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البشــرية  المــوارد  تنميــة  صنــدوق  يصدرهــا  التــي  الأدلــة  مــن  سلســلة  مــن  واحــد  هــو  الدليــل  هــذا 
لتقديــم الإرشــادات العمليــة لأصحــاب العمــل بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق بتوظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية، والمــدراء 
المشــرفين، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هو اضطراب النطق والكلام؟

اضطــراب النطــق والــكلام – يســمى فــي الغالــب بالتلعثــم أو إعاقــة النطــق – هــو صعوبــة فــي النطــق/ 
الطلاقــة فــي الحديــث، مــا يتســبب فــي تلعثــم الشــخص وتوقفــه عــن الــكلام أو إطالتــه أو تكــراره 

للصــوت.

التأتأة لا تعبر بأي شــكل من الأشــكال عن شــخصية الشــخص أو ذكائه. فالأشــخاص الذي يتلعثمون 
يعرفــون مــا يريــدون قولــه. ويتفــاوت اضطــراب النطــق والــكلام بشــكٍل هائــٍل مــن شــخص إلــى آخــر، 
ويختلــف بدرجــة كبيــرة للشــخص الــذي يتلعثــم والــذي يمكــن أن يكــون طليــق اللســان فــي وقــٍت مــا 

ويواجــه صعوبــة فــي الوقــت الــذي يليــه.

تكمــن الصعوبــة فــي التكويــن الفعلــي للنطــق. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى الشــعور بالإحبــاط وتفــادي 
الشــخص ذو اضطــراب النطــق والــكلام لكلمــات أو أوضــاع معينــة. ومــن النــادر أن يختفــي اضطــراب 
النطــق والــكلام بشــكل تــام؛ ويتأتــئ معظــم النــاس بدرجــة أكبــر أو أقــل فــي أوقــات مختلفــة، ويمكــن 
أن يتحســن اضطــراب النطــق والــكلام ضمــن البيئــة المســاندة، وأيًضــا مــن خــلال جلســات عــلاج النطــق.

مقدمة  .1
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1. https://www.stammering.org/help-information/topics/what-stammering/basic-information-stammering

ما هي أسباب اضطراب النطق والكلام؟ 

تشــير الدراســات والأبحــاث إلــى وجــود مزيــجٍ مــن العوامــل. فالتلعثــم تنشــأ عــن حالــة عصبيــة، وعــن 
كيفيــة ربــط الأعصــاب بالدمــاغ. وقــد أظهــرت الدراســات وجــود فروقــات فــي بنيــة ووظائــف دمــاغ 

الشــخص الــذي يتلعثــم مقارنــًة بمعظــم الأشــخاص الآخريــن.

العامــل الوراثــي يلعــب دوًرا أيًضــا فــي العديــد مــن الحــالات، حيــث يتزايــد احتمــال التلعثــم إذا كان 
هنــاك شــخص فــي العائلــة مــن ذوي اضطــراب النطــق والــكلام.

بمــا أّن اضطــراب النطــق والــكلام هــو أمــٌر ذو أثــرٍ علــى التواصــل، فمــن الممكــن  أن يكــون لــه أثــٌر نفســٌي 
عميــٌق ودائــم – يــؤدي بــدوره إلــى التأثيــر علــى التلعثــم وتفاقــم الحالة1. 

ما هي تأثيرات اضطراب النطق والكلام؟

يؤثــر اضطــراب النطــق والــكلام علــى الأشــخاص بطــرق مختلفــة يمكــن أن تتفــاوت بحســب الوضــع 
الــذي يجــد الشــخص نفســه فيــه: إلــى مــن يتحــدث الشــخص؛ كيــف يشــعر تجــاه نفســه ونطقــه؛ ومــا 

الــذي يريــد قولــه.

اضطراب النطق والكلام ليس مجرد صعوبة في النطق، بل هو مشــكلة جدية في التواصل. وســواء 
كان الشــخص ذو اضطــراب النطــق والــكلام طفــلًا أو راشــًدا، فــإن حالتــه تؤثــر ســلبًا علــى ثقتــه بنفســه 

وتقديــره لذاتــه، كمــا يمكــن أن تؤثــر علــى تفاعلــه مــع الآخريــن وعلــى فــرص تعليمــه وتوظيفــه.

