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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 الفصام؟

الفصــام تشــخيص طبــي لحالــة نفســية. ويعتمــد التشــخيص علــى ظهــور مزيــج مــن أعــراض الوهــم 
والهلوســة والتشــوش فــي الــكلام والســلوك المضطــرب أو الجمــودي. ويمكــن لــكل هــذه الأعــراض، 
بالإضافــة إلــى انعــدام النشــاط الاجتماعــي أو الحمــاس أو التركيــز أو العنايــة بالنفــس أن تؤثــر ســلبًا علــى 

مــدى تقديــر الشــخص لذاتــه.

أو  بالفصــام أصواًتــا وأن تكــون هلوســاتهم ســلبية  المشــخصون  الأشــخاص  أن يســمع  الشــائع  مــن 
انتقاديــة أو ازدرائيــة، ولكــن فــي حــالات أخــرى يمكــن أن تتعلــق الهلوســات بأحاســيس مختلفــة 

خاطئــة. واعتقــادات 

يمكــن أن يظهــر علــى الأشــخاص ذوي الفصــام نــوع مــن الذهــان. والذهــان هــو شــعور الشــخص أو 
تصــوره للعالــم مــن حولــه بشــكل مختلــف عمــا يتصــوره الآخــرون. ونحــن نقــول أن الشــخص “تظهــر 

عليــه أعــراض الذهــان” و “لديــه نوبــة ذهانيــة” لوصــف الحالــة التــي يمــر بهــا ذلــك الشــخص.

الحــالات  مــن  ولعــدد  للفصــام  الشــائعة  الأعــراض  مــن  ولكنــه  ذاتــه،  بحــد  تشــخيًصا  ليــس  الذهــان 
يلــي: مــا  النفســية، ومنهــا 

الاضطراب ثنائي القطبين؛	 
الاضطراب الفصامي العاطفي؛	 
اضطراب الذعر الزوراني، أو الاضطراب الوهامي، أو اضطراب الشخصية الزورانية؛	 
الاكتئاب الحاد.	 



7

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الفصام

طبعة 1,  يناير 2017
ور
شع

فكر

سلوك

هنــاك بعــض الأدلــة المتضاربــة بــأن الذهــان يمكــن أن يكــون مرتبًطــا بخلــل إدراكــي. ولكــن يجــب أن 
لا نفتــرض أبــًدا بــأن هــذه هــي الحالــة. وليــس هنــاك مــن ســبب يدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص الــذي 
يشــكو مــن الذهــان أقــل قــدرة علــى فهــم مــا تقولــه لــه، ولكــن يمكــن أن يدركــوا الأشــياء بطريقــة 
مختلفــة ولا يتفقــوا معــك فيمــا تشــاهده. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى جعــل الشــخص الــذي لديــه 
الذهــان يبــدو وكأنــه »غيــر عقلانــي«، فيمــا هــو فــي الواقــع يفكــر بعقلانيــة تامــة ولكــن انطلاًقــا مــن 

نقطــة بدايــة مختلفــة، بنــاًء علــى تصــورات تختلــف عــن تصوراتــك.

يمكــن أن يصــاب موظــف بالذهــان للمــرة الأولــى فــي أي عمــر، ولكــن الســن الأكثــر شــيوًعا للإصابــة 
بنوبــة ذهانيــة لأول مــرة هــي قبــل ســن الثلاثيــن. وهــذا يعنــي أنــه ليــس مــن غيــر المعتــاد أن يصــاب 
شــخص بنوبــة ذهــان للمــرة الأولــى أثنــاء العمــل، وهــذا يمكــن أن يجعلــه غيــر واثــق مــن نفســه إلــى حــد 
كبيــر وقلــق مــن تأثيــر ذلــك علــى عملــه. ويمكــن أن يســيطر بعــض الأشــخاص علــى حالتهــم باســتخدام 
الأدويــة أو العــلاج النفســي أو بتغييــر نمــط حياتــه، بينمــا يــدرك بعــض الأشــخاص كيفيــة تأثيــر حالتــه 

عليــه بشــكل أفضــل بكثيــر مــن الأشــخاص الآخريــن. 

