
1

شـــعبان 1437هـ املوافق مايو 2017م





3

يســعى برنامــج توافــق لتشــجيع إيجــاد فــرص العمــل الفاعلــة 

ــق  ــدم فري ــق يق ــذا املنطل ــن ه ــة. وم ــخاص ذوي اإلعاق لألش

ــة  ــة اإلجتماعي ــل والتنمي ــي وزارة العم ــق ف ــج تواف ــل برنام عم

دليــل » تكييــف ومطابقــة الوظائــف وفــرص العمــل 

ــه الشــرح  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  والــذي نأمــل مــن خالل

والتوضيــح لكيفيــة تكييــف ومطابقــة الوظائــف بهــدف 

تشــجيع دخــول عــدد كبيــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــن  ــم م ــل وتمكينه ــوق العم ــى س ــل إل ــى العم ــن عل القادري

ــم.  ــم ومهاراته ــع قدراته ــب م ــف تتناس ــي وظائ ــاق ف اإللتح

ويهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم املعلومــات ألصحــاب 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  بتوظيــف  املهتميــن  العمــل 

ومســاعدتهم علــى التعــرف علــى كيفيــة تكييــف ومطابقــة 

ــن  ــل م ــن العم ــن ع ــدرات الباحثي ــارات وق ــع مه ــف م الوظائ

ذوي اإلعاقة مع متطلبات العمل.

مع تحيات: 

الدكتورة مرفت أحمد طاشكندي
 املشرف العام على مشاريع برنامج توافق في وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

األستاذة أميرة جندي، األستاذة سارة عالم
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فريق عمل برنامج توافق- وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

املراحل املقترحةلتكييف ومطابقة

الوظائف و فرص العمل ألشخاص ذوي اإلعاقة

املرحلة األولی:

تحلیل متطلبات 

العمل

املرحلة الثانیة:

تحلیل متطلبات 

الوظیفة

املرحلة الثالثة:

مطابقة الوظائف

املرحلة الرابعة:

التعیین الوظیفي



5

 املرحلة األولى   تحليل متطلبات العمل: 

 تحليــل متطلبــات العمــل يتطلــب النظــر فــي عــدة وظائــف فــي نفــس الوقــت. كمــا أنــه مفصــل 

ويتبــع منظومــة ومنهجيــة محــددة ومــع ذلــك، يختلــف عــن تحليــل  املتطلبــات الوظيفــة. باإلضافــة 

ــادة  ــأة وإع ــة باملنش ــدة املحتمل ــف الجدي ــد الوظائ ــون بتحدي ــل  يك ــات العم ــل متطلب ــى أن تحلي إل

تنظيم بعض الوظائف املوجودة وإعادة هيكلتها.

لفهم تحليل متطلبات العمل البد من التفريق بين كل من:

املهنة ◘

املنصب ◘

الوظيفة ◘

ــارات  ــارف وامله ــام واملع ــق بامله ــا يتعل ــابهة فيم ــف املتش ــن الوظائ ــة م ــي مجموع ــة: ه املهن

ــج  ــين، مبرم ــك املدرس ــى ذل ــة عل ــن األمثل ــاح. وم ــف بنج ــك الوظائ ــذ تل ــة لتنفي ــدرات الالزم والق

كمبيوتر، مهندس مدني، محاسب، ممرضة، طيار، سكرتير وحارس امن.

 املنصــب: يشــير إلــى مســتوى الوظيفــة داخــل املنظمــة أواملؤسســة. ويظهــر هــذا عــادة مــن خــالل 

لقب هذا املنصب.

 على سبيل املثال: 

-  مساعد إداري، املرتبة 2  

-  موظف فني، املستوى 3  

ــا  ــة لديه ــن أداؤه. كل وظيف ــذي يتعي ــل ال ــي أو العم ــل الفعل ــة العم ــرح طبيع ــاب ال تش ــذه األلق ه

منصب أو لقب، ولكن للمنصب الواحد قد يكون هناك العديد من الوظائف.

علــى ســبيل املثــال، قــد توظــف مؤسســة مــا 20 مســاعدا إداريــا - املرتبــة 2 لديهــم نفــس املنصــب 

أو املهنة إال أن وظائفهم  الفعلية مختلفة.