يمكن أن يواجه الشخص ذو اضطراب النطق والكلام صعوبات فيما يلي:

المقابلات الشخصية	 
العروض التقديمية والاجتماعات	 
التعب ، أو الضغط الناتج عن الالتزام بجدول زمني، أو القلق.	 
استخدام الهاتف	 
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ينبغــي دائًمــا دراســة الحقائــق المتعلقــة بالشــخص بالتشــاور معــه. ولا ينبغــي أبــًدا وضــع أي افتراضــات، 
كالافتــراض علــى ســبيل المثــال أن الشــخص متوتــر أو خجــول فقــط. فالضغــط علــى الشــخص للتحــدث 

بســرعة، وســلوك ورد فعــل الُمســتمع يتســبب فــي الغالــب بصعوبــات.

يتوجــب علــى المديريــن الذيــن يعملــون مــع أشــخاص ذوي التلعثــم أن يكونــوا مراعيــن فــي تعاملهــم 
الشــخص، والعمــل فــي نفــس الوقــت علــى استكشــاف جوانــب الوظيفــة التــي يمكــن مبدئًيــا أن يراهــا 

الشــخص وصاحــب العمــل أنهــا تتســبب فــي مشــاكل.

تســتطيع منشــأتك الاســتفادة مــن أشــخاص ذوي تلعثــمٍ يملكــون قــدرات تواصــل فعالــة فــي حالــة 
الموظفــون ذوي  يســهم  أن  ويمكــن  بفاعليــة  معهــم  والتواصــل  لهــم  تيســيرية  خدمــات  تقديــم 
التلعثــم مســاهمة قيمــة فــي مــكان العمــل حيــث إنهــم يكونــون علــى الاغلــب أكثــر درايــة بالحاجــة 
إلــى التحضيــر للاجتماعــات والعــروض التقديميــة واحتياجــات العمــلاء والمســائل المتعلقــة بالتواصــل. 
فالإصغــاء الجيــد والفكــر الصافــي وقابليــة الإدراك والاهتمــام بالنــاس هــي صفــات لا تعتمــد أبــًدا علــى 

الطلاقــة فــي الحديــث.

وحيــث إن الأشــخاص الذيــن يتلعثمــون يعلمــون بأنــه عليهــم أن يبذلــوا جهــًدا أكبــر لإخــراج الكلمــة 
المنطوقــة، فإنهــم يكونــون أكثــر ميــلًا إلــى القيــام بمــا يلــي:

التخطيط الأفضل لما يريدون قوله.	 
التفكير قبل التحدث.	 
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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 ومجديــة اقتصادًيــا.

الخدمات التيسيرية ومعايير الممارسة الأفضل

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

نهــج أفضــل الممارســات هــو تقديــم خدمــات تيســيرية »معقولــة « لأي شــخص يحتــاج إليهــا لكــي 
يعمــل بفاعليــة 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.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير الممارسة الُمثلى.

لإبداء وإبراز الممارسة الُمثلى:

أشرك الأفراد في عملية وضع الحلول واحترم حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
الأشــخاص بشــكل مختلــف لكــي تتمكــن مــن معاملتهــم 	  إلــى معاملــة  يمكــن أن تحتــاج 

بإنصــاف.
لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.	 
يجــب عليــك التأكــد مــن أن الجميــع يعلــم مــن المســؤول عــن فعــل كل مهّمــٍة ومتــى 	 

إنجازهــا.  يتوجــب 
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ما مدى شيوع اضطراب النطق والكلام؟  .3

وفًقــا لمــا أورتــه المؤسســة الأمريكيــة للتأتــأة، هنــاك أكثــر مــن 70 مليــون شــخص مــن ذوي اضطــراب 
النطــق والــكلام فــي جميــع أنحــاء العالــم، أي حوالــي %1 مــن ســكان العالــم2. 

2.	 http://www.stutteringhelp.org/faq

%1 من سكان العا�=70,000,000 شخص لديهم إضطراب

 نطق وتخاطب
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة

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 اضطــراب فــي النطــق والــكلام، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه 
“شــخص ذو اضطــراب فــي النطــق والــكلام”، أو “شــخص يتلعثــم”.