ليس هناك أي ســبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الشــخص الذي لديه ذهان يشــكل خطًرا على الأشــخاص 
الآخرين.

ما الذي يسبب الفصام؟

الســبب الدقيــق للفصــام غيــر معــروف، ولكــن الأبحــاث تشــير إلــى وجــود مزيــج مــن العوامــل الجســدية 
والنفســية والجينيــة والبيئيــة التــي يمكــن أن تجعــل الأشــخاص أكثــر عرضــة للإصابــة بهــذه الحالــة. 
أو  النفســي  للضغــط  مســببة  حياتيــة  أحداًثــا  الحالــة  لإثــارة  المحتملــة  العوامــل  تشــمل  أن  ويمكــن 
العاطفــي، أو تعاطــي المخــدرات. ويمكــن أن يشــمل العــلاج جلســات حديــث مــع المعالــج النفســي 
أو تنــاول أوديــة مضــادة للذهــان. ويســيء النــاس فــي الغالــب فهــم مــا هــو الفصــام. ويمكــن أن 
تــؤدي الوصمــة التــي تنشــأ عنــد تشــخيص أحــد الأفــراد بــأن لديــه فصــام إلــى عقبــة وحاجــز أمــام ذلــك 
الفــرد، ويكــون تأثيرهــا أكبــر مــن تأثيــر أعــراض المــرض الفعليــة. فتشــخيص الشــخص بالفصــام لا يعنــي 
أن لديــه فصــام الشــخصية، أو أن لــه أكثــر مــن شــخصية واحــدة، كمــا أن غالبيــة الأشــخاص الذيــن 

يســمعون أصواًتــا ليســوا عنيفيــن أو خطريــن.
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تأثيــر الفصــام، أو ســماع الأصــوات، يتغيــر مــن شــخص إلــى آخــر. ويمكــن أن يتصــرف موظــف بطريقــة 
تبــدو غيــر عاديــة، ويمكــن أن يحصــل علــى إجــازة مرضيــة أو يمكــن أن يســيطر علــى حالتــه دون أن 
ــا للتكيــف والســيطرة علــى أكثــر حــالات  ــا. ويجــد الأشــخاص طرًق يعلــم صاحــب العمــل بحالتــه مطلًق
الهلوســة والأوهــام صعوبــًة. وعندمــا يشــفى الشــخص، يمكــن أن تصبــح الأصــوات التــي يســمعها أقــل 

تدخــلًا وتأثيــًرا، وأكثــر هــدوًءا، ويمكــن أن تتغيــر نظرتــه أو أن تتوقــف الأصــوات كلًيــا.

أنواع علاج الفصام

مــع أن الشــخص الــذي لديــه الفصــام لــن يتوقــف علــى الأرجــح عــن الشــعور بالأعــراض بشــكل كامــل، 
فــإن أربعــة مــن كل خمســة أشــخاص يتعافــون إلــى درجــة يصبحــون معهــا قادريــن علــى الســيطرة علــى 

أعراضهــم دون أن تتســبب لهــم فــي مشــاكل فــي حياتهــم العاديــة.  

تركــز العلاجــات الحديثــة بشــكل متزايــد علــى العــلاج النفســي بالتحــدث مــع المريــض لمســاعدته علــى 
فهــم حالتــه الذهانيــة والســيطرة عليهــا، والتخفيــف مــن القلــق وتمكيــن الشــخص مــن الســيطرة. 
ويمكــن أن يشــمل هــذا العــلاج المشــورة الطبيــة أو العــلاج النفســي أو عــلاج الســلوك الإدراكــي. أمــا 
مــن وجهــة نظــر صاحــب العمــل، فــإن طبيعــة هــذا العــلاج بحــد ذاتــه ليســت هامــة، ولكــن علينــا أن 
نتذكــر أن الموظــف يمكــن أن يحتــاج إلــى إجــازات مرضيــة بانتظــام لفتــرة محــددة أو للمرونــة فــي 

العمــل علــى المــدى الأطــول لتمكينــه مــن الخضــوع لجلســات العــلاج بالحديــث.

