الأشــخاص بطريقة مختلفة من أجل 
إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم. يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة 

وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة اقتصادًيــا.

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه 
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة طويلــة الأمــد أو حالــة صحيــة – حتــى لــو 

لــم يتــم تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، يمكــن أن تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي 
يواجههــا الموظــف ذو إصابــات الإجهــاد المتكــررة. وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن 

الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أكبــر.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصادًيــا للمنشــأة. 
وبــدون الخدمــات التيســيرية، يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف ويمكــن 
بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. ويجــب دائًمــا 

ســؤال الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.

 يتميــز نهــج افضــل الممارســات بتقديــم خدمــات تيســيرية »معقولــة« لأي شــخص يحتــاج إليهــا لكــي 
يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو »معقــول«. نقطــة الانطــلاق المناســبة 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لتحديد معايير أفضل الممارسات:

قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترم حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
يمكن أن تحتاج إلى معاملة الأشخاص بشكل مختلف لكي تتمكن من معاملتهم بإنصاف.	 
لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.	 
يجــب عليــك التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه 	 

ومتــى يجــب عليــه القيــام بالعمــل المطلــوب منــه.
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1. http://www.who.int/bulletin/volumes/9/81/Woolf.pdf

ما مدى شيوع إصابات الإجهاد المتكررة؟  .3

وفًقــا لمــا أوردتــه منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن الحــالات العضليــة العظميــة تعتبــر الســبب الأكثــر 
شــيوًعا لــلآلام الحــادة طويلــة الأمــد والإعاقــة الجســدية، وهــي تصيــب مئــات ملاييــن الأشــخاص 
حــول العالــم. وهنــاك فــي أي وقــت فــي الولايــات المتحــدة %30 مــن الأشــخاص الراشــدين الأمريكييــن 

الذيــن يشــعرون بــآلام فــي المفاصــل، أو ورم، أو تقييــد فــي الحركــة. 1

ا�����ص ا��ا���� ا��������� ا���� ����ون
 ����م �� ا������، أو ورم، أو ����� �� ا����� 

30% 

منظمة الصحة العاملية
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة او الحالات الصحية 

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح “الشــخص )أو 
الأشــخاص( ذو/ذوو الإعاقــة”. وُتفصــل كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن 
كلمــة “الإعاقــة” عــن عمــٍد بكلمــة “ذو/ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا 

تحــدد أو تصــف الشــخص ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي إصابــات الإجهــاد المتكــررة، ينبغــي الإشــارة 
إليــه علــى أنــه “شــخص ذو إصابــات إجهــاد متكــررة”. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب التعامــل والتخاطــب، انظــر “دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة” الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.

https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq

4.  آداب السلوك وقواعد التخاطب الشاملة
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يمكــن أن لا يتمكــن المرشــحون ذوو إصابــات الإجهــاد المتكــررة مــن 
إظهــار قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خلال عمليات التوظيف التقليدية.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد مقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
وضــع  عــدم  المهــم  ومــن  معقولــة.  تيســيرية  خدمــات  تقديــم  أيًضــا  عليــك  يتوجــب  أن  ويمكــن 
افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه، بــل يجــب عليــك بــدلًا مــن ذلــك 
ســؤال مقدمــي الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف. 
وفــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب منهــم مــا ُيثبــت أنهــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الممارســة الجيــدة توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض 
الوظيفــة عليهــم، مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم 
بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة، أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم الطلبات 
أو إجــراء المقابــلات الشــخصية. والســبب فــي هــذا هــو أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن 
صحــة أو إعاقــة المرشــح خــلال مرحلــة تقديــم الطلبــات والتقييــم يمكــن أن تشــجع مديــري التوظيــف 
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

للقيــام بالعمــل المطلــوب.

ينبغــي إعطــاء الفرصــة لــكل مرشــح لطلــب خدمــات تيســيرية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف. 
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. كذلــك، يجــب عليــك دائًمــا 

التشــاور مــع الشــخص للتعــرف منــه علــى مــا يناســبه مــن الخدمــات التيســيرية. 
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الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة، وما تحتاجه الوظيفة.	 
كــن مرًنــا. يمكــن أن تــؤدي تغييــرات بســيطة فــي الغالــب إلــى إحــداث فــرق كبيــر. علــى 	 

ســبيل المثال، إذا كان مرشــح معين يجد صعوبة في القيام بإحدى المهام غير الأساســية، 
يمكــن تكليــف عضــو آخــر فــي الفريــق بالقيــام بهــا. 

لا تســتبعد شــخًصا ذا إصابــات إجهــاد متكــررة دون مبــرر. يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو 	 
مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه. علــى ســبيل المثــال، اشــتراط 
أن يكــون مقــدم الطلــب قــادًرا علــى الطباعــة باللمــس يمكــن أن يســتبعد مرشــًحا قديــًرا ذا 
إصابــات إجهــاد متكــررة أثبــت قدرتــه باســتخدام برمجيــة التعــرف الصوتــي. يمكــن بــدلًا مــن 
ذلــك اشــتراط مــا يلــي »ســوف تحتــاج إلــى إعــداد تقاريــر باســتخدام تطبيــق معالجــة كلمــات 

بشــكل منتظــم بنــاًء علــى إشــعار قبــل فتــرة قصيــرة«.

إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

استخدم عبارات إيجابية، على سبيل المثال »نرحب بجميع مقدمي الطلبات ذوي الإعاقة«.	 
اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية أثنــاء 	 

عمليــة التوظيــف الاتصــال بهــا، باســتخدام عــدد مــن وســائل الاتصــال المختلفــة )علــى ســبيل 
المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل بالوســائط المتعــددة(.

اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو كتســجيل 	 
صوتــي أو بالبريــد الإلكتروني.

ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن وســيلٍة. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة الراديــو 	 
المحليــة أو مواقــع الإنترنــت.

ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات	 
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home   



18

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي إصابات الإجهاد المتكررة 

طبعة 1, يوليو 2017

يمكــن أن يكــون مــن المناســب إبــلاغ المرشــحين المحتمليــن بــأن بعــض الوظائــف تشــتمل علــى درجــة 
معينــة مــن الضغــوط أو المســؤولية. ولكــن لا ينبغــي اعتبــار تلــك البيانــات فــي الوصــف الوظيفــي 
بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية، ويبقــى مطلوًبــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط ومســتويات 
الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم. وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة، ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال: »يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط«، أو »يجــب أن يكــون 

الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي«.

استمارات طلبات التوظيف

الأوليــة  القائمــة  يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار 
الطلــب: لمقــدم  يمكــن  حيــث  للمرشــحين، 

التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر مــن المؤهــلات المطلوبــة لهــا، حيــث إنــه 	 
يحتــاج إلــى اســتعادة ثقتــه بنفســه.

أن تكون هناك فجوات )زمنية بلا عمل( في بيان سيرته الذاتية بسبب إعاقته.	 
أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة وعمــل 	 

تطوعي.

المقابلات الشخصية والاختبارات 

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن تحتــاج 
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام بالعمــل. 
ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص، وليــس علــى إصابــات الإجهــاد المتكــررة. وينبغــي عليــك أن 
تتذكــر أن مقــدم الطلــب ربمــا ســبق أن كانــت لديــه إصابــات الإجهــاد المتكــررة وأخبــرك بذلــك، ولكنــه 

لا يواجــه أي صعوبــات الآن. 

إذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام الأساســية التــي تتطلبهــا 
الوظيفــة، فاســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.
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عندمــا تقــوم بدعــوة مقدمــي الطلبــات لإجــراء مقابــلات شــخصية، تأكــد مــن ســؤال جميــع المرشــحين 
عمــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية خــلال المقابلــة الشــخصية. وبتقديــم الخدمــات 
التيســيرية، تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم قــدرة المرشــحين ذوي إصابــات الإجهــاد 

المتكــررة:

تأكــد مــن أن موظفــي الاســتقبال والأمــن يعلمــون كيفيــة الترحيــب وتقديــم المســاعدة للــزوار 	 
ذوي الإعاقــة.

قــم بترتيــب إعطــاء فتــرات اســتراحة لتجنــب قضــاء مقــدم الطلــب وقًتــا طويــًلا فــي وضعيــة ثابتــة 	 
واحدة.

إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادًة علــى إجــراء اختبــار، يجــب عليــك التأكــد مــن أن الاختبــار 	 
لاينطــوي علــى تمييــز ضــد شــخص ذي إصابــات الإجهــاد المتكــررة:

يجــب عليــك التأكــد مــن أن الخدمــات التيســيرية التــي يســتخدمها المرشــح أو التــي يمكــن 	 
اســتخدامها للوظيفــة، علــى ســبيل المثــال برمجيــة التعــرف الصوتــي، ســوف تكــون متوفــرة 

أثنــاء الاختبــار.
الــذي أعــد الاختبــار وطلــب المشــورة بشــأن 	  يجــب عليــك مناقشــة الاختبــار مــع الشــخص 

الممكنــة. التيســيرية  الخدمــات 
التيســيرية 	  الخدمــات  تقديــم  يمكــن  بحيــث  المرشــح  مــع  مســبًقا  التشــاور  عليــك  يجــب 

الضروريــة.
يجب إعطاء وقت إضافي عند الحاجة.	 
يجــب أن تكــون علــى اســتعداد للإعفــاء مــن الاختبــار. فهنــاك فــي غالــب الأحيــان طــرق 	 

أخــرى مكافئــة مقبولــة للحصــول علــى المعلومــات.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 1

سارة
CASE STUDY

لــدى  إداريــة  مســاعدة  بوظيفــة  ســارة  تعمــل 
الأشــخاص  مــن  وهــي  صحيــة،  رعايــة  شــركة 
المتكــررة والناتجــة عــن  الإجهــاد  ذوي إصابــات 
ممارســتها للرياضــة. وقــد لاحظــت أن الألــم فــي 
الشــهر  خــلال  يســوء  أخــذ  وذراعيهــا  معصمهــا 

الســابق.

