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1 - مقدمة

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن 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، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هو اضطراب طيف التوحد؟

اضطــراب طيــف التوحــد هــو إعاقــة تنمويــة تســتمر طــوال الحيــاة وتؤثــر علــى كيفيــة تواصل الشــخص 
مــع الآخريــن وعلاقتهــم بهــم، وكيفيــة رؤيتــه للعالــم مــن حولــه. والمصطلــح اضطــراب طيــف التوحــد 
والمصطلــح التوحــد همــا مصطلحــان عامــان لوصــف مجموعــة مــن الاضطرابــات المعقــدة فــي تطــور 

الدمــاغ. وتكــون لــكل شــخص مــن ذوي التوحــد مواطــن قــوة واحتياجــات فريــدة. 

يواجــه الأشــخاص ذوي التوحــد صعوبــات فــي فهــم وتفســير ســلوك الآخريــن الشــفهي وغيــر الشــفهي، 
والحوافــز والتوقعــات، ويمكــن أن يجــدوا أن التفاعــل الاجتماعــي شــيء مربــك. كمــا أن فهــم الأنشــطة 
ــا علــى الشــخص ذي التوحــد – ويمكــن أن يشــمل ذلــك  التــي تحتــاج إلــى خيــال يمكــن أن يكــون صعبً

علــى ســبيل المثــال التعابيــر الســاخرة والنــكات والمــزاح الشــفهي الذكــي.

إ���اب ��� ا�����

��� ���� ذو أداء��� ا�������� ���� ����
و���� ����

����ز�� أ����� 
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1.	 http://www.nhs.uk/Conditions/Autistic-spectrum-disorder/Pages/Causes.aspx

متلازمــة أســبرجر هــي شــكل مــن أشــكال التوحــد، وتشــترك فــي بعــض الخصائــص. غيــر أن الأشــخاص 
ذوي متلازمــة أســبرجر يســتطيعون أيًضــا أن يكونــوا اجتماعييــن عموًمــا ومحبيــن للانطــلاق ويســعون 
فــي الغالــب إلــى التواصــل مــع الآخريــن. ويواجــه عــادًة الأشــخاص ذوي متلازمــة أســبرجر مشــاكل 
لغويــة أقــل مقارنــًة بالأشــخاص الآخريــن الموزعيــن علــى درجــات “الطيــف” الأخــرى، ولكــن يمكــن 
أن تبــدو لغتهــم فــي بعــض الأحيــان رســمية أو مصطنعــة. ويتــم عــادًة تشــخيص متلازمــة أســبرجر 
والتوحــد فــي مرحلــة الطفولــة، ولكــن يمكــن أن لا يتــم تشــخيص بعــض الأشــخاص ســوى بعــد بلوغهــم 
ســن الرشــد. ويتميــز غالبيــة الأشــخاص ذوي متلازمــة أســبرجر بمســتوى ذكاء متوســط أو أعلــى مــن 
المتوســط. كذلــك يمتــاز الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي التوحــد فــي الغالــب بمســتويات عاليــة مــن 
المهــارات والمؤهــلات المتخصصــة – تكــون فــي الغالــب فــي الرياضيــات أو الإلكترونيــات أو الحاســب 
الآلــي. وهــذا لا يعنــي أن هــذه هــي الوظائــف الوحيــدة التــي يمكــن أن يشــغلوها فــي الشــركات – بــل 

ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار نقــاط قــوة واحتياجــات كل شــخص عنــد اختيــار الوظيفــة المناســبة  لــه.

ما هي أسباب اضطراب طيف التوحد؟

الســبب الدقيــق لاضطــراب طيــف التوحــد ليــس معروًفــا فــي الوقــت الحاضــر. وهــي حالــة معقــدة 
يمكــن أن تحــدث نتيجــة وجــود اســتعداد وراثــي )اســتعداد طبيعــي(، أو بســبب عوامــل بيئــة أو عوامــل 

غيــر معروفــة.

لقــد كان الشــائع أن حــالات التوحــد عامــل وراثــي يســري بيــن أفــراد العائلــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
أن يكــون الأخــوان والأخــوات الأصغــر ســًنا للشــخص ذي اضطــراب طيــف التوحــد لديهــم أيًضــا نفــس 

الحالــة، ومــن الشــائع أن يكــون لــدى كلا التوأميــن المتماثليــن توحــد. 1
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذو 
الإعاقــة للقيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو الطريقــة التــي 

يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

الخدمــة التيســيرية ليســت علاجــًا خاصــًا، بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن 
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصاديــًا. الكثيــر 
مــن العوائــق التــي يواجههــا الأشــخاص ذوو طيــف التوحــد ناتجــة عــن الطريقــة التــي يســتخدمها 
الأشــخاص مــن غيــر ذوي التوحــد )أو الأشــخاص »غيــر ذوي الاسترســال العقلــي«( فــي التواصــل وتنظيــم 

الأعمــال وإيجــاد البيئــة الحســية فــي مــكان العمــل.

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه 
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة مزمنــة أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم 

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

المعيــار المتعــارف عليــه للممارســة الأفضــل هــو جعــل الخدمــات التيســيرية »معقولــة« لأي شــخص 
يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل بفعاليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.

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.
يمكــن فــي بعــض الأحيــان أن تــؤدي الصعوبــات الناتجــة عــن التوحــد إلــى ســلوك مــن الصعــب جــًدا 

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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علــى أصحــاب العمــل فهمــه والتعامــل معــه. ويكــون ســلوك معظــم الأشــخاص مــن ذوي اضطــراب 
ــا بشــكل مــا وفــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم العمليــة. طيــف التوحــد صعبً

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

لتحديد معايير أفضل الممارسات:

تذّكــر أنــه عندمــا يكــون ســلوك الشــخص ذو اضطــراب طيــف التوحــد صعبًــا فــي مــكان العمــل، 	 
فإنــه يحــاول أن يبيــن شــيًئا يحتــاج إليــه وأن يلبــي حاجــة معينــة.

قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترم حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
قد تحتاج إلى تغيير طريقة تعاملك مع الأشخاص لتكون معاملتك لهم منصفة.	 
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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2. مركز أبحاث التوحد
http://cfar.kfshrc.edu.sa/AutismArabic.aspx

ما هو مدى شيوع الإصابة باضطراب طيف التوحد؟  .3

وفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، هنــاك طفــل مــن كل 160 طفــلًا فــي العالــم لديــه اضطــراب 
طيــف التوحــد، وهــو حالــة تــدوم مــدى الحيــاة، وتظهــر أعــراض معظم الحالات خلال الســنوات الخمس 

الأولــى مــن حيــاة الشــخص ذو طيــف التوحد. 

تبيــن إحصائيــات التوحــد التــي أصدرهــا المركــز الأمريكــي لمكافحــة الأمــراض والوقايــة منهــا إصابــة 
حوالــي طفــل واحــد مــن كل ثمانيــة وثمانيــن طفــلًا أمريكًيــا باضطــراب التوحــد – أي بزيــادة بمعــدل 
عشــرة أضعــاف فــي الســنوات الأربعيــن الماضيــة. كمــا تبيــن الدراســات والأبحــاث الحديثــة أن هــذه 
الزيــادة ناتجــة جزئًيــا عــن تحســين وســائل التشــخيص والتوعيــة. كمــا تبيــن الدراســات أيًضــا أن التوحــد 
أكثــر شــيوًعا بمعــدل أربعــة إلــى خمســة أضعــاف بيــن الذكــور مقارنــًة بالإنــاث. وتشــير التقديــرات إلــى 
تشــخيص 1 مــن كل 54 مــن الذكــور، و1 مــن كل 252 مــن الإنــاث لديهــم توحــد فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

لأغــراض المقارنــة، فــإن أعــداد الأطفــال الذيــن يتــم تشــخيصهم بــأن لديهــم توحــد كل ســنة أكبــر مــن 
أعــداد الأطفــال المصابيــن بمــرض الســكر، أو الأيــدز أو الســرطان مجتمعــًة. ويبلــغ عــدد ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد أكثــر مــن 2 مليــون شــخص فــي الولايــات المتحــدة وعشــرة ملاييــن شــخص حــول العالــم.

وإلــى جانــب ذلــك، تشــير الإحصائيــات الحكوميــة للتوحــد إلــى أن معــدلات انتشــاره قــد ارتفعــت 
بنســبة تتــراوح مــا بيــن %10 إلــى %17 ســنوًيا فــي الســنوات الأخيــرة. وليــس هنــاك أي تفســير متفــق 
عليــه لهــذه الزيــادة المســتمرة، مــع أن تحســن وســائل التشــخيص والتأثيــرات البيئيــة همــا ســببان يتــم 

ــار فــي غالــب الأحيــان.2 أخذهمــا فــي الاعتب

يرغــب الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي طيــف التوحــد فــي العمــل وهــم يشــكلون مصــدًرا كبيــًرا للمواهــب 
غيــر المســتغلة. وهنــاك مفهــوم مغلــوط بــأن الأشــخاص ذوي التوحــد غيــر قادريــن علــى التكيــف 
مــع احتياجــات العمــل أو غيــر قادريــن علــى القيــام بالأعمــال الروتينيــة الرتيبــة. إلا أنهــم يســتطيعون 
تطويــر قدراتهــم فــي العمــل كأي شــخص آخــر فــي حالــة حصولهــم علــى التدريــب الصحيــح وتقديــم 

الخدمــات التيســيرية والدعــم لهــم. 
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كذلــك فــإن الإدارة الفعالــة للأشــخاص ذوي التوحــد فــي مــكان العمــل تعتبــر جيــدة للمنشــأة. ويمكــن 
أيًضــا أن يــؤدي عــدم التعاطــي مــع الإعاقــة وعــدم إدارة حــالات الأشــخاص ذوي “التنــوع العصبــي” 
بفعاليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة ومعنويــات الفريــق والعلاقــات الشــخصية بيــن 

الأفــراد، وارتفــاع نســبة الموظفيــن الذيــن يتركــون الخدمــة، وتدنــي أداء الأفــراد.
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بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال إجــراء تقييــم لــلأداء، يمكــن أن 
تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا الموظــف ذو التوحــد. وســوف يتيــح لــك ذلــك 

ــر. فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أكب

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.
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كلمة حول اللغة المستخدمة )آداب الحديث عن الإعاقة(

المهــم أن نســتخدم مصطلــح »الشــخص )أو  الإعاقــة، مــن  التحــدث عــن  عنــد 
الأشــخاص( ذو الإعاقة«. وكلمة »الشــخص« أو »الأشــخاص« وكلمة »الإعاقة« 
تفصــل عــن عمــد بكلمــة »ذو أو ذوو« للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا تحــدد أو 

تصــف الشــخص ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي التوحــد، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه »شــخص ذو طيــف توحــد« 
وليــس شــخًصا توحدًيــا أو التوحــدي.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل، أنظــر »دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة« الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية. 

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

الاجتماع بالأشخاص ذوي طيف التوحد

نــادًرا مــا يبــادر الأشــخاص ذوو التوحــد إلــى محاولــة إجــراء محادثــة بشــكل عفــوي، 
ويمكــن أن يظهــر عليهــم أنهــم غيــر مهتميــن بالأشــخاص الآخريــن. وقــد يصعــب 
عليهــم فهــم اللغــة الشــفهية وغيــر الشــفهية لشــخص آخــر )بمــا فــي ذلــك تعابيــر 
وجهــه(، علــى ســبيل المثــال القــدرة علــى معرفــة مــا إذا كان الشــخص مشــغولًا إلــى درجــة لا يســتطيع 

معهــا التحــدث.

التحدث / التواصل

يمكــن أن يواجــه بعــض الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد صعوبــًة فــي التواصــل مــع الزمــلاء 
فــي العمــل أو مــع المشــرفين.

دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة  .4
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يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة ما يلي:

الإبــلاغ مســبًقا عــن المواضيــع التــي ســوف تتــم مناقشــتها فــي الاجتماعــات وذلــك للمســاعدة علــى 	 
تســهيل التواصل.