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

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

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

التوظيف والاختيار

مــن  والــكلام  النطــق  فــي  الاضطــراب  المرشــحون ذوو  يتمكــن  لا  قــد 
إظهــار قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خــلال إجــراءات التوظيــف التقليدية.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة 
التوظيــف. علــى ســبيل المثــال، لا ينبغــي رفــض توظيــف الشــخص ذي اضطــراب النطــق والــكلام أو 
الامتنــاع عــن إجــراء مقابلــة شــخصية لــه بســبب أن الوظيفــة تحتــاج إلــى “مهــارات تواصــل ممتــازة”. 
وفــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 

تيســيرية معقولــة للمرشــحين مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

لا ينبغــي وضــع أي افتراضــات حيــث إن الشــخص الــذي يتلعثــم يمكــن أن يمتلــك مهــارات ممتــازة 
فــي التحــدث والتواصــل. وقــد أثبــت الأشــخاص الذيــن يتلعثمــون نجاحهــم فــي الكثيــر مــن المجــالات، 
ومنهــا المبيعــات وخدمــة العمــلاء. وليــس هنــاك أي تبريــر للقــول بــأن العمــلاء لا يرغبــون فــي الحصــول 

علــى الخدمــة مــن شــخص يتلعثــم.

ليــس مــن الممارســة الحســنة 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 

لممارســة العمــل 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 الخدمــات التيســيرية المناســبة لــه. 
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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 المثــال، إذا كان الشــخص يواجــه صعوبــًة فــي العمــل علــى الهاتــف، ينبغــي التفكيــر 
فيمــا إذا كان ذلــك جــزًءا أساســًيا مــن الوظيفــة أو مجــرد جــزء بســيط منهــا، ومــدى ســهولة 

تكليــف شــخص آخــر مــن أعضــاء الفريــق بذلــك.
لا تســتبعد الشــخص الــذي يتلعثــم دون مبــرر. يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب 	 

تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
أن يقــوم الشــخص الــذي يتلعثــم بالعمــل المطلــوب بطريقــة مختلفــة، علــى ســبيل المثــال 

التواصــل مــع الجهــات الخارجيــة بالبريــد الإلكترونــي أو كتابــًة.
يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الدور الوظيفي، 	 

والدعم الإداري المتعلق بالوظيفة.
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.

يجــب عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغــوب فيهــا، بحيــث تتهيــأ لــك 	 
المرونــة عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة. 

يجــب عليــك عــدم إعطــاء أهميــة غيــر مبــررة للمؤهــلات التعليميــة أو الخبــرة العمليــة التــي 	 
لا تكــون ضروريــة للوظيفــة.

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 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”.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

ــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال » نرحــب بالمتقدمييــن مــن الأشــخاص ذوي 	  اســتخدم عب
الإعاقــة«.

اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية 	 
المختلفــة  الاتصــال  وســائل  مــن  عــدد  باســتخدام  بهــا،  الاتصــال  التوظيــف  عمليــة  أثنــاء 
)علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل القصيــرة، والرســائل بالوســائط 

المتعــددة(.
اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو 	 

كتســجيل صوتــي أو بالبريــد الإلكترونــي.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن وســيلة. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الراديــو المحليــة أو الصحــف الناطقــة، أو مواقــع الإنترنــت.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات	 

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

استمارات طلبات التوظيف

قد يتوجب تقديم خدمات تيســيرية خلال عملية اختيار القائمة الأولية للمرشــحين، 
حيــث يمكــن لمقــدم الطلــب اضطراب النطق والكلام:

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

عمليــة وعمــل تطوعــي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، فأنت بحاجة 
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام 
بالعمــل. ركــز علــى قــدرات الشــخص، وليــس علــى اضطــراب النطــق والــكلام لديــه. 

فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام 
الأساســية التــي تتطلبهــا الوظيفــة، اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة 

المطلوبــة.

عنــد دعــوة المرشــحين لإجــراء مقابلــة، يجــب التأكــد مــن ســؤال الجميــع عمــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى 
أي خدمــات تيســيرية أثنــاء المقابلــة. ومــن خــلال تقديــم الخدمــات التيســيرية، تتيــح لــك المقابلــة 
الشــخصية تقييــم قــدرات المرشــحين الذيــن يتلعثمــون. كمــا يجــب التأكــد مــن معرفــة موظفــي 

الاســتقبال والأمــن كيفيــة اســتقبال ومســاعدة الــزوار الذيــن يتلعثمــون.