يشــتمل جــزء كبيــر مــن وظيفــة ســارة علــى اســتخدام جهــاز حاســٍب مكتبــي والطباعــة وكتابــة 
الملاحظــات فــي الاجتماعات.

لاحظــت مريــم مديــرة ســارة أن ســارة تســتغرق وقًتــا أطــول لإنجــاز الأعمــال الهامــة وتبــدو 
متألمــة عنــد اســتخدام الكمبيوتــر. وخــلال اجتماعهمــا الــدوري، ســألت مريــم ســارة عمــا إذا 

كانــت بخيــر.

أخبــرت ســارة مريــم أنهــا أصبحــت تشــعر بالألــم فــي الفتــرة الأخيــرة عنــد اســتخدام الحاســب 
والطباعــة لفتــرات طويلــة بســبب إصابــات الإجهــاد المتكــررة.

مراجعــة طبيباتهــا  لســارة  المفيــد  مــن  يكــون  قــد  أنــه  مريــم  اقترحــت 
مســاعدتها. المهنــّي  العــلاج  أخصائــي  بإمــكان  كان  إذا  مــا  وتحديــد 

لــدى  تقييــم  إجــراء  بترتيــب  يكــون مفيــًدا وقامــت  أن هــذا ســوف  علــى  ســارة  وافقــت 
. طبيبتهــا
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أ��ً� و���ً�

التعريف والتدريب

ينبغــي تضميــن الوعــي بالإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية فــي 
جميــع السياســات، علــى ســبيل المثــال السياســات بشــأن الإجــازات المرضيــة، 
هــذه  علــى  الجــدد  الموظفيــن  إطــلاع  وينبغــي  الأداء.  وتقييــم  والتدريــب، 

السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

 ومــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متاًحــا بحيــث يتمكــن 
الموظفــون ذوو إصابــات الإجهــاد المتكــررة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال 

نفــس المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة:

إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب.	 
توفيــر الحصــول علــى أوقــات اســتراحة منتظمــة لتجنــب قضــاء مقــدم الطلــب وقًتــا طويــًلا فــي 	 

وضعيــة ثابتــة واحــدة.
توفيــر المعــدات والأجهــزة، علــى ســبيل المثــال جهــاز إمــلاء أو مســجل صوتــي رقمــي إذا كان 	 

مقــدم الطلــب يواجــه صعوبــات فــي كتابــة الملاحظــات.
التأكــد مــن تدريــب جميــع الموظفيــن علــى أســاليب العمــل وطــرق الوقــوف والجلــوس، وكيفيــة 	 

اســتخدام الأثــاث المكتبــي والأدوات والمعــدات بالشــكل الصحيــح، وأهميــة الحصــول علــى فتــرات 
استراحة.

التأكــد مــن تدريــب جميــع الموظفيــن علــى مخاطــر مــكان العمــل وكيفيــة الإبــلاغ عنهــا، بواســطة 	 
مســؤول مختــص بالصحــة والســلامة.

إبــلاغ مدرســي الــدورات والمدربيــن عندمــا يكــون لديهــم مشــاركون فــي برنامــج التدريــب لديهــم 	 
إصابــات إجهــاد متكــررة، والتأكــد مــن معرفتهــم بطــرق التدريــس والتدريــب. 

يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي إصابــات الإجهــاد المتكــررة قــادرون أيًضــا علــى 	 
فــي  والمشــاركة  الشــركة،  وخــارج  داخــل  تدريبهــم  لمتابعــة  متكافئــة  فرصــة  علــى  الحصــول 

المهنــي. التطويــر  وفــرص  الاجتماعــات 
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الاحتفاظ بالموظف

حالمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية 
بتقديــم  البــدء  يجــب  إمكانياتــه.  بأقصــى  الوظيفــة  أداء  علــى  قدرتــه  مــن  للتأكــد 
الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن الموظــف – ويمكــن 
أو  المديــر  الشــخص والتأكــد مــن أن  مــع  التشــاور  أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب 

الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. ويعتبــر تحريــر اتفاقيــة 
كتابيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية وســيلة جيــدة لتســجيلها ومراجعتهــا. ويجــب التأكــد مــن اتبــاع نفــس 
الطريقــة فــي إعــداد الخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم موظــف ذو إصابــات إجهــاد متكــررة بطلــب 

ترقيــة، وهنــا أيًضــا بــدون وضــع أي افتراضــات بشــأن مــا يمكــن أو لا يمكــن للموظــف القيــام بــه. 

ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

الكثيــر مــن الخدمــات التيســيرية التــي ينبغــي عليــك أخذهــا فــي الاعتبــار لشــخص ذي إصابــات إجهــاد 
الإجهــاد  إصابــات  مــن  التخفيــف  علــى  وتســاعد  علــى كل موظــف  أيًضــا  تنطبــق  أن  يمكــن  متكــررة، 
المتكــررة، كمــا تتيــح لــك المحافظــة علــى مهــارات وخبــرات الموظفيــن، وتحســين معنوياتهــم، وجعــل 

بيئــة العمــل أكثــر ســلامة وأمًنــا وأكثــر صحيــة وإنتاجيــة. 

هــذه الممارســة الإداريــة الجيــدة يمكــن أن تعنــي أيًضــا تفــادي تعــرض العمــال لإصابــات خطيرة، وتخفف 
مــن حــالات الغيــاب المرضيــة، ومعــدلات التقاعــد لأســباب طبيــة، وتوفــر تكاليــف توظيــف وتدريــب 
الموظفيــن البديليــن. ويمكــن أن يــؤدي عــدم التصــرف إلــى احتمــال التعــرض لدعــاوى قضائيــة مكلفــة 

وإقامــة دعــاوى ضــد أصحــاب العمــل للتعويــض عــن الإصابــات الشــخصية.

يزيــد أســلوب الحيــاة قليــل الحركــة والوضعيــات غيــر الملائمــة للجســم مــن احتمــال إصابــات الإجهــاد 
المتكــررة. لذلــك، يتوجــب عليــك تشــجيع الموظفيــن علــى المثابــرة علــى نشــاطهم – وأخــذ اســتراحات 
الغــداء وإذا أمكــن، الذهــاب فــي نزهــة والقيــام بتماريــن منتظمــة. كمــا يتوجــب عليــك أيًضــا تشــجيع 

الموظفيــن علــى أخــذ فتــرات راحــة منتظمــة والتجــول حــول المكتــب والقيــام بتماريــن منتظمــة. 

المرونــة هــي  المتكــررة، فــإن  الإجهــاد  للأشــخاص ذوي إصابــات  لتقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة 
الأســاس ويمكــن أن تــؤدي فــي الغالــب إلــى توفيــر مزيــد مــن الخيــارات لــكل مــن الموظــف وصاحــب 

العمــل.
كخطــوة أولــى للتخفيــف مــن إصابــات الإجهــاد المتكــررة، تشــاور مــع الموظفيــن بشــأن مــا لديهــم مــن 

مشــاكل، وقــم بأخــذ الأمــور التاليــة فــي الاعتبــار:
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إزالة العوائق أثناء العمل اليدوي.	 
الحــد مــن التكــرار، وتبديــل أو تغييــر أو مــداورة المهــام أو الوظائــف )علــى ســبيل المثــال ضمــن 	 

الفريــق أو القســم(.
مســاعدة الموظــف لتجنــب الحاجــة إلــى الوصــول إلــى الأشــياء أو العمــل برفــع ذراعيــه إلــى مــا 	 

فــوق مســتوى الكــوع، أو لتفــادي الوضعيــات غيــر الملائمــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال الالتــواء أو 
الانحنــاء.

مساعدة الموظفين على تجنب العمل الثابت في بيئٍة ثابتٍة أو أوضاع عمٍل جامدة.	 

عليك بعد ذلك أخذ الخدمات التيسيرية التالية في الاعتبار:

تعديل المعدات

يجــب التأكــد مــن التوافــق مــع الحــد الأدنــى لمعاييــر المعــدات والأثــاث والبرمجيــات المســتخدمة 	 
لأغــراض العمــل.

يجب التأكد من الصيانة الجيدة لجميع المعدات والحد من أعطال المعدات.	 
يجــب التأكــد عنــد تقديــم خدمــة تيســيرية فــي مجــال معيــن أنــك لا تتســبب فــي مشــكلة أو 	 

مخاطــر فــي مجــال آخــر.

الأدوات اليدوية

إعادة تصميم المقابض )يمكن أن يتسبب المقبض العريض بألم شديد وعلى الأخص للأشخاص 	 
ذوي الأيدي الصغيرة(.

يجــب ثنــي الأدوات ووحــدات التحكــم وليــس الرســغ. ويجــب تفــادي الأدوات التــي تحتــاج إلــى 	 
قــوى شــد عاليــة باليــد، أو المقابــض التــي تلتصــق براحــة اليــد )يجــب توزيــع الحمــل علــى أكبــر 

مســاحة ممكنــة(.
يجب النظر في استخدام أدوات كهربائية أو أوتوماتيكية.	 
يجــب تفــادي الاهتــزاز عنــد اســتخدام الأدوات اليدويــة، أو توفيــر حمايــة منهــا فــي حالــة تعــذر 	 

تفاديهــا.

لوحات التحكم

يجب تفادي اللوحات التي يضطر المستخدم إلى ثنيها أو تمديدها لكي يراها بشكل مناسب.	 
يجب التأكد من أن لوحة التحكم وزر التوقف الطارئ يسهل على الشخص ذي إصابات الإجهاد 	 

المتكررة الوصول إليها، وتعمل بشكل مريح.
يجب توفير كراسي قابلة لتعديل الارتفاع ومقاعد وسنادات للقدمين إلخ.	 
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الخدمات التيسيرية القائمة على الحاسب الآلي

يتوجــب عليــك التأكــد مــن أن الموظفيــن يعملــون علــى شاشــات حواســيبهم علــى ارتفــاع مناســب 
وزاويــة مناســبة لذلــك الارتفــاع. ويتوجــب أن يكــون الكرســي الــذي يجلــس عليــه الموظــف مــزوًدا 

بدعــم مناســب للظهــر وأن يكــون بالارتفــاع الصحيــح والمســافة المناســبة مــن طاولــة المكتــب.