الإبــلاغ مســبًقا عــن تاريــخ الاجتمــاع عندمــا يكــون مطلوًبــا مــن الموظــف التحــدث وذلــك للتخفيــف 	 
مــن القلــق أو إزالتــه.

السماح للموظف بتقديم إجابة كتابية بدلًا من الإجابة الشفهية.	 
الســماح للموظــف بإحضــار شــخص أو زميــل لحضــور الاجتمــاع مــن أجــل التخفيــف مــن الشــعور 	 

إزالتــه. أو  بالخــوف 
الســماح للموظــف بإحضــار شــخٍص يــؤازره أو يؤيــده معــه إلــى اجتماعــات مراجعــة وتقييــم الأداء 	 

والاجتماعــات التأديبيــة.
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

مــن إظهــار  التوحــد  المرشــحون ذوو اضطــراب طيــف  لا يتمكــن  قــد 
التقليديــة. التوظيــف  إجــراءات  خــلال  مــن  وإمكانياتهــم  قدراتهــم 

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد مقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية. ومــن المهــم عــدم وضــع 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.

فــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الســلوك الســليم 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 تدفــع مديــري التوظيــف 
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

لممارســة العمــل المطلــوب.
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الوصف الوظيفي

يمكــن أن تــؤدي التوقعــات غيــر المعقولــة والطلبــات المتعارضــة وعــدم الوضــوح 
بشــأن نطــاق العمــل أو مســؤوليات الوظيفــة إلــى التســبب فــي نشــوء ضغــوط فــي 

العمــل..

عند كتابة الوصف الوظيفي:

يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الــدور الوظيفــي، 	 
بالوظيفــة. المتعلــق  الإداري  والدعــم 

يجــب عليــك بيــان أي مخاطــر تتعلــق بمتطلبــات الوظيفــة بمــا فــي ذلــك أي متطلبــات غيــر معقولــة 	 
أو متعارضــة. ويجــب التأكــد مــن أنــك تســتطيع تقديــم الدعــم للمرشــح الناجــح مــن خــلال تهيئــة 

القــدر الكافــي مــن التدريــب والمــوارد عنــد التعييــن.

عند كتابة مواصفات المرشح:

عليك أن تبين بالتحديد المهارات المطلوبة والقدرات التي تتطلبها الوظيفة. 	 
عليــك التمييــز بيــن مــا هــو ضــروري وبيــن مــا هــو مرغــوب فيــه، بحيــث تتهيــأ لــك المرونــة عنــد 	 

اختيــار الخدمــات التيســيرية.
عليــك التركيــز علــى مــا يجــب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك. بعــض 	 

الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يمكــن أن يتمكنــوا مــن تحقيــق النتائــج التــي ترغــب فــي 
تحقيقهــا باتبــاع طــرق مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب التركيــز علــى النتائــج وليــس علــى الوقــت 
الــذي يقضيــه الموظــف فــي العمــل علــى مكتبــه، وتمكيــن الموظــف مــن العمــل بمرونــة لتحقيــق 

المهــام الأساســية كلمــا أمكــن ذلــك.
لا تركــز دون مبــرر علــى المؤهــلات العلميــة أو الخبــرة العمليــة فــي الحالــة التــي لا تكــون فيهــا 	 

ضروريــة للوظيفــة.
يجــب تفــادي الإفــراط فــي التركيــز علــى المهــارات الشــخصية فــي التفاعــل مــع الآخريــن عندمــا لا 

تكــون ضروريــة جــًدا، علــى ســبيل المثــال يجــب تفــادي وضــع شــروط، منهــا علــى ســبيل المثــال:
يجب أن يكون الموظف محبًا للمرح ويتمتع بشخصية ممتازة.	 
يجب أن يكون قوًيا وملتزًما بالعمل ضمن الفريق.	 
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أكتب بدلًا من ذلك:

يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى بنــاء علاقــات منتجــة والمحافظــة عليهــا مع الزمــلاء والعملاء 	 
والزبائن.

يجب أن يكون قادًرا على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل.	 

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 
ــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط  علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًب
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفيهــم. 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«.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

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 القصيــرة، والرســائل بالوســائط المتعــددة.
أذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو كتســجيل 	 

صوتــي أو بالبريــد الإلكتروني.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الإنترنــت. المحليــة أو مواقــع  الراديــو 
أعلــن عــن الوظيفــة الشــاغرة لــدى الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة التــي تقــدم الدعــم للأشــخاص 	 

ذوي اضطــراب طيــف التوحــد و/أو أفــراد أســرهم.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات      	 

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home

استمارات طلبات التوظيف

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

أن تكون هناك ثغرات في بيان سيرته الذاتية بسبب إعاقته.	 
يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة 	 

وعمــل تطوعي.
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المقابلات الشخصية

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن تحتــاج 
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام بالعمل. 

مــن الشــائع أن المقابــلات الشــخصية للأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد تعتبــر فــي الغالــب أحــد 
ــر الحواجــز التــي تعيــق توظيفهــم. فالأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يمكــن أن يشــعروا  أكب
بقلــق متزايــد عنــد الالتقــاء بأشــخاص جــدد أو عنــد زيــارة أماكــن جديــدة بمحفــزات تفقدهــم التركيــز. 
الأشــخاص ذوي اضطــراب  أنشــطة يجدهــا بعــض  الشــخصية علــى  المقابــلات  ويمكــن أن تشــتمل 
طيــف التوحــد مرهقــة. علــى ســبيل المثــال المصافحــة، والتواصــل البصــري، والانتقــال إلــى مــكان غيــر 

معــروف.

ذوي  الطلبــات  مقدمــي  بعــض  علــى  الشــخصية صعبًــا  المقابلــة  خــلال  التواصــل  يكــون  أن  يمكــن 
اضطــراب طيــف التوحــد. ويمكــن أن يعطــي بعــض الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إجابــات 
مكونــة مــن مقطــع واحــد علــى الأســئلة المطروحــة عليهــم أو يمكــن أن لا يدركــوا أن المطلــوب منهــم 

إعطــاء إجابــات تفصيليــة.