يمكــن أن تشــكل المقابلــة الشــخصية موقــف التحــدث الأكبــر صعوبــة للشــخص الــذي يتلعثــم. ويمكــن 
أن تــؤدي إلــى تزايــد التلعثــم، وعلــى الأخــص إذا كان الشــخص متحمًســا. كمــا أن شــعوره بالتوتــر، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لأي متقــدم آخــر للوظيفــة، يزيــد عليــه وجــود توّتــرٍ إضافــيٍّ ناتــج عــن محاولــة إيصــال 
مقصــودة مــع القلــق مــن رد فعــل المشــرف علــى المقابلــة. ويمكــن أن يظهــر الشــخص عــن غيــر قصــد 

كمــا لــو كان متحفًظــا أو متــردًدا أو مرتبــًكا بســبب توقفــه أثنــاء الحديــث.

وحيــث أّن التلعثــم يتفــاوت بحســب كيفيــة التفاعــل بيــن الشــخص الــذي يتلعثــم والُمســتمع. فمــن 
المفيــد اتبــاع الإرشــادات التاليــة أثنــاء التواصــل:

يجــب الإصغــاء للشــخص وتمكينــه مــن إنهــاء مــا يقولــه. لا تقاطعــه و/أو تحــاول إكمــال 	 
كلماته أو جمله. يجب عليك إعطاء الشخص الوقت الكافي للتعامل مع توّقف الكلمات 

)عندمــا يكــون مــن الصعــب عليــه نطــق الكلمــات(.
يجب المحافظة على الاتصال البصري قدر الإمكان.	 
يجــب عليــك التحــدث بشــكل طبيعــي وبارتيــاح. فــإذا تحدثــت بســرعة، يمكــن أن يــؤدي 	 

ذلــك إلــى تزايــد تلعثــم المرشــح أثنــاء المقابلــة الشــخصية.
يجب عليك إعطاء وقت إضافي للتواصل.	 
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تذكــر أن المقابلــة الشــخصية هــي وضــع مصطنــع ينطــوي علــى ضغــط نفســي. وحالمــا يبــدأ الموظــف 
بشــغل الوظيفــة وبعــد أن يحصــل علــى التدريــب المناســب، مــن المرجــح أن يقــل التلعثــم بكثيــر عمــا 

كان عليــه أثنــاء المقابلــة الشــخصية.

إلــى جانــب المقابلــة الشــخصية، يمكــن أيًضــا اعتمــاد اختبــار كتابــي لإثبــات قــدرة الشــخص علــى شــغل 
الوظيفــة.

يجــب الحــرص فــي حالــة اســتخدام المقابــلات الشــخصية عبــر الهاتــف حيــث إنهــا يمكــن أن لا تتيــح 
الــذي يتأتــئ مقابلــة شــخصية عادلــة. اســأل مقــدم طلــب الوظيفــة مــا إذا كان مقتنًعــا  للشــخص 
بالمقابلــة عبــر الهاتــف، وكــن مســتعًدا لعــرض إجــراء مقابلــة شــخصية بطريقــة أخــرى، علــى ســبيل 

المثــال مقابلــة شــخصية وجًهــا لوجــه.

إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل علــى إجــراء اختبــار، يجــب التأكــد مــن عــدم التمييــز 
ضــد شــخص يتلعثــم:

ناقش الاختبار مع كاتب الاختبار واطلب توجيهات بشأن الخدمات التيسيرية المحتملة.	 
تشاور مع المرشح الذي يتلعثم بحيث يمكن تقديم الخدمات التيسيرية الضرورية له.	 
عليــك إعطــاء الوقــت الكافــي للاختبــار الشــفهي إذا تزايــد تلعثــم الشــخص بدرجــة كبيــرة 	 

تحــت الضغــط، أو اســمح بإجــراء اختبــار كتابــي.

فــي حالــة الحاجــة إلــى مهــارات تحــدث محــددة، علــى ســبيل المثــال التحــدث أمــام الجمهــور أو تقديــم 
خدمــات العمــلاء، يجــب أخــذ الخبــرة العمليــة لمقــدم الطلــب فــي الاعتبــار إلــى جانــب اختبــار إثبــات تلــك 

المهارات.
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تقــدم أحمــد مؤخــًرا بطلــب وظيفــة مســاعد أميــن مخــزن فــي متجــر كبيــر. 
أحمــد شــخص ذو تلعثــم ويواجــه صعوبــة أكبــر فــي الحديــث علــى الهاتف 

مقارنــًة بالحديــث وجًهــا لوجه.