وعلــى افتــراض الالتــزام بالحــد الأدنــى للمعاييــر، يمكــن أن تشــتمل الخدمــات التيســيرية المعقولــة 
للشاشــات ومحطــات العمــل علــى مــا يلــي:

برمجيات تشغيل صوتي والتدريب عليها.	 
لوحات مفاتيح بديلة أو مصممة بهندسة بشرية توافقية.	 
توفير ماوس بشكل اليد مصممة بالهندسة البشرية التوافقية أو أجهزة إدخال بديلة. 	 
برمجيــة مصممــة للمســاعدة علــى الجدولــة الخاصــة لفتــرات التماريــن والاســتراحة؛ والتخفيــف مــن 	 

أعطــال المعــدات و/أو معــدلات الخلــل.
تحســينات و/أو تعديــلات لتصاميــم البرمجيــات، علــى ســبيل المثــال التخفيــف مــن عــدد لمســات 	 

بواســطة  وليــس  المشــغل  بواســطة  الكلمــات  ومعالجــة  البيانــات  بإدخــال  والســماح  المفاتيــح، 
البرمجيــات.

الكثيــر مــن الخدمــات التيســيرية بالحاســب الآلــي التــي تســتطيع المســاعدة علــى إدخــال البيانــات 
متوفــرة مجاًنــا مــن خــلال لوحــة التحكــم بالحاســب الآلــي، علــى ســبيل المثــال إبطــاء المــاوس للتخفيــف 

مــن شــد العضــلات.
يمكن أن تشمل التعديلات الأخرى لدور الفرد ما يلي:

الخدمات التيسيرية بشأن أنماط العمل.	 
أنمــاط العمــل المرنــة، علــى ســبيل المثــال الســماح بإجــازة للعــلاج، والعمــل مــن المنــزل جــزء مــن 	 

الوقــت أو كامــل الوقــت، والســماح بحجــم عمــل وفًقــا لمــا يســتطيع الموظــف اســتيعابه أو العــودة 
التدريجيــة إلــى العمــل.

عندمــا يكــون الأشــخاص معينيــن حديًثــا، أو بــدأوا العمــل حديًثــا علــى المعــدات، يتوجــب الســماح 	 
بالتكيــف التدريجــي وصــولًا إلــى الاســتخدام التــام ومراقبــة أي صعوبــات يمكــن أن تحــدث.

ترتيبــات مرنــة للنقــل والمواصــلات، علــى ســبيل المثــال، تقديــم المســاعدة بتوفيــر وســائل نقــل 	 
بديلــة، وتعديــل ســاعات الــدوام بحيــث يمكــن تفــادي أوقــات الازدحــام.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 2

سارة
CASE STUDY

بعــد إجــراء تقييــم لســارة لــدى أخصائيــة عــلاج مهنــي، تــم 
إعــداد عــدد مــن التوصيــات بشــأن الخدمــات التيســيرية.

تشــمل الخدمات التيســيرية توفير ماوس ولوحة مفاتيح 
وكرســي مصممــة بالهندســة البشــرية التوافقيــة. كذلــك 
اقتــرح أخصائــي العــلاج المهنــي اســتخدام برمجيــة تحويــل 
الحديــث إلــى نصــوص )التــي تمكــن المســتخدم مــن إنتــاج 
وثائــق مكتوبــة بــدون لوحــة مفاتيح( والتدريب لمســاعدة 

ســارة عندمــا يتوجــب عليهــا كتابــة وثائــق طويلــة.

أثنــاء اجتمــاع ســارة ومريــم، ناقشــتا هــذه الخدمــات التيســيرية واتفقتــا علــى أنهــا ســوف 
تكــون مفيــدة – ســواء مــن حيــث تخفيــف الآلام  الناتجــة عــن إصابــات الإجهــاد المتكــررة، 

وأيًضــا مــن حيــث مســاعدة ســارة عــن إنجــاز عملهــا بســهولة أكبــر وكفــاءة أعلــى.