المقابــلات  خــلال  منطقــي  بتسلســل  ومباشــرة  محــددة  أســئلة  طــرح  العمــل  أصحــاب  علــى  ينبغــي 
الشــخصية. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن لا يجيــب المرشــحون بشــكل جيــد علــى أســئلة مفتوحــة منهــا 
»مــاذا كنــت تفعــل فــي وظيفتــك الســابقة؟« فالإجابــة المحتملــة يمكــن أن تكــون ذكــرى ممتعــة 

للموظــف، ويمكــن أن تكــون ســلبية أيًضــا، كالإجابــة مثــلًا »لقــد ارتكبــت هــذا الخطــأ...«

أمــا إذا كانــت الأســئلة تشــتمل علــى أجــزاء مختلفــة، ينبغــي طرحهــا بتسلســل منطقــي لتفــادي حــدوث 
التبــاس. وينبغــي أن تكــون الأســئلة بشــأن القــدرات ملموســة وليســت رمزيــة. علــى ســبيل المثــال، 
إذا ســألنا شــخًصا مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه فــي موقــف افتراضــي 
صعــب، يمكــن أن لا يتمكــن مــن الإجابــة علــى الســؤال. ويمكــن أن يكــون الســبب فــي ذلــك عــدم 
وجــود نقطــة مرجعيــة يمكــن الانطــلاق منهــا للإجابــة علــى الســؤال. فــإذا كانــت صيغــة الســؤال 
بــدلًا مــن ذلــك مــا الــذي فعلتــه عندمــا نشــأ وضــع صعــب فــي الماضــي، يمكــن أن يشــكل ذلــك نقطــة 
انطــلاق للإجابــة علــى الســؤال. ويهــدف كلا الســؤالين إلــى تحديــد مــا إذا كان مقــدم الطلــب قــادًرا 

علــى التعامــل مــع الأوضــاع الصعبــة، غيــر أن الصيغــة الثانيــة تســمح للشــخص بالإجابــة.
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الاختبارات

يمكــن أن يحتــاج المرشــح للوظيفــة مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إلــى بعــض الوقــت 
لتقييــم المعلومــات مقارنــًة بالأشــخاص الآخريــن. فــإذا اســتغرق المرشــح وقًتــا طويــلًا فــي 
الإجابــة علــى ســؤال، يمكــن أن يحتــاج المشــرف علــى المقابلــة إلــى تهيئــة المحّفــز المناســب 
للإجابــة، علــى ســبيل التأكــد ممــا إذا كان المرشــح قــد فهــم الســؤال، أو مــا إذا كان يحتــاج إلــى مزيــد 

مــن الوقــت للتفكيــر بإجابتــه.
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التعريف والتدريب

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

التعريــف. عمليــة  خــلال  السياســات  هــذه  علــى  الجــدد 

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

عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة.

لكي تتمكن من تقديم خدمات تيســيرية معقولة، ينبغي عليك أن تناقش مع الموظف احتياجاته 
ورغباتــه. ويكــون معظــم الموظفيــن متفاعليــن جــًدا فــي إدارة حالتهــم ويمكــن أن لا يحتاجــوا ســوى 

إلــى عــدد قليــل مــن الخدمــات التيســيرية أو أن لا يحتاجــوا إليهــا علــى الإطــلاق.

يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة على ما يلي:

التعريــف بالمبنــى – يمكــن أن يســتغرق الشــخص ذو التوحــد بعــض الوقــت لكــي يتعــرف علــى 	 
كيفيــة التنقــل عبــر المبنــى. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن يكــون مــن المفيــد اصطحــاب الشــخص 

فــي جــولات تعريفيــة، والســماح لــه بإعــداد خريطــة خاصــة بــه إذا رغــب فــي ذلــك.
توفيــر شــخص مرشــد فــي مــكان العمــل. ويمكــن أن يتيــح ذلــك للموظــف الآخــر فرصــة قّيمــة 	 

لتطويــر ذاتــه.
إعطــاء تعليمــات واضحــة بشــأن الوظيفــة والمنشــأة بحيــث يحصــل الشــخص علــى أفضــل فهــم 	 

ممكــن لمــا هــو متوقــع منــه.
التذكيــر »بالقواعــد غيــر المكتوبــة« فــي مــكان عملــك وليــس الافتــراض بــأن الشــخص ســوف 	 

يتعــرف عليهــا بنفســه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك توقــع ارتــداء لبــاس أنيــق عنــد زيــارة عميــل خارجــي 
للمكتــب.

أ��� و����
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وضــع جــدول زمنــي أو نمــط ليــوم العمــل، بمــا فــي ذلــك الوقــت المتوقــع لحضــور الموظــف وأوقــات 	 
راحتــه واســتراحة الغداء.

تكليف موظف آخر لتقديم المساندة.	 
وصــف الأشــياء التــي يمكــن القيــام بهــا أثنــاء فتــرات الراحــة، علــى ســبيل المثــال قــراءة صحيفــة 	 

أو الذهــاب فــي نزهــة، حيــث إن ذلــك يمكــن أن يســاعد علــى تخفيــف القلــق بشــأن مــا يتوجــب 
عملــه.

تقديــم وســائل المســاعدة لتنظيــم العمــل – علــى ســبيل المثــال، دفتــر ملاحظــات لكتابــة قوائــم 	 
الأشــياء التــي يجــب القيــام بهــا، أو تعليــق جــدول علــى الجــدار لإبــراز المهــام اليوميــة/ الشــهرية.
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CASE STUDY

ليلى وإجراء المقابلة الشخصية – الجزء الأول

دراسـة حــالـــــة 1

قبــل أســبوع مــن بــدء العمــل تحــت التجربــة، أرســلت ياســمين إلــى ليلــى كشــًفا 
تفصيلًيــا بالمهــام التــي يجــب عليهــا إنجازهــا خــلال فتــرة التجربــة. كذلــك 
وصفــت ياســمين أيًضــا كيفيــة ترتيــب الأعمــال خــلال اليــوم ووضعــت قائمــة 

بتوزيــع الفتــرات – بمــا فــي ذلــك فتــرة راحــة لتنــاول الغــداء.