الوظيفة: تشير إلى املهام املحددة والواجبات التي يتعين القيام بها للحصول على منصب معين. 

ملحوظة مهمة: 

عند توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يكون التركيز على تحليل متطلبات جانب الوظيفة وليس 

تحليل املهنة أو تحليل املنصب. 

 الخطوات األساسية لتحليل متطلبات العمل: 

تحليل متطابات العمل يتطلب مجموعة من اإلجراءات املنهجية املنظمة واإلبداعية:

1  أخــذ فكــرة عامــة عــن املنشــأة مــن خــالل مراقبــة ومالحظــة طبيعــة العمــل بتلــك املنشــأة.  مهــام 

الشــخص املســؤول عــن هــذه املهمــة ال تتضمــن تحســين أداء وأربــاح املنشــأة، إنمــا يكمــن جوهــر 

عمــل هــذا الشــخص فــي محاولــة إيجــاد وظائــف مناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــن هنــا تكمــن 

أهمية معرفة طبيعة عمل املنشأة بشكل عام، بما في ذلك ما يلي:

- ماهي املؤسسات ذات العالقة باملنشأة؟ وماهي اإلدارات داخل تلك املنشأة واملؤسسات؟  

- ما هي الخدمات املقدمة في تلك املنشأة والوظائف املتاحة؟  

- ما هي طبيعة بيئة العمل والثقافة العامة في تلك املنشأة؟   
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- هل هناك قابلية لتوسع املنشأة وافتتاح أقسام أخرى؟   

-  هل هناك أي موظفين من ذوي اإلعاقة يعملون بتلك املنشأة؟ وماهي طبيعة إعاقاتهم 

– سمعية، بصرية، أم حركية؟ وماهي طبيعة الوظائف التي يعملون بها؟ 

- ما هي أنماط الوظائف املتطلبة مستقبال بتلك املنشأة؟   

- ماهي طبيعة مؤهالت املوظفين بتلك املنشأة؟ هل تتطلب مهارات عالية؟ متوسطة؟ 

مهارات الحد األدنى؟ 

- ماهي املؤسسات التي توفر التدريب والتأهيل ملوظفي تلك املنشأة؟ وماهي الدورات 

التدريبية املتوفرة؟ وعدد املتدريبن من ذوي اإلعاقة املستفيدين من تلك الدورات 

التدريبية سنويا؟

- ماهو عدد املتقدمين للعمل باملنشأة من ذوي اإلعاقة؟ وماهي مهاراتهم ومؤهالتهم؟   

2  مراقبة املوظفين ذوي اإلعاقة وأدائهم ملتطلبات الوظيفة املناطة لكل منهم:

 - مالحظة املوظفين فرديا أثناء أداء وظائفهم وذلك بهدف مقارنة التوصيف الوظيفي 

الذي يشمل املهام والواجبات الالزمة لتلك الوظيفة مع نتائج املالحظات الخاصة 

 - تحديد الفجوة بين مستوى األداء املقبول والفعلي. مع محاولة تحديد أسباب هذه 

الفجوات

 - التحدث مع املوظفين عن وظائفهم وعن الصعوبات التي قد يواجهوها في تلبية معايير 

األداء الوظيفي

 - مناقشة املالحظات واالستنتاجات التي تم مالحظتها عن أداء املوظفين مع اإلدارة، 

وتسليط الضوء على إمكانية تطوير أو تكييف أو تطويع املهام الوظيفية للتغلب على 

مشاكل األداء الوظيفي التي تم تحديدها

 - إعداد الئحة داخليه خاصة بالشركة لتطوير و تكييف و تطويع الوظائف لتتناسب مع 

مهارات وقدرات و أداء املوظفين ذوي اإلعاقة
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 املرحلة الثانية  تحليل متطلبات الوظيفة 

 هــي عمليــة إجرائيــة مفصلــة وتتبــع منظومــة ومنهجيــة محــددة. بهــدف تفصيــل وتجزئــة العمــل 

املــراد إنجــازه  إلــى عــدد مــن املهــام والواجبــات. مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار جميــع املهــام التــي يتعيــن 

على املوظف القيام بها، وتقسيمها بين املهام الرئيسية واملهام الثانوية. 