اتصلــت مريــم بقســم تقنيــة المعلومــات 
بالشــركة لطلــب الخدمــات التيســيرية، 
مراجعــة  اجتماعــات  بجدولــة  وقامــت 
مــدى  لمراجعــة  ســارة  مــع  منتظمــة 

الخدمــات. هــذه  فاعليــة 
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مكان العمل

يمكــن أن يســهم تصميــم مــكان العمــل فــي تطــور إصابــات الإجهــاد المتكــررة، والتعــرض لتأثيــرات 
ســلبية كبيــرة عنــد الدخــول إلــى مقــر صاحــب العمــل، علــى ســبيل المثال مرافق الرعايــة، وغرف التخزين 

والاجتماعــات. ويجــب التأكــد ممــا يلــي:

أنــه يمكــن للجميــع اســتخدام الأبــواب والمقابــض والأقفــال. والتخفيــف من وزن الأبواب؛ وإعادة 	 
تصميــم المقابــض والاقفــال أو تغييــر أماكنهــا؛ ويجــب دراســة إمكانيــة اســتخدام بطاقــات مفاتيح 
إلكترونيــة بــدلًا مــن الأقفــال التقليديــة، أو أبــواب تعمــل بالتحكــم الإلكترونــي؛ ويجــب النظــر 
فــي جميــع المســاحات، بمــا فــي ذلــك مرافــق الرعايــة، وغــرف الاجتماعــات والأماكــن المشــتركة 

الأخــرى.
يجــب أن يكــون مــن الســهل الوصــول إلــى أماكــن التخزيــن. ويجــب تفــادي التخزيــن فــي أماكــن 	 

رفــع  حــركات  أو  إليهــا،  للوصــول  التمــدد  إلــى  تحتــاج  التــي  الأماكــن  الأخــص  وعلــى  مرتفعــة، 
واســتخدام قــوة، أو ثنــي أو التــواء للوصــول إليهــا؛ ويجــب التخفيــف مــن وزن أدراج الملفــات 
ومحتويــات الملفــات، أو اســتبدالها بخزائــن ملفــات أو ملفــات إلكترونيــة؛ وتوفيــر معــدات للرفــع 

والتحميــل أو المســاعدة عنــد الحاجــة إلــى رفــع الأشــياء أو تحريكهــا مــن مــكان إلــى آخــر.
يجــب أن لا يجلــس الموظفــون مباشــرة تحــت فتحــات التهويــة بســبب ســوء تصميــم نظــم التهوية 	 

وتكييــف الهــواء فــي مــكان العمــل، أو يكــون مــكان العمــل بــارًدا أو يحــدث فيــه مجــرى هــواء. 
وتشــمل الخدمــات التيســيرية إعــادة تصميــم هــذه النظــم أو إعــادة توزيــع محطــات العمــل بحيــث 

لا يجلــس الموظفــون تحــت فتحــات التهويــة مباشــرًة.

إعادة التأهيل والصحة والسلامة

هذه الخدمات التيســيرية تســاعد أيًضا على الاحتفاظ بالموظفين الذين يبدأون بالتعرض لإصابات 
الإجهــاد المتكــررة. ومــن خــلال هــذه الخدمــات، يمكــن الاحتفــاظ بمهــارات وخبــرات الموظفيــن 

وتوفيــر تكاليــف توظيــف وتدريــب بديليــن عنهــم، وتفــادي احتمــال تكلفــة التقاعــد المبكــر.
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فــي حالــة تحديــد إصابــات إجهــاد متكــررة، فــإن ترتيــب برنامــج للعــلاج وإعــادة التأهيــل ومناقشــته 
مــع الموظــف يمكــن أن يســاعد علــى التخفيــف مــن التغيــب عــن العمــل.

إذا اســتمر غيــاب الموظــف، فهــذا يــدل علــى احتمــال وجــود عوامــل نفســية يجــب أن يتــم تحديدهــا. 
علــى ســبيل المثــال القلــق مــن إمكانيــة التعــرض لآلام، أو الخــوف مــن عــدم القــدرة علــى تنفيــذ مهــام 

الوظيفــة، أو القلــق، أو الاكتئــاب المرتبــط مباشــرة بإصابــات الإجهــاد المتكــررة.

ومــن الضــروري البقــاء علــى اتصــال مــع الموظــف أثنــاء تغيبــه عــن العمــل بحيــث لا يشــعر بأنــه منعــزل 
ولكــي يتــم تشــجيعه علــى العــودة إلــى العمــل. 

يجــب أن يتــم تضميــن تقييــم مــكان العمــل فــي برنامــج إعــادة التأهيــل. ويمكــن أن يســاعد هــذا 
التقييــم علــى التعافــي و/أو العــودة إلــى العمــل، كمــا يمكــن أن يمنــع تكــرار حــدوث الإصابــات أو 
التعــرض لمزيــد مــن الإعاقــة. ويختلــف الأشــخاص الذيــن ذوو إصابــات إجهــاد متكــررة بطبيعتهــم مــن 
حيــث العمــر، والحجــم، والشــكل، والنــوع، وطريقــة تنفيــذ مهــام الوظيفــة، وطبيعــة ومــدى المشــكلة 
ــاء إجــراء التقييــم للأخــذ فــي  التــي لديهــم وكيفيــة تأثيرهــا عليهــم وعلــى عملهــم، ولذلــك يجــب أثن

الاعتبــار الفروقــات بيــن الأشــخاص وتفضيلاتهــم ومهــام وظائفهــم.