تقدمــت ليلــى بطلــب لوظيفــة مبرمجــة كمبيوتــر فــي شــركة تلفزيــون. 
ليلــى مــن الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وقــد أخبــرت مديــرة 

التوظيــف ياســمين بأنهــا تجــد صعوبــة فــي المقابــلات الشــخصية.

فــي  العمــل  فــي  الواســعة  ليلــى  خبــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
المقابــلات  لهــا  تتســبب  أن  يمكــن  مشــابهة،  وظائــف 
لا تتمكــن مــن إظهــار  أنهــا  الشــخصية بقلــق شــديد، أي 

قدراتهــا. جميــع 

ســألت ليلــى مــا إذا كانــت تســتطيع عــرض مهاراتهــا وخبرتهــا مــن خــلال تجربــة علــى رأس العمــل 
بــدلًا مــن المقابلــة الشــخصية. وافقــت ياســمين علــى أن التجربــة علــى رأس العمــل يمكــن أن 
تكــون مفيــدة، حيــث إنهــا تعطــي ليلــى الفرصــة لكــي تبيــن كيــف تــؤدي عناصــر العمل الأساســية 
لوظيفتهــا. وقــد أرســلت ياســمين رســالة بالبريــد الإلكترونــي إلــى ليلــى تســألها فيهــا عمــا إذا 

كانــت هنــاك خدمــات تيســيرية أخــرى يمكــن أن تحتــاج إليهــا خــلال عملهــا تحــت التجربــة.

أجابت ليلى على الرسالة وطلبت بياًنا تفصيلًيا بالمهام التي 
ســوف يكــون مطلوًبــا منهــا القيــام بهــا أثنــاء عملهــا تحــت 

التجربــة لكــي تتمكــن مــن التحضيــر لذلــك بشــكل كامــل.
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الاحتفاظ بالموظف

عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمات تيســيرية 
بتقديــم  البــدء  يجــب  إمكانياتــه.  بأقصــى  الوظيفــة  أداء  علــى  قدرتــه  مــن  للتأكــد 
الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن الموظــف – ويمكــن 
أن يســتغرق ذلك وقًتا. ويجب التشــاور مع الشــخص والتأكد من أن المدير أو الرئيس 
المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا. التدريــب علــى الوعــي بالإعاقــة والــذي 
يشــمل الوعــي باضطــراب طيــف التوحــد، يمكــن أن يكــون مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة. 

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. وتعتبــر اتفاقيــة 
الخدمات التيســيرية المصممة خصيًصا بما يتناســب مع احتياجات الموظف، طريقة جيدة لتســجيل 

ومراجعــة الخدمــات التيســيرية المعقولــة.

ويجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم 
الموظــف ذو اضطــراب طيــف التوحــد بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات 

حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.

تتفــاوت الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجهــا الموظــف ذو التوحــد وتختلــف اختلاًفــا كبيًرا من شــخص 
إلــى آخــر. ولذلــك ينبغــي علــى المديريــن التحــدث مــع الموظفيــن بشــأن الصعوبــات التــي يواجهونهــا 
الــذي  علــى المســتوى الفــردي. ويمكــن أن يكــون الموظفــون ذوو التوحــد يعلمــون بالتحديــد مــا 

يحتاجونــه أو يمكــن أن لا يكونــوا بحاجــة إلــى أي شــيء علــى الإطــلاق.
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السلوك في مكان العمل

يمكــن أن يتصــرف الأشــخاص ذوو التوحــد فــي بعــض الأحيــان بطــرق يعتبرهــا الآخــرون »غريبــة« )علــى 
ســبيل المثــال الســير ذهاًبــا و إيابــًا أو التحــدث مــع أنفســهم( ولكنهــم يــؤدون عملهــم بشــكل مقبــول. 
ويمكــن أن يكــون هــذا الســلوك موجًهــا عــن غيــر قصــد تجــاه الزمــلاء فــي العمــل )علــى ســبيل المثــال 

قــراءة معلومــات علــى مكاتــب الزمــلاء دون طلــب إذن بذلــك(. 

التأكــد مــن تحمــل الزمــلاء وتفهمهــم، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــلال تقديــم تدريــب علــى الوعــي 	 
بالإعاقة.

إذا كان ينبغــي الاعتــراض علــى الســلوك، يجــب إبــلاغ الموظــف بوضــوح مــا هــي جوانــب ســلوكه 	 
التــي تعتبــر غيــر مناســبة، وإيضــاح أســباب ذلــك.

يمكــن أن يحتــاج ذلــك إلــى التكــرار فــي عــدة مناســبة فــي حالــة تكــرار التصــرف، حيــث يمكــن أن 	 
يســتغرق الموظــف بعــض الوقــت لكــي يتذكــر أن الســلوك غيــر مناســب.

ينبغــي علــى المشــرفين المباشــرين تقبــل التقلبــات فــي الســلوك ولكــن علــى أن يقومــوا بلفــت نظــر 
الموظــف إلــى أي ســلوك يعتبــر غيــر مناســب.
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CASE STUDY

ليلى وإجراء المقابلة الشخصية – الجزء الثاني

دراسـة حــالـــــة 1

عنــد وصــول ليلــى للبــدء بالعمــل تحــت التجربــة، تلتقيهــا 
غرفــة  إلــى  وترافقهــا  الاســتقبال  صالــة  فــي  ياســمين 
هادئــة التــي ســوف يجــري فيهــا التقييــم. وتســأل ياســمين 
ليلــى عمــا إذا كان لديهــا أي استفســار بشــأن التجربــة أو مــا 
إذا كانــت ترغــب فــي شــرح بعــض المهــام لهــا مــرة أخــرى.

ــر مفيــًدا. وتقــدم ياســمين تعليمــات واضحــة ومباشــرة قبــل بــدء  توافــق ليلــى علــى أن ذلــك يعتب
التجربــة ولا تســتخدم أي عبــارات مبهمــة. وتشــرح ياســمين أنهــا ســوف تشــرف علــى ليلــى أثنــاء 

قيامهــا بالمهــام وســوف تســجل ملاحظــات طيلــة فتــرة التجربــة.