يتلقــى أحمــد رســالة بالبريــد الإلكترونــي مفادهــا بأنــه مرشــح للقيــام  بمقابلــة 
شــخصية، ولكــن المقابلــة ســوف تجــرى عبــر الهاتــف. وتشــير الرســالة إلــى أنــه 
ينبغــي علــى المرشــحين إبــلاغ مديــر التوظيــف إذا كانــوا بحاجــة إلــى خدمــات 

تيســيرية خــلال المقابلــة الشــخصية.

إلــى مديــر التوظيــف عبــداهلل ،  يرســل أحمــد رســالة بالبريــد الإلكترونــي 
يســأله عمــا إذا كان بالإمــكان تحديــد مقابلــة شــخصية وجًهــا لوجــه بــدلًا 
مــن المقابلــة عبــر الهاتــف حيــث إنــه يجــد ســهولة أكبــر فــي التحــدث مــع 

الآخريــن شــخصًيا بســبب تلعثمــه.

يجيــب عبــداهلل قائــلًا لأحمــد أنــه يســتطيع الحضــور إلــى المتجــر لإجــراء مقابلــة 
وجًهــا لوجــه بــدلًا مــن المقابلــة عبــر الهاتــف ويســأله عمــا إذا كان يحتــاج إلــى 

خدمــات تيســيرية إضافيــة.

كان  إذا  عمــا  فيهــا  يســأله  عبــداهلل  إلــى  إجابــة  أحمــد  يرســل 
يســتطيع الحصــول علــى فتــرة أطــول للمقابلــة الشــخصية لكــي 
يتمكــن مــن التعبيــر عــن نفســه والإجابــة علــى الأســئلة بشــكل 

تــام وبأفضــل مــا يمكــن.

دراسة الحالة 1

الجزء الأول: أحمد وإجراء المقابلة الشخصية
CASE STUDY

يجيب عبداهلل قائلًا إنه 
لا يمانع في ذلك وأن 
المقابلة الشخصية لن 
تكون محددة بفترة 

زمنية.
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التعريف والتدريب

ينبغــي تضميــن وســائل 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.

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

نفــس المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة:

يحب إعطاء وقت أطول ومرونة أكبر للتعريف والتدريب.	 
النطــق 	  إعاقــة  حالــة  فــي  التواصــل  التدريــب »بكيفيــة  المــدرب ومجموعــة  إبــلاغ  يجــب 

والــكلام« – فهــذا يســاعد علــى التأكــد مــن أن الشــخص الــذي يتلعثــم يســتطيع المشــاركة 
التامة في أي دورة تدريب كالآخرين تماًما. وينبغي عموًما أن يتم أيًضا تحســين التواصل 

بيــن الزمــلاء.
الشــخصية 	  الــواردة فــي قســم »المقابــلات  الأساســية  التعامــل  آداب  نفــس  اتبــاع  يجــب 

والاختبــارات« عنــد تعييــن الشــخص فــي الوظيفــة، أي الإصغــاء للشــخص والســماح لــه بإنهــاء 
كلامــه، والمحافظــة علــى الاتصــال البصــري، إلــخ.

يجــب التأكــد مــن إعطــاء الشــخص الــذي يتلعثــم ســهولة وصــول متكافئــة للتدريــب داخــل 	 
المنشــأة وخارجهــا، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص التطويــر المهنــي.

يمكــن أن يمتلــك الموظــف مهــارات قيمــة لا تعلــم بهــا أو يمكــن أن يتمكــن مــن تطويــر مهــارات 
وخبــرات فــي مجــالات لــم يســبق لــك التفكيــر فيهــا. عليــك بالتحــدث مــع الموظــف وتشــجيع فــرص 
التدريــب والعمــل فــي المجــالات التــي قــد يكــون الشــخص قــد تفاداهــا فــي الســابق. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن أن يكــون الموظــف متــردًدا فــي المشــاركة فــي الاجتماعــات بســبب تلعثمــه.