يمكــن أن تكــون شــركتك قــد عينــت شــخًصا يتولــى إجــراء دراســات تقييــم المخاطــر. وعنــد إجــراء 
يجــب: التقييــم 

أو 	  المعــدات  أو  المكتبــي،  الأثــاث  المثــال  ســبيل  )علــى  بالأعمــال  القيــام  معاييــر  إلــى  الرجــوع 
يؤديهــا. الــذي  بالشــخص  أو  بالوظيفــة  علاقــة  ذات  إنهــا  حيــث  البرمجيــات( 

مراجعة تقييمات المخاطر المتعلقة بالوظيفة وكيفية تنفيذها للتأكد من صحتها وصلاحيتها.	 
أثــرت علــى وظيفــة 	  أن تكــون جاهــًزا لمراجعــة مــا إذا حدثــت أي تغييــرات فــي وقــت لاحــق 

الوظيفــة. شــاغل  أو  الشــخص 
أن لا تضــع افتراضــات حــول مــا يشــكل “عمــًلا خفيًفــا” أو “عمــًلا صعبـًـا”، أو حــول طبيعــة أو درجــة 	 

“القــوة” أو “الإجهــاد” الــذي تتطلبــه وظائــف معينــة.

يجــب عليــك التشــاور دائًمــا مــع الشــخص عنــد إجــراء التقييــم، حيــث إنــه يمكــن أن يكــون قــادًرا علــى 
تحديــد بعــض المهــام أو طــرق العمــل التــي تتســبب فــي انزعــاج. فــإذا كان لــدى الموظــف عائــق مــا، 
ســوف يكــون علــى معرفــة بكيفيــة تأثيــر هــذه المشــكلة عليــه وعلــى قدرتــه علــى تنفيــذ مهــام 

الوظيفــة، ويمكــن أن يكــون علــى درايــة بالخدمــات التيســيرية المطلوبــة.
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لــدى الشــخص  - حيــث  التــي توجــد  تجنــب وضــع افتراضــات شــاملة حــول الوظيفــة أو المشــكلة 
إن الموضوعيــة، والحقائــق والتقييمــات الفرديــة فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات الفعليــة لوظائــف معينــة 

تعتبــر أساســية وهامــة.

إذا كانــت الحلــول غيــر مباشــرة أو واضحــة، عليــك الأخــذ فــي الاعتبــار الحصــول علــى مشــورة ومســاعدة 
مــن خبــراء، منهــم علــى ســبيل المثــال اختصاصــي هندســة بشــرية توافقيــة، أو اختصاصييــن طبييــن أو 
خبــراء صحــة مهنيــة آخــرون ومنهــم اختصاصــي عــلاج طبيعــي أو أخصائــي عــلاج عمــود فقــري أو أخصائــي 

عــلاج عظــام.

الهندسة البشرية التوافقية 

يقــوم استشــاريو الهندســة البشــرية التوافقيــة بتقييــم الفــرد فــي بيئــة عملــه، والتأكــد مــن التوافــق 
الجيــد بيــن الموظفيــن والأدوات التــي يســتخدمونها والعمــل الــذي يقومــون بــه. ويوصــى بــأن يســعى 
أصحــاب العمــل للحصــول علــى المشــورة مــن اختصاصــي هندســة بشــرية توافقيــة عنــد إجــراء تقييــم 

المخاطــر. ويجــب أن يتضمــن التقييــم الكامــل الاعتبــارات التاليــة:

تصميم العمل – المتطلبات الفعلية لوظيفة معينة أو المهام التي تشملها.	 
أساليب العمل، والوضعيات والجهود التي يتطلبها العمل.	 
المعدات والأدوات )وعلى الأخص الأدوات التي تتطلب الإمساك بقوة بقبضة اليد( .	 
تنظيــم العمــل ونظــم العمــل شــاملًة تعــدد المهــام وكيفيــة توزيعهــا، وجدولــة أوقــات الاســتراحة 	 

ومــداورة المســؤوليات.
سرعة وكثافة ومدة أنشطة العمل.	 
والتهويــة 	  والحــرارة،  الضجيــج،  ومســتويات  الإنــارة،  )شــاملة  العمــل  وبيئــة  العمــل  محطــات 

للمكاتــب(. الماديــة  والخصائــص 
ترتيبــات التوظيــف والمســائل التنظيميــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: سياســات الإعاقــة وتكافــؤ 	 

الفــرص؛ ترتيبــات وإجــراءات الصحــة والســلامة )شــاملة إجــراءات إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر(؛ 
وسياســات وإجــراءات التوظيــف؛ والاتصــالات، وثقافــة المؤسســة وقواعــد الســلوك الخاصــة بهــا 

وتدريــب فريــق الإدارة والموظفيــن.
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الإخلاء في حالات الطوارئ

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيًضــا توفيــر وســائل للإخــلاء ووضــع إجــراءات 
احترازيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة 

نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي 
إصابــات الإجهــاد المتكــررة، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ. ويمكــن 
أن تشــتمل الاعتبــارات المتعلقــة بالأشــخاص ذوي إصابــات الإجهــاد المتكــررة علــى تركيــب درابزيــن 
للســلالم للمســاعدة أثنــاء الإخــلاء، أو اســتخدم مصعــد مخصــص للإخــلاء فــي حالــة الحريــق فــي حالــة 