للذهــان  مضــادة  أدويــة  الأشــخاص  بعــض  يســتخدم  أن  يمكــن  بالحديــث،  العــلاج  إلــى  بالإضافــة 
للتخفيــف مــن حــدة أعــراض الذهــان وجعلهــا أقــل تســببًا لحــدوث الخــوف وأقــل تدخــلًا وتأثيــًرا  فــي 
الســلوك. ويمكــن أن تكــون للأدويــة المضــادة للذهــان فــي غالــب الأحيــان آثــار جانبيــة هامــة يمكــن 
أن تؤثــر أيًضــا علــى طريقــة عمــل الموظــف. والأدويــة المختلفــة تؤثــر علــى الأشــخاص بشــكل مختلــف، 
ويحتــاج الكثيــر مــن الأفــراد الذيــن يســتخدمون أدويــة مضــادة للذهــان إلــى تنــاول أدويــة إضافيــة 
للســيطرة علــى الآثــار الجانبيــة، ولذلــك مــن الضــروري التحــدث مــع الشــخص لفهــم الآثــار الجانبيــة 
لعلاجــه وكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى طريقــة عملــه. وتشــمل بعــض الآثــار الجانبيــة الأكثــر شــيوًعا مــا يلــي:

النعاس والتعب، وهذا يؤثر في بعض الأحيان على الحماس؛	 
زيــادة الــوزن شــائعة نســبًيا ويمكــن أن تتســبب فــي نشــوء أو تفاقــم مشــاكل فيمــا يتعلــق بتقديــر 	 

الــذات والشــعور بالعزلــة؛
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تأثيرات على الحركة/ضعف العضلات يمكن أن تتسبب في تأثيرات جسدية ملحوظة؛	 
التركيــز بســهولة أو أن يجعــل مــن الصعــب 	  القلــق والتملمــل يمكــن أن يتســبب فــي فقــدان 

المهــام؛ التركيــز علــى بعــض 
يمكــن أن تتســبب بعــض الأدويــة المضــادة للذهــان فــي حصــول نوبــات، وإن كان ذلــك نــادًرا 	 

نســبًيا. وتحصــل النوبــات بشــكل خــاص إذا كان الشــخص قــد تعــرض لهــا فــي الســابق. وفــي هــذه 
الحالــة، يمكــن أن تشــكل خطــًرا علــى الصحــة والســلامة فــي بعــض الأوضــاع.

معظــم الأدويــة المضــادة للذهــان تعمــل بطريقــة تــؤدي إلــى تطــور مقاومــة للأدويــة فــي الجســم مــع 
مــرور الوقــت، لذلــك يمكــن أن يتوقــع أي شــخص يتنــاول هــذه الأدويــة زيــادة أو إنقــاص الجرعــة 
علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن. كمــا أن بعــض الأشــخاص يختــارون التحــول إلــى دواء مختلــف، علــى ســبيل 
المثــال للتمكــن مــن الســيطرة بشــكل أفضــل علــى الآثــار الجانبيــة. وهــذا يعنــي أن الموظــف الــذي 
يســيطر علــى حالتــه بالــدواء يمكــن أن يحتــاج إلــى الحصــول علــى دعــم إضافــي ومرونــة فــي التعامــل 
أثنــاء التكيــف مــع الــدواء، حيــث يكــون مــن الصعــب جــًدا المعرفــة مســبًقا بمــا ســتكون عليــه الآثــار 

الجانبيــة.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص 
ذي 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 ويمكــن أن تكــون ذات مغــزًى 
جيــٍد مــن الناحيــة العمليــة.

 

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظف يمكن أن يواجه 
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 أنها إعاقة.