يمكــن أن يكــون مــن الضــروري مســاعدة الشــخص علــى بنــاء ثقتــه بنفســه للقيــام بهــذا العمــل كجــزء 
مــن تطويــره المهنــي والشــخصي. ويمكــن أن تشــتمل خطــط التطويــر الشــخصي والأداء علــى أهــداف 
لتحســين مهــارات التواصــل الهامــة، بالاتفــاق مــع الموظــف. ويمكــن أن تتفــق مــع الموظــف علــى 
أعمــال معينــة لمراقبتهــا، علــى ســبيل المثــال التحــدث أثنــاء الاجتماعــات، والترحيــب بعمــلاء الشــركة 

وزوارهــا، وتقديــم العــروض التعريفيــة داخــل المنشــأة وخارجهــا.

أ��ً� و���ً�
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تشمل الخدمات التيسيرية الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار، ما يلي:

التأكد من حصول الموظف على فرصة للتحدث أثناء الاجتماعات.	 
تشجيع الموظف على المشاركة في الاجتماعات وتقديم العروض التقديمية.	 
تشــجيع الموظــف علــى الوصــول مبكــًرا بضــع دقائــق قبــل الاجتمــاع، وذلــك لإعطائــه الوقــت 	 

الكافــي للاســترخاء وإبطــاء ســرعته فــي التحــدث.
السماح بوقت إضافي للاجتماعات وجًها لوجه.	 
ترتيب دروة تدريبية للموظف على مهارات التواصل أو مهارات التحدث على الهاتف.	 
رعايــة مشــاركة الموظــف فــي دورة نطــق. فهــذا يــؤدي فــي الغالــب إلــى زيــادة طلاقتــه 	 

فــي الحديــث ويعــزز مهــارات التواصــل والثقــة علــى المــدى الطويــل.
إذا كان يتوجــب علــى الشــخص تقديــم عــرض تقديمــي، يجــب التأكــد مــن حصولــه علــى 	 

وســائل الدعــم وإجــراء التحضيــرات اللازمــة لتمكينــه مــن الشــعور بالثقــة بالمــواد التــي يرغــب 
فــي عرضهــا.

أو كتابــًة، يجــب 	  الإلكترونــي  البريــد  المفضلــة عبــر  الموظــف  إذا كانــت طريقــة تواصــل 
لــه بذلــك. الســماح 

الاحتفاظ بالموظف

عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات 
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. يجــب البــدء 
بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن الموظــف 
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن 
مديــره أو مشــرفه يفهمــان الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا. ويمكــن أن يكــون 
المرشــح  عمــل  لفريــق  جــًدا  التلعثــم، مفيــًدا  يشــمل  والــذي  بالإعاقــة،  الوعــي  لمحاضــرات  حضــورك 

للوظيفــة بحيــث يتمكنــون مــن معرفــة أفضــل الوســائل للتواصــل مــع الشــخص الــذي يتلعثــم.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. 

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

حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
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عنــد وصــول أحمــد إلــى المقابلــة الشــخصية، اســتقبله عبــداهلل 
الاجتماعــات  غرفــة  إلــى  ورافقــه  الاســتقبال  مكتــب  عنــد 

حيــث جــرت المقابلــة.

دراسة الحالة 1

الجزء الثاني: أحمد وإجراء المقابلة الشخصية
CASE STUDY

خــلال المقابلــة، تأكــد عبــداهلل مــن المحافظــة علــى الاتصــال البصــري مــع أحمــد وعلــى عــدم 
الحديــث. أثنــاء  مقاطعتــه 

 عندمــا كان أحمــد يتلعثــم فــي كلمــات معينــة، كان عبــداهلل صبــوًرا ولــم يقــم بإكمــال جمــل 
عبــداهلل أو محاولــة توقــع مــا الــذي يرغــب عبــداهلل فــي قولــه.

وعنــد طــرح الأســئلة، لــم يســأل عبــداهلل أحمــد عــن تلعثمــه، بــل كان تركيــزه علــى مهــارات أحمــد 
وخبرتــه التــي اكتســبها مــن العمــل فــي متجــر فــي الســابق.

بعــد المقابلــة، أرســل عبــداهلل رســالة بالبريــد الإلكترونــي إلــى أحمــد لإبلاغــه بأنــه قــد حصــل علــى 
الوظيفــة.
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

تشتمل الخدمات التيسيرية لضمان كفاءة عمل الموظف، على ما يلي:

التأكــد مــن حصــول الشــخص علــى وســائل الدعــم والوقــت الكافــي للتحضيــر، ومــن قيامــه 	 
بعملــه بثقــة.