ــى  ــام الت ــد امله ــا تحدي ــم بمقتضاه ــى يت ــة الت ــي: العملي ــف ه ــف الوظائ ــة توصي ــف عملي  تعري

يجــب أن تشــملها كل وظيفــة واملســئوليات والعالقــات وظــروف العمــل املترتبــة عليهــا والشــروط 

واملؤهــالت الواجبــة توفرهــا فــى املوظــف لتســهيل قيامــه بمهــام الوظيفــة .ومــن املهــم تحليــل 

كيفية تعديل مهام وظيفة معينة وبيئتها لتتناسب مع قدرات املوظف ذوي اإلعاقة.

يرتبــط املواصفــات الوظيفيــة بالتوصيــف الوظيفــي و هــو: عمليــة تحديــد املهــارات والخبــرات التــي 

ــاءات  ــرات والكف ــي والخب ــتوى التعليم ــى املس ــز عل ــي ترك ــة. الت ــاغل الوظيف ــي ش ــا ف ــب توافره يج

ــدد  ــذي يح ــي و ال ــف الوظيف ــة بالتوصي ــاح مرتبط ــة بنج ــة ألداء الوظيف ــخصية الالزم ــمات الش والس

املهام الواجب أدائها إلتمام العمل املحدد للوظيفة.

 تعريــف اإلرشــاد الوظيفــي: وســيلة ملســاعدة املوظــف الجديــد فــي العمــل عنــد بــدأ عملــه للتعرف 

علــى ماهيــة الوظيفــة ومتطلباتهــا. وتشــتمل علــى تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أداء مهــام 

وظيفة محددة في وضع العمل.

العناصر الرئيسية لتحليل متطلبات الوظيفة:

1. الغــرض: ما هي طبيعة العمل )الوظيفة( العامة؟ 

2. املهــام: مــا هــي املهــام الرئيســية للوظيفــة؟ مــا هــي املهــام الثانويــة للوظيفــة؟ مــا هــي 

صلتها بالوظائف األخرى في القسم أو اإلدارة؟

3. البيئــة: ما هي بيئة العمل التي يتم أداء املهام فيها؟

4. شروط العمل: ما هي شروط العمل التي تنطبق على الوظيفة؟

5. املؤهــالت: مــا هــي املؤهــالت التعليميــة والعلميــة واملهــارات والصفــات الشــخصية الالزمــة 

ألداء هذه املهمة؟

 املرحلة الثالثة   مطابقة الوظائف:

ــد  ــة  لتحدي ــن ذوي اإلعاق ــل م ــن عم ــن ع ــن الباحثي ــدة ع ــة ومعتم ــات وافي ــب معلوم ــة تتطل عملي

الخبرة واملهارات واالهتمامات والقدرات العامة لديهم و تتطلب التالي:

- معلومــات وافيــة عــن الوظائــف ، بمــا فــي ذلــك املهــام املحــددة التــي يتعيــن القيــام بهــا فــي 

الوظيفة

- معايير األداء املطلوب

- الشروط التابعة للعمل، والهيكلة التنظيمية في مكان العمل أو املنشأة املراد العمل بها
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 املرحلة الرابعة  التعيين الوظيفي 4

ــام  ــات و امله ــمل املتطلب ــذي يش ــاغرة، وال ــة ش ــكل وظيف ــي ل ــف التفصيل ــب الوص ــة تتطل عملي

الوظيفية الثانوية واألساسية لكل وظيفة.

دور مراكــز التوظيــف ملســاعدة توظيــف ذوي اإلعاقــة: مراكــز التوظيــف بشــكل عــام يجــب أن تكــون 

متخصصــة فــي مجــال تنميــة املــوارد البشــرية تــدار مــن قبــل متخصصيــن فــي مجال املــوارد البشــرية 

و يفضل أن يكون منهم متخصصين في توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

ــى  ــة عل ــن ذوي اإلعاق ــعوديين م ــن الس ــل م ــي العم ــاعدة طالب ــز بمس ــذه املراك ــوم ه ــب أن تق يج