المعيــار المتعــارف عليــه لأفضــل الممارســات 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«. ونقطــة الانطــلاق المناســبة 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

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

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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لتحديد معايير أفضل الممارسات:

قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترام حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
قد تحتاج إلى تغيير معاملتك للأشخاص لتكون معاملتك له 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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1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/ar/
2. http://www.who.int/mental_health/policy/services/SaudiArabia.pdf

ما مدى شيوع الفصام ؟  .3

على المستوى العالمي 

وفًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، هنــاك أكثــر مــن 21 مليــون شــخص لديــه فصــام فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. 1

على المستوى الوطني

أظهــرت الدراســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية انخفــاض معــدلات اكتشــاف حــالات الاضطــراب 
النفســي. ففــي مدينــة الخبــر، بلغــت نســبة مرضــى عيــادات الصحــة النفســية الذيــن لديهــم اضطرابــات 
نفســية كالاكتئــاب والقلــق %22، ولكــن تــم تشــخيص %8 فقــط فــي الريــاض، بينمــا بلغــت نســبة 
الأشــخاص ممــن لديهــم اضطرابــات نفســية  %30 إلــى %40 مــن المرضــى الذيــن جــرت معاينتهــم فــي 
مســتوصفات رعايــة أوليــة، ولكــن لــم يتــم تشــخيص معظمهــم. وقــد تبيــن فــي المنطقــة الوســطى مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية أن %18 مــن الراشــدين لديهــم حــالات مــرض نفســي طفيفــة. وكانــت 
النســب أعلــى بيــن شــريحة الشــباب )15-29 ســنة، %23(، والمطلقيــن والمطلقــات والأرامــل )أكثــر مــن 
%40(. ويقــدر حــدوث حــالات الانتحــار بنســبة 1,1 حالــة ســنوًيا لــكل 100 ألــف نســمة، وهــي أكثــر شــيوًعا 

بيــن الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 ســنة و39 ســنة، والعمالــة الوافــدة. 2

21,000,000
����� ���م
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هنــاك مفهــوم مغلــوط بــأن الأشــخاص ذوي الفصــام غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع احتياجــات العمــل. 
لا تضــع أي افتراضــات بشــأن أي عمــل يمكــن أو لا يمكــن لشــخص القيــام بــه. يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار 
مهــارات كل فــرد وقدراتــه وتطلعاتــه وتقديــم الدعــم المناســب والمعقــول بحيــث يســتطيع الجميــع 

الوصــول إلــى تحقيــق أقصــى إمكانياتهــم.

معظــم الأشــخاص ممــن لديهــم حــالات نفســية كالفصــام يرغبــون فــي العمــل – ســواء بأجــر أو فــي 
أعمــال تطوعيــة. وتظهــر الدراســات والأبحــاث أن العمــل يعتبــر جيــًدا للأشــخاص الذيــن لديهــم حــالات 

صحيــة نفســية، بينمــا يمكــن أن تكــون البطالــة ضــارًة جــًدا بهــم.

كذلــك فــإن الإدارة الفعالــة للصحــة النفســية فــي مــكان العمــل تعتبــر جيــدة للمنشــأة. ويمكــن أن 
يشــكو شــخص مــن أربعــة أشــخاص نوًعــا مــن مشــاكل الصحــة النفســية خــلال أي ســنة. ويمكــن أيًضــا أن 
يــؤدي عــدم التعاطــي مــع مشــاكل الصحــة النفســية بفاعليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة 
ومعنويــات الفريــق والعلاقــات الشــخصية بيــن الأفــراد، وارتفــاع نســبة الموظفيــن الذيــن يتركــون 

الخدمــة، وتدنــي أداء الأفــراد.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال إجــراء تقييــم لــلأداء، يمكــن أن 
تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا موظــف لديــه فصــام. وســوف يتيــح لــك ذلــك 

فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أعلــى.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة وذات مغــزًى تجــارّي 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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3. http://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/schizophrenia/causes/#.
 WFAAn2SLReU