إعــادة توزيــع الواجبــات البســيطة أو الثانويــة، علــى ســبيل المثــال إجــراء المكالمــات الهاتفية 	 
أو الإجابــة عليهــا بيــن الحيــن والآخــر.

إجراء تدريب الوعي بالإعاقة لمن يتفاعلون مع الموظف.	 

قــادًرا  فإنــك تكســب شــخًصا  والــكلام،  النطــق  الموظفيــن ذوي اضطــراب  فــي تطويــر  بالاســتثمار 
المســاهمة بشــكل أفضــل للمنشــأة. ويمكــن أن تســتفيد أيًضــا مــن التواصــل الأكثــر فعاليــة بيــن 

أعضــاء الفريــق بعــد أن يتعلــم الزمــلاء أيًضــا مهــارات التواصــل القيمــة.

ومــع المشــاركة بأســاليب التواصــل الجيــدة، ســوف تتعلــم كصاحــب عمــل كيفيــة تقديــم خدمــات 
أفضــل للعمــلاء الذيــن لا يتحدثــون بطلاقــة، أو علــى ســبيل المثــال الذيــن لا تكــون لغتهــم الأم هــي 

اللغــة العربيــة.

العمل على الهاتف

يواجــه الأشــخاص الذيــن يتلعثمــون فــي العــادة صعوبــة فــي التحــدث علــى الهاتــف، حيــث يتــم إعطــاء 
المعلومــات شــفهًيا فقــط. ويمكــن أن تشــمل الخدمــات التيســيرية مــا يلــي:

إتاحة وقت إضافي، وعلى الأخص إذا كانت هناك أهداف موضوعة للموظفين للتحدث 	 
مــع عــدد معيــن مــن العمــلاء خــلال فتــرة زمنية محددة.

استخدام وسائل تواصل أخرى، على سبيل المثال البريد الإلكتروني.	 
اســتخدام نــص مكتــوب لبعــض الأقســام الرئيســية مــن المكالمــة أو إعطــاء الشــخص الوقــت 	 

الكافــي لتحضيــر ملاحظــات قبــل المكالمــة.
تعديــل النــص فــي حالــة اســتخدامه، علــى ســبيل المثــال فــي مركــز اتصــال، بحيــث يتفــادى 	 

الموظــف كلمــات معينــة يصعــب عليــه نطقهــا.
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المضايقة

يمكــن أن يكــون الشــخص ذو اضطــراب النطــق والــكلام معرًضــا بشــكل خــاص للمضايقــة مــن زملائــه. 
وينبغــي عليــك كصاحــب عمــل اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة للتعامــل مــع المضايقــات. ولا تقتصــر 
المضايقــات علــى الإســاءة الجســدية أو الكلاميــة، بــل تشــمل أيًضــا اّي شــيء قــد ينتهــك كرامــة 

الشــخص أو يخلــق بيئــة مهينــة أو عدائيــة أو تحــط مــن قــدره.

تنشــأ المضايقــة عــن وجــود النظــرة النمطيــة، وقلــة الإدراك والفهــم، وعــدم تقبــل الاختــلاف عــن 
الآخريــن والخــوف. ومــن أجــل حمايــة أي شــخص مــن المضايقــة، يتوجــب عليــك التأكــد مــن وضــع 
سياســات واضحــة فــي منشــأتك بشــأن التنّمــر والمضايقــة فــي مــكان العمــل وأّن الشــكاوى يتــّم التحقــق 
ــا وبفاعليــة. كذلــك يجــب التأكــد مــن تعريــف جميــع موظفــي المنشــأة بالسياســات مــن  فيهــا فورًي

ــادرات زيــادة التوعيــة: خــلال حمــلات ومب

يجــب التوضيــح أن أي مضايقــة، بمــا فــي ذلــك المضايقــة بســبب الإعاقــة، ليســت مقبولــة 	 
مطلًقــا، وأنــه ســوف يتــم التعامــل مــع المخالفيــن باتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم.