علــى  والموافقــة  المعتــادة  التجربــة  حاجــز  إلغــاء  أتــاح 
مــن  ليلــى  تتمكــن  لكــي  الفرصــة  التجربــة  تحــت  العمــل 
كمبيوتــر.  كمبرمجــة  وقدراتهــا  مهاراتهــا  جميــع  إظهــار 
وقــد ســاعد هــذا ياســمين أيًضــا علــى فهــم كيفيــة قيــام 

المنشــأة. فــي  بعملهــا  ليلــى 
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العمل ضمن فريق

خصائــص التوحــد ليســت معروفــة لجميــع الموظفيــن، كمــا أنهــم لا يعلمــون كيفيــة التأكــد مــن 
تواصلهــم بفاعليــة مــع شــخص ذي اضطــراب طيــف التوحــد. ومــن المهــم أن يكــون المــدراء علــى 
درايــة بمــا يمكــن أن يفعلــوه لتقديــم الدعــم والمســاندة للأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة على ما يلي:

تقديــم التدريــب للمــدراء والزمــلاء العامليــن مــع الموظــف ذي اضطــراب طيــف التوحــد لضمــان 	 
تعــاون زملائــه فــي العمــل وتفهمهــم لــه )ولا ينبغــي ذلــك ســوى بعــد الحصــول علــى موافقــة 

الشــخص ذو اضطــراب طيــف التوحــد علــى الإفصــاح عــن هــذه المعلومــات(.
التخطيــط مــع الشــخص ذو اضطــراب طيــف التوحــد لإجــراء أي تغييــرات فــي الأعمــال الروتينيــة 	 

قبــل فتــرة مــن تنفيــذ التغييــرات، مــع تذكيــره بانتظــام بتوقيــت حــدوث ذلــك وبتأثيــره علــى 
الشــخص.

دعــوة الشــخص إلــى المناســبات الاجتماعيــة للفريــق، وشــرح الأســباب التــي تســتدعي حضــوره، 	 
وبيــان مــكان وتوقيــت المناســبة الاجتماعيــة. فــإذا كانــت المناســبة خــلال ســاعات الــدوام، ينبغــي 
التأكــد مــن إعطــاء الموظــف الوقــت الكافــي للتحضيــر. ويتوجــب علــى صاحــب العمــل أن يأخــذ فــي 

الاعتبــار أن حضــور المناســبات الاجتماعيــة ليــس إلزامًيــا.

القلق

بالقلــق فــي حالــة حــدوث أي  التوحــد  الأشــخاص ذوي اضطرابــات طيــف  يمكــن أن يشــعر بعــض 
تغييــرات فــي مــكان عملهــم أو فــي الروتيــن الــذي يتبعــوه )علــى ســبيل المثــال التأخــر فــي الوصــول 
إلــى مــكان العمــل بســبب تأخــر المواصــلات أو تعطــل شاشــة الكمبيوتــر(. وحيــث إن الروتيــن يعتبــر 
مهًمــا، يمكــن أن يشــعر بعــض الأشــخاص ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد بالخــوف مــن الأحــداث غيــر 

المتوقعــة.
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يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة على ما يلي:

التمكــن مــن التحــدث مــع شــخص آخــر بشــأن تلــك الأحــداث )علــى ســبيل المثــال، الرئيــس المباشــر، 	 
أو المرشــد  المكّلــف( يســتطيع شــرح المشــكلة وتقييــم إمكانيــة إيجــاد حــل فــوري لهــا.

استعادة تركيز الشخص على عمله.  	
التقليــل مــن المواعيــد النهائيــة حيــث إن الضغــط يمكــن أن لا يكــون مفيــًدا. ويمكــن أن يركــز 	 

الدقيقــة وبالتالــي  التفاصيــل  انتباههــم علــى  التوحــد  الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف  بعــض 
يعملــون بشــكل أبطــأ ممــا هــو متوقــع.

التبليــغ عــن التغييــر فــي الجــدول الزمنــي وروتيــن العمــل قبــل فتــرة كافيــة حيــث يكــون ذلــك 	 
ممكًنــا.

مسائل الحواس3

بعــض الأشــخاص مــن ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد يواجهــون صعوبــة فــي معالجــة الإدراك الحســي 
ويمكــن أن يشــعروا بحساســية مفرطــة للمــس والنظــر والأصــوات والروائــح فــي مــكان العمــل.

يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة على ما يلي:

الحساسية للروائح:	 

استخدام منتجات تنظيف بدون رائحة فقط	 
توفيــر غــرف اجتماعــات ومراحيــض خاليــة مــن الروائــح، علــى ســبيل المثــال بــدون اســتعمال 	 

بخــور فــي الأماكــن العامــة
تعديل موقع محطة العمل	 
السماح بفترات استراحة لاستنشاق الهواء الطلق	 
توفير نظام لتنقية الهواء	 
السماح بالعمل عن بعد	 

3.	 http://askjan.org/media/ASD.html
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الحساسية لإنارة الفلورسنت:	 

نقل الموظف إلى مكان خاص لتمكينه من تعديل الإنارة حسبما يراه مناسًبا له	 
تغيير الإنارة بالكامل	 
السماح بالعمل عن بعد	 

الحساسية للضجيج:	 

نقل الموظف إلى مكان أكثر خصوصية أو بعيًدا عن الأماكن المزدحمة	 
نقل الموظف بعيًدا عن الأجهزة والمعدات المكتبية وأماكن الضجيج الأخرى	 
توفير جهاز صوتي للمساعدة على إخفاء الأصوات غير المرغوب فيها	 
توفير سماعات لعزل الضجيج	 
توفير ألواح عازلة لامتصاص الصوت	 
تشــجيع الزمــلاء فــي العمــل علــى التخفيــف إلــى أدنــى مــا يمكــن مــن الأحاديــث غيــر المتعلقــة 	 

بالعمل
السماح بالعمل عن بعد	 
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عمــل رئيــس ماجــد المباشــر بالتنســيق الوثيــق معــه ومــع فــرع صنــدوق تنمية 
المــوارد البشــرية ومــع والــد ماجــد لكــي يتعــرف علــى الخدمــات التيســيرية 

التــي يمكــن أن تســاعد ماجــد علــى القيــام بعملــه.