قــام صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بإعــداد مقطــع مرئــي للتعريــف بالصحــة النفســية، 
يمكــن مشــاهدته علــى قنــاة الصنــدوق علــى يوتيــوب. ويبيــن هــذا الشــريط أن الصحــة 
النفســية ليســت ســاكنة أو جامــدة، ويمكــن أن تتغيــر مــع الوقــت. ويبيــن الشــريط أنــه بينمــا يمكــن أن يواجــه 
الأشــخاص صعوبــات صحــة نفســية خــلال حياتهــم، يجــب عليهــم أن يتطلعــوا إلــى المســتقبل بأمــل، وأن 

https://youtu.be/6xT9h36QRBQ .يعملــوا علــى التعافــي والشــفاء

من الذي يتعرض للفصام ؟ 

يمكــن أن يتــم تشــخيص شــخص واحــد تقريبـًـا مــن كل مائــة شــخص بــأن لديــه فصــام. ويظهــر الفصــام 
بنســبة شــبه متســاوية بيــن الرجــال والنســاء. وتتــراوح أعمــار معظــم الأشــخاص ممــن لديهــم فصــام بيــن 
18 ســنة و35 ســنة، بينمــا تظهــر أعــراض الفصــام علــى الشــباب الذكــور فــي ســن مبكــرة مقارنــًة بالنســاء. 

وتشــير بعــض الدارســات إلــى أن ســكان المــدن معرضــون لمخاطــر أعلــى لوجــود الفصــام. 3
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كلمة حول اللغة المستخدمة ) أداب الحديث عن الإعاقة(

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

تصــف الشــخص ككل. 

لذلك، عند الإشارة إلى شخص لديه فصام، ينبغي الإشارة إليه على أنه »شخص لديه فصام«.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب التعامــل 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 الفصام

العائــق الأكبــر الــذي يواجهــه الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة النفســية ينشــأ فــي الغالــب نتيجــة 
ســلوك الآخريــن. ويمكــن أن يــؤدي الشــعور بتدنــي تقديــر الــذات أو الذنــب أو القلــق الوسواســي 
إلــى تواصــل الشــخص بطريقــة غيــر حماســية أو بطريقــة ســلبية. ويمكــن أن لا يقــدر الشــخص مزايــاه 
الإيجابيــة حــق تقديرهــا وأن يقلــل مــن قدرتــه علــى حــل المشــاكل. ويمكــن أن تكــون المناقشــات فــي 

مجموعــات صعبــة بســبب انعــدام الثقــة بالنفــس وتدنــي تقديــر الــذات.

النــاس تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، ولذلــك يجــب عليــك أن تكــون متفهًمــا ومنفتًحا؛ ويجب عليك أن 
تتذكــر أنــك يمكــن أن تجهــل أن الشــخص لديــه فصــام. ويمكــن أن تختلــف الخدمــات التيســيرية التــي 
يحتــاج إليهــا موظــف لديــه فصــام اختلاًفــا كبيــًرا مــن شــخص إلــى آخــر. ولذلــك ينبغــي علــى المديريــن 

التحــدث مــع الموظفيــن عــن الصعوبــات التــي يواجههــا كل منهــم. 

دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة  .4
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ويمكــن أن يكــون الموظفــون الذيــن يتعاملــون مــع حالتهــم منــذ بعــض الوقــت علــى معرفــة دقيقــة 
بمــا يحتاجــون إليــه، أو أنهــم يمكــن أن لا يكونــوا بحاجــة إلــى أي شــيء علــى الإطــلاق. وفيمــا يلــي 

بعــض النصائــح التــي تســاعدك عنــد التواصــل مــع شــخص لديــه فصــام:

كن صبوًرا ولا تطلق أحكاًما مسبقة.	 
عليك إعطاء الشخص الوقت الكافي لاتخاذ القرارات.	 
إذا كان ســلوك شــخص مــا غيــر عــادي أو تظهــر عليــه ضغــوط، اســأل ذلــك الشــخص مــا إذا كان 	 

هنــاك أي شــيء يمكنــك فعلــه لمســاعدته، ويفضــل توجيــه هــذا الســؤال بينــك وبيــن الشــخص 
بتحفــظ لمراعــاة خصوصيتــه.
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يمكــن أن لا يتمكــن المرشــحون ممــن لديهــم فصــام مــن إظهــار قدراتهــم 
وإمكانياتهــم مــن خــلال إجــراءات التوظيــف التقليديــة.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد مقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
ويمكن أن يتوجب عليك أيًضا تقديم خدمات تيسيرية معقولة. ومن المهم عدم وضع افتراضات 
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 لمقدمــي الطلبــات 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 تشــجع 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 ويمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم حالــة الشــخص.