توفــره.
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الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية  .6

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
المحلــي فــي تعريــف  المســتوى  الإعاقــة، وعلــى  الأشــخاص ذوي  المتحــدة لحقــوق  الأمــم  اتفاقيــة 
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

العربيــة والســعودية وصادقــت علــى  المملكــة  العــام 2008، وقعــت  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى 

مــا يلــي:

المادة )27(

العمل والعمال

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع . 1
الآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه 
بحريــة فــي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتيــن أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة وشــاملتين لهــم 
ويســهل انخراطهــم فيهمــا. وتحمــي الــدول الأطــراف إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه، بمــا فــي 
ذلــك حــق أولئــك الذيــن تصيبهــم الإعاقــة خــلال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات 

المناســبة، بمــا فــي ذلــك ســن التشــريعات، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:

)أ( حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، 
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل، واســتمرار العمــل، والتقــدم الوظيفــي، وظــروف العمــل 

الآمنــة والصحيــة؛

)أ( المستوى الدولي
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)ب(  حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن، بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، 

وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش، والانتصــاف مــن المظالــم؛

)ج( كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم الُعماليــة والنقابيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن؛

)د(  تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه 
والمســتمر؛ المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات  والمهنــي،  التقنــي 

)هـــ( تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، فضــلا عــن 
تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والمداومــة عليــه والعــودة إليــه؛

)و( تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، ومباشــرة الأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، والشــروع فــي الأعمــال 
التجاريــة الخاصــة؛

)ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

)ح( تشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ 
تدابيــر مناســبة، قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة، والحوافــز، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛

)ط( كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

)ي( تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

)ك( تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي، والاحتفــاظ بالوظائــف، والعــودة إلــى العمــل 
لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى . 2
قــدم المســاواة مــع الآخريــن، مــن العمــل الجبــري أو القســري.
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)ب( المستوى الوطني

تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفــًا للإعاقــة والعمــل فــي المادة )العاشــرة( من اللائحة 
التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت فــي القــرار 
الــوزاري رقــم 1982 وتاريــخ 1437/6/28هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث 
أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود بالشــخص ذوي الإعاقــة بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر 
طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى 
البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة  الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو 
أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة: الإعاقــة البصريــة، الإعاقــة الســمعية، الإعاقــة العقليــة، الإعاقــة الجســمية، 
الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات 

الانفعاليــة، التوحــد، أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات التيســيرية«.
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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
صعوبات التعليم المحددة، فيمكن للخدمات والمؤسســات والشــركات التالية أن تســّهل احتياجات 

العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل  
طاقــات هــي مبــادرة وطنيــة أنشــئت لتكــون منصــة افتراضيــة لســوق العمــل فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وتمتــد لتغطــي القطاعيــن العــام والخاص.ترتكــز رســالة طاقــات علــى 
تقديــم وتبــادل خدمــات التوظيــف والتدريــب بكفــاءة وفعاليــة لزيــادة اســتقرار وتطويــر 

القــوى العاملــة.

https://www.taqat.sa/web/guest/about-taqat  : الموقع الاكتروني 

p :فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات     

https://www.hrdf.org.sa/Locations  : الموقع الاكتروني 

الخدمــات أو المؤسســات غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت بالضــرورة معتمــدة مــن 
الصندوق.

p مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة  
الأبحاث والمحاضرات والدورات والبرامج في مجال الإعاقة.

+966 11 488 4401  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

  www.kscdr.org.sa  : الموقع الاكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديــم الإرشــاد والتوجيــه والتدريــب ومعاييــر الممارســة الأفضــل لأصحــاب العمــل لتوظيــف 
الموظفيــن ذوي الإعاقــة والاحتفــاظ بهــم علــى رأس العمــل وتضمينهــم مــن خــلال بيئــات 

عمــل شــمولية.

 +966 12 698 6116  : هــاتف   
   www.qaderoon.sa  : الموقع الاكتروني 

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p  W3C اتحاد شبكة الإنترنت  
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت 

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

p منظمة الصحة العالمية  
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150 

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

http://www.who.int/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

p شبكة الأعمال العالمية والإعاقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية  
شبكة مشاريع متعددة الجنسيات وأصحاب عمل وشركات وشبكات أعمال ومنظمات 

للأشخاص ذوي الإعاقة.

http://www.businessanddisability.org/index.php/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  
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الشركاء المتعاونين  .8

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل الخدمات التيسيرية هذا.

لتقديــم ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم. فضــلًا الاتصــال بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية – توافــق علــى 
tawafuq@hrdf.org.sa   البريــد الإلكترونــي

وسوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على أسماء المؤسسات وأصحاب العمل الذين شاركوا 
في عملية المراجعة.

الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو 1 سبتمبر 2017م.