لم يكن من الصعب تلبية طلبات الخدمات التيسيرية. وقد اشتملت على ما يلي:

وضع محطة العمل في مكان هادئ.	 
إعطــاء ماجــد جهــاز كمبيوتــر محمــول لتمكينــه مــن الانتقــال إلــى محطــة عمــل أخــرى عنــد 	 

الحاجــة.
الاتفاق على جدول عمل أسبوعي كل يوم أحد.	 
عقد اجتماع شهري مع ماجد ووالده خلال الأشهر الثلاثة الأولى لأغراض التقييم.	 

CASE STUDY

جدول عمل ماجد – الجزء الأول

دراسـة حــالـــــة 2

ماجــد شــخص ذو اضطــراب طيــف التوحــد، وهــو يمتــاز 	 
بمهــارات مهنيــة قويــة. وقــد حصــل علــى دبلــوم فــي 
إدخــال البيانــات مــن المؤسســة العامــة للتدريب التقني 

والمهنــي بعــد حصولــه علــى الثانويــة العامــة.

ماجــد لا يحــب وقــوف الأشــخاص بالقــرب منــه – وهــو يتفــادى مجمعــات التســوق ويجــد 	 
صعوبــة فــي التكيــف مــع الضجيــج. وهــو يتفــادى الاحتــكاك المباشــر بالأشــخاص الآخريــن 
حتــى فــي التجمعــات العائليــة الكبيــرة. وهــو يحتــاج إلــى دعــم ومســاندة فــي بعــض الأحيــان 

للتفاعــل فــي المناســبات الاجتماعيــة.
ماجد يحب الروتين ويعلم جدول عمله مسبًقا. 	 
ماجد يعمل كموظف إدخال بيانات في قسم الموارد البشرية بشركة أدوية.	 
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الحركات الجسدية غير العادية4

يمكــن أن يقــوم بعــض الأشــخاص مــن ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد بحــركات جســدية غيــر عاديــة 
منهــا علــى ســبيل المثــال حــركات بســيطة بالأيــدي والأرجــل للإعــراب عــن التملمــل أو عــدم الصبــر. 
وتســمى الحــركات الجســدية غيــر العاديــة فــي بعــض الأحيــان بالســلوك التحفيــزي الذاتــي أو »الحركات 
الجســدية التكراريــة«. وتســاعد هــذه الحــركات فــي الغالــب علــى تهدئــة الشــخص أو علــى تركيــزه علــى 

العمــل، ولكنهــا يمكــن فــي بعــض الأحيــان أن تتســبب بإزعــاج زملائــه فــي العمــل.

يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة على فعل ما يلي:

إعطاء فترات راحة منتظمة لتوفير وسيلة للتنفيس عن النشاط الجسدي	 
تمكن الموظف من اســتخدام أشــياء منها على ســبيل المثال كرة ضغط يدوية وأشــياء مشــابهة 	 

لتوفير مدخلات حســية أو لتهدئة الأعصاب
السماح للموظف بالعمل من منزله	 
إعطاء فترات راحة منتظمة بعيًدا عن محطة العمل	 
مراجعة سياسة السلوك مع الموظف	 
توفيــر مــكان عمــل خــاص يســمح للموظــف بالتحــرك دون إزعــاج الآخريــن بحــركات منهــا عــل ســبيل 	 

المثــال الحــركات البســيطة بالأيــدي والأرجــل للإعــراب عــن التملمــل أو عــدم الصبر.

4.	 http://askjan.org/media/ASD.html
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CASE STUDY

جدول عمل ماجد – الجزء الثاني

دراسـة حــالـــــة 2

غــادر مديــر ماجــد فــي إجازتــه الســنوية. ولــم يكــن 	 
المديــر الــذي حــل محلــه علــى إلمــام تــام بالخدمــات 
التيســيرية التــي يحتاجهــا ماجــد. وقــد ســأل ماجــد 
عمــا إذا كان باســتطاعته قضــاء اليــوم فــي العمــل 
علــى مكتــب الاســتقبال بســبب حصــول موظــف 

الاســتقبال علــى إجــازة اضطراريــة.

وافــق ماجــد علــى ذلــك. غيــر أنــه واجــه ضغًطــا 	 
كبيــًرا فــي العمــل علــى مكتــب الاســتقبال الــذي 
كان مزدحًما بموظفين يستخدمون آلة بصمات 
إلــى  بالإضافــة  المكتــب،  بالقــرب مــن  الأصابــع 

ــزوار ومراســلي تســليم البريــد. ال

خــلال 30 دقيقــة، تغيــر ســلوك ماجــد بشــكل ملحــوظ. وبــدأ يهــز كرســيه وأخــذ يتكلــم ويصــدر 	 
أصواًتا.

تــم تنبيــه المشــرف بشــأن التغيــر فــي ســلوك ماجــد. فتوجــه فــوًرا إلــى ماجــد وســار معــه إلــى 	 
مــكان عملــه فــي قســم المــوارد البشــرية.

غــادر ماجــد المكتــب باكــًرا ذلــك اليــوم. ولكــن قبــل مغادرتــه تــم الاتفــاق علــى أن يجتمــع مــع 	 
مديــره عنــد عودتــه إلــى العمــل لفهــم كيفيــة تقديــم الدعــم والمســاندة لــه فــي عملــه. وقــد 

جــرى التشــديد علــى أن ذلــك الاجتمــاع ليــس تأديبًيــا.
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الصحة والسلامة

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذو 

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

يســود أصحاب العمل في الغالب اعتقاد خاطئ بأن توظيف الأشــخاص ذوي الإعاقة يمثل خطورة 
لا يمكن التحكم بها على صحة وســلامة الشــخص ذي الإعاقة وزملائه.