يجــب التأكــد مــن أن الإدارة تــدرك أن الأشــخاص الذيــن يتلعثمــون يكونــون أكثــر عرضــة 	 
لمخاطــر المضايقــة، ويجــب تدريــب المديريــن لمســاعدتهم علــى تحديــد وإدارة الأحــداث 

المرتبطــة بالتنمــر والمضايقــة فــي مــكان العمــل.
يجــب توعيــة الموظــف بحقــه فــي المســاواة فــي المعاملــة وحقــه فــي تقديــم شــكوى أو 	 

تظلــم.
يجــب تمكيــن الموظــف مــن الاســتفادة مــن شــبكات الدعــم داخــل وخــارج الشــركة. وإذا 	 

أمكــن، يجــب التأكــد مــن أن الموظــف الــذي يتعــرض للتنمــر أو المضايقــة يســتطيع الحصــول 
علــى مشــورة مهنيــة ســرية.
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وعلاقــات  اتصــال  جديــدة كمســؤولة  بوظيفــة  مؤخــًرا  ناديــة  التحقــت 
عامــة بمكتــب محامــاة. ناديــة لديهــا تلعثــم منــذ أن كانــت فــي الخامســة 
مــن عمرهــا، وغالبـًـا مــا تتوقــف عــن الــكلام لفتــرة قبــل بــدء جملــة جديــدة. 
اســتخدام  عنــد  أو  أشــخاص  مــع  تتحــدث  عندمــا  تتلعثــم  مــا  نــادًرا  وهــي 
الهاتــف، غيــر أن الأمــور تســوء أثنــاء الاجتماعــات عنــد التحــدث إلــى عــدد 

كبيــر مــن النــاس.

العمــل  اجتمــاع فريــق  أثنــاء  تبــدو قلقــة  ناديــة  لناديــة أن  المباشــرة  الرئيســة  لاحظــت ســارة، 
علــى  الفريــق  لاطــلاع  يأتــي دورهــا  المســاهمة حتــى عندمــا  تتفــادى  أنهــا  ويبــدو  الأســبوعي، 

الاســبوعية. أنشــطتها 

خلال اجتماعهما الأســبوعي للمتابعة، ســألت ســارة نادية عن ســبب عدم رغبتها في المســاهمة 
بشــكل أكبــر فــي اجتماعــات الفريــق، فوضحــت ناديــة لســارة أن لديهــا تلعثًمــا وهــو مــا يصّعــب 

عليهــا المســاهمة فــي الاجتماعــات ذات العــدد الكبيــر مــن الأشــخاص.

دراسة الحالة 2

نادية والخدمات التيسيرية في مكان العمل
CASE STUDY

بعــد استكشــاف كافــة الأمــور، اتفقــت ســارة وناديــة علــى بعــض 
الخدمــات التيســيرية البســيطة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تســهيل 

مشــاركتها:
تطلــب ســارة، بصفتهــا رئيســة الاجتمــاع، مــن ناديــة التحــدث 	 

عــن مســتجداتها أولًا بحيــث لا يكــون هنــاك وقــت انتظــار 
أطــول لكــي تشــعر بالقلــق بشــأن المســاهمة بمعلومــات أساســية.

عندمــا ترغــب ناديــة فــي قــول أي شــيء خــلال الاجتمــاع، تقــوم بإبــلاغ ســارة برفــع يدهــا 	 
قليــلًا وتقــوم ســارة بدعوتهــا للحديــث.

بالإضافــة إلــى هــذه الخدمــات التيســيرية، ســألت ســارة ناديــة عمــا إذا كانــت ستشــعر بدرجــة 
أقــل مــن القلــق بشــأن المســاهمة فــي الاجتمــاع لــو علــم زملاؤهــا فــي الفريــق بتلعثمهــا. وقــد رأت 
ناديــة أن هــذا يمكــن أن يســاعدها، ووافقــت علــى قيــام ســارة علــى إبــلاغ الزمــلاء قبــل الاجتمــاع 

التالــي لفريــق العمــل.



25

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب النطق والكلام 

الطبعة 1 - أبريل 2017

التشريعات الداعمة 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 
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 وفعالية 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 

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

p  مركز جدة للنطق و السمع    
يهدف الى تقديم خدمات التخاطب باللغة العربية )على سبيل المثال لا الحصر؛ النطق، 

الطلاقة، الصوت، اللغة الاستقبالية، اللغة التعبيرية، مهارات اللغة العملية، التأهيل 
السمعي اللفظي، والحبسة الكلامية(

+966 12 677 5311  : هاتف  
+966 12 677 5233  : فاكس  

www.jish.com  : الموقع الاكتروني 

المؤسسات المفيدة   .7
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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 )شبكة أصحاب الأعاقة والأعمال ) قادرون
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير أفضل الممارسات أصحاب 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  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  .8

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 

تقديم 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 أغسطس 2017م.