ــم  ــع احتياجاته ــب م ــة تتناس ــرص وظيفي ــاد ف ــة وإيج ــج التدريبي ــن البرام ــد م ــن العدي ــتفادة م االس

الناتجــة عــن إعاقاتهــم املختلفــة. كمــا ينبغــي أن تكــون هــذه املراكــز مجهــزة الســتقبال الباحثيــن 

عــن العمــل مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن ســيتم اختيارهــم و ترشــيحهم. كمــا يتعيــن علــى هــذه املراكــز 

تقديــم خدمــات التأهيــل التــي تناســب األفــراد املرشــحين مــن ذوي اإلعاقــة بمهنيــة عاليــة ومنهجية 

ــز  ــي أن تتمي ــرية. ينبغ ــوارد البش ــة امل ــدوق تنمي ــن صن ــل م ــم كام ــادي بدع ــل م ــورة  دون مقاب متط

مراكــز التوظيــف بتوفيرهــا ألســاليب تطويــر تركــز علــى االســتفادة مــن الجوانــب واملهــارات االيجابيــة 

للباحــث عــن عمــل مــن ذوي اإلعاقــة بــدال مــن صــب االهتمــام الكلــي علــى الجوانــب الســلبية فقــط. 

هــذه األســاليب تمكــن الباحثيــن عــن عمــل مــن االســتغالل األمثــل إلمكانياتهــم وتحفيزهــم وزيــادة 

الثقة لديهم وبالتالي زيادة فرصتهم في الحصول على الوظائف املناسبة.

التســهيالت املتوقــع أن توفرهــا مراكــز التوظيــف التــي تســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

البحث عن عمل:

- األدوات واألجهزة املخصصة الستخدام ذوي اإلعاقة   

- أجهزة حاسب آلي معدلة الستخدام ذوي اإلعاقة  

- خدمة انترنت مجاني  

- فاكس وآالت تصوير معدلة إلستخدام ذوي اإلعاقة  

- صحف يومية ومجالت متخصصة في شئون التوظيف والعمل   

- هواتف ثابتة معدلة الستخدام ذوي اإلعاقة  

- كتب وإرشادات عن التوظيف  

 الخدمات املختلفة املقدمة في مراكز التوظيف العاملية: 

 1. خدمات اإلرشاد املهني :

- تطبيق مقاييس امليول املهنية والقدرات   

- تطبيق مقياس القدرة على العمل لذوي اإلعاقة  

- خدمات إرشاد مهنية فردية  

ــالت  ــة، املقاب ــير الذاتي ــداد الس ــة ) إع ــن وظيف ــث ع ــارات البح ــي مه ــاندة ف ــة ومس - توعي

الشخصية  ...(

- معلومات تفصيلية عن قطاعات العمل واملهن   

- إعداد خطة تنفيذية للبحث عن عمل  
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2. خدمات التدريب :

 -  مهارات التواصل مع الزمالء في بيئة العمل

 - مهارات الطباعة وغيرها على أن تكون مخصصة لذوي اإلعاقة لتناسب احتاياجاتهم.

 - املهارات األساسية للعمل

 - التدريب اإللكتروني 

3. خدمات التوظيف :

ــة  ــب طبيع ــي تناس ــاص والت ــاع الخ ــآت القط ــي منش ــاغرة ف ــة الش ــرص الوظيف ــرض الف  - ع

اإلعاقات املختلفة

 - عقــد لقــاءات التوظيــف بيــن طالبــي العمــل مــن ذوي اإلعاقــة واملنشــآت وتوفيــر الخدمــات 

ــة  ــمعية أو تهيئ ــات الس ــذوي اإلعاق ــارة ل ــة إش ــم لغ ــاءات كمترج ــك اللق ــاء تل ــة أثن الالزم

مكان اللقاء بما يتناسب مع اإلعاقات الحركية أو البصرية 

4. خدمات ما بعد التوظيف :

ــة لطالــب العمــل مــن ذوي اإلعاقــة بعــد توظيفــه ملســاعدته علــى  ــم نصائــح مهني - تقدي

االستقرار والتطوير

- التوعيــة و التثقيــف عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي نظــام العمــل واللوائــح الخاصــة 

بالعمل وذوي اإلعاقة
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