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن الموظــف ذو اضطــراب طيــف التوحــد، 
ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع نهج لإدارة حالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذي اضطــراب طيــف 	 

التوحد.
تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المتعلقة بالشخص.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتخفيــف مــن أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة العمــل 	 

أو أنشــطة العمــل وتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.	 
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الإخلاء في حالات الطوارئ

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيًضــا توفيــر وســائل للهــرب ووضــع إجــراءات 
الموظفيــن فــي  المحافظــة علــى حيــاة جميــع  للســلامة لضمــان  احتياطيــة 

حالــة نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن 
مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على ما يلي:

إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوفًرا.	 
وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.	 
اعتمــاد نظــام الرفيــق خــلال إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى، حيــث يتــم اختيــار موظــف مــدرب 	 

لمســاعدة الموظفيــن ذوي التوحــد علــى الخــروج بأمــان مــن المبنــى.
قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.	 
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CASE STUDY

جدول عمل ماجد – الجزء الثالث

دراسـة حــالـــــة 2

طلــب ماجــد مــن والــده حضــور الاجتمــاع مــع مديــره بمناســبة 	 
عودتــه إلــى العمــل.

كان مــن الواضــح للمديــر أن التغيــر غيــر المتوقــع فــي الروتيــن قــد 	 
تســبب فــي شــعور ماجــد بالقلــق، كمــا تســبب فــي تغيــر مفاجــئ 

فــي ســلوكه.

لمراجعــة 	  أســابيع  أربعــة  بعــد  أخــرى  مــرة  الاجتمــاع  علــى  ووالــده  ومديــره  ماجــد  اتفــق 
مخاطــر. أي  إجــراء  إلــى  حاجــة  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  وتســجيل  التيســيرية  الخدمــات 

جــرت مراجعــة الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا. قــال مديــر ماجــد أنــه ســوف يشــرح لمن 	 
ينــوب عنــه الخدمــات التيســيرية المطلوبــة قبــل أي فتــرة إجــازة للتخفيــف مــن مخاطــرة 

حــدوث ذلــك مــرة أخــرى.
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6 - الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية

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 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي  الاجتماعيــة  ولاتنميــة  العمــل  وزارة  الــذي وضعتــه  الإعاقــة 

العربيــة والســعودية وصادقــت علــى  المملكــة  العــام 2008، وقعــت  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعلاقــة 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( ضمــان 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 والاســتمرارية فيــه 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( ضمان 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.

2. تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى 
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 
أحــكام  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )العاشــرة(  المــادة  فــي 
المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار 
الــوزاري رقــم 1982 وتاريــخ 1437/6/28هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة 
الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود 
بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر  الإعاقــة  بالشــخص ذوي 
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«

يمكــن الاطــلاع علــى تعريــف الإعاقــة علــى موقــع وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة باللغــة العربيــة 
علــى الرابــط التالــي:

https://portal.moi.gov.sa/ar/News/news_343
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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل  
طاقات هي مبادرة وطنية أنشئت لتكون منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة 
العربية السعودية، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص.ترتكز رسالة طاقات على 
تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفاعلية لزيادة استقرار وتطوير 

القوى العاملة.

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 

معلومــات  الســعودية  الــوزارات  فــي  التاليــة  والجهــات  والمؤسســات  الخيريــة  الجمعيــات  تقــدم 
التوحــد. ذوو  الأشــخاص  ومنهــم  الإعاقــات،  ذوي  الموظفيــن  دعــم  بشــأن  وتوجيهــات 

الخدمــات أو المؤسســات غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت بالضــرورة معتمــدة 
مــن الصنــدوق. وتهــدف المعلومــات المقدمــة إلــى توفيــر الدعــم لأصحــاب العمــل والمتخصصيــن 
فــي التوظيــف الذيــن يقومــون بالاتصــال وتقديــم الدعــم للمجتمــع. ومــن المقــرر أن تــؤدي هــذه 
المعلومــات إلــى زيــادة الفــرص المتكافئــة فــي التوظيــف للأشــخاص ذوي الإعاقــة وتحقيــق التطويــر 

المهنــي الهــادف.

المؤسسات المفيدة  .7
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p  مركز جدة للتوحد  
تقديم البرامج التعليمية، وتدريب المعلمين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاستشارات 

الأسرية

+966 56 186 8244  : هــاتف   
www.jacenter.org  : الموقع الاكتروني 
info@jacenter.org  : البريد الاكتروني 

3  : المنطقة  

p جمعية أسر التوحد الخيرية  
 

+966 11 000 0000  : هــاتف   
+966 11 000 0000  : فاكس   

  /http://charitablesocietyforautismfamilies.org  : الموقع الاكتروني 
1  : المنطقة  

p الجمعية السعودية للتوحد  

+966 11 212 0050  : هــاتف   
  www.saudiautism.com  : الموقع الاكتروني 

1  : المنطقة  

p مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  
يقوم مركز أبحاث التوحد بإجراء أبحاث متخصصة في مجلات طوير وتنفيذ وسائل 

التشخيص والعلاج للأشخاص ذوي التوحد والمشاركة بها.

:  7272 464 11 966+ تحويلة )36701( هــاتف   
  http://cfar.kfshrc.edu.sa/HomeArabic.aspx  : الموقع الاكتروني 

cfar@kfshrc.edu.sa  : بريد إلكتروني  
13-1  : المنطقة  
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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  

p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير أفضل الممارسات لأصحاب العمل لتوظيف 

الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات 
عمل شاملة.

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

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p Autism Speaks التوحد يتكلم  
مؤسسة متخصصة في التشجيع على توفير الحلول لمختلف أشكال طيف التوحد طيلة 

حياة الأشخاص ذوي التوحد وأفراد أسرهم

www.autismspeaks.org  : الموقع الاكتروني 
familyservices@autismspeaks.org  : البريد الاكتروني 

الولايات المتحدة الأمريكية  : المنطقة  

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 المتعاونون

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.

فضلًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني

 tawafuq@hrdf.org.sa لتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم. 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 مايو 2017م.	 