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. ويمكــن 	 

أن يتمكــن بعــض الأشــخاص ممــن لديهــم فصــام 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، حيــث يكــون ذلــك ممكًنــا.
لا تركــز دون مبــرر علــى المؤهــلات العلميــة أو الخبــرة العمليــة فــي الحالــة التــي لا تكــون فيهــا 	 

ضروريــة للوظيفــة.
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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 مــا يلــي:

يجب أن يكون الموظف محبًا للمرح ويتمتع بشخصية ممتازة.	 
يجب أن يكون قوًيا وملتزًما بالعمل ضمن الفريق.	 

أكتب بدلًا من ذلك:

يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى بنــاء علاقــات منتجــة والمحافظــة عليها مع الزملاء 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 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:

استخدم عبارات إيجابية، على سبيل المثال »»إننا نرحب بالباحثين عن عمل من الأشخاص 	 
ذوي الإعاقة«.

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(.
اكتــب أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال اســتمارة ورقيــة، أو 	 

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

الراديــو المحليــة، ومواقــع الإنترنت.
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 ممــن لديــه فصــام:

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

تطوعي.



22

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الفصام

طبعة 1,  يناير 2017
ور
شع

فكر

سلوك

المقابلات الشخصية

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

القيــام بالعمــل. 

يمكــن أن يــؤدي التقــدم بطلــب الوظيفــة وإجــراء المقابــلات الشــخصية إلــى إجهــاد نفســي. ويمكــن 
أن يحتــاج الأشــخاص ممــن لديهــم فصــام إلــى خدمــات تيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم الطلبــات وإجــراء 

المقابــلات الشــخصية لإظهــار قدراتهــم بمســتوًى مســاٍو للآخريــن.

يمكن أن تشمل الخدمات التيسيرية ما يلي:

إعطاء وقت إضافي خلال عملية التقييم أو المقابلة الشخصية.	 
تغيير صيغة الطلب أو التقييم.	 
جعل المقابلة أقل رسمية بتغيير مكان إجرائها وترتيبها في مكان غير رسمي.	 
الحصــول 	  دون  المقابلــة،  تشــمله  عمــا  تفاصيــل  معرفــة  إلــى  الطلــب  مقــدم  يحتــاج  أن  يمكــن 

الشــخصية. للمقابلــة  التحضيــر  علــى  لمســاعدته  وذلــك  محــددة،  أســئلة  علــى  بالضــرورة 
ينبغــي علــى مســؤولي التوظيــف التركيــز علــى مــا يمكــن تحقيقــه فــي الوظيفــة أثناء إجــراء المقابلة 	 

وعــدم وضــع افتراضــات بــأن الوظيفــة ســوف تكــون مجهــدة نفســًيا أكثــر ممــا يســتطيع الشــخص 
ذو الفصــام تحملــه.

يجــب تقديــم الدعــم أو الســماح بمرافقــة المرشــحين أثنــاء الاجتماعــات والمقابــلات الشــخصية إمــا 	 
بواســطة شــخص مســاعد شــخص يــؤازره ويؤيــده.

يجــب أن تكــون هنــاك مرونــة فــي المواعيــد والتواريــخ. وهــذا يعتبــر هاًمــا علــى الأخــص إذا كان 	 
المرشــح يحتــاج إلــى شــخص مســاعد أو إذا كان يشــكو مــن آثــار جانبيــة منهــا قلــة النــوم أو الإرهــاق 

نتيجــة تنــاول أدويــة.
يجــب إتاحــة المزيــد مــن الوقــت للمرشــح لاســتكمال المهــام أو الاختبــارات الهادفــة إلــى تقييــم 	 

المهــارات والتــي لا تحتــاج إلــى اســتكمالها خــلال فتــرة زمنيــة محــددة. ويمكــن أن يكــون هــذا 
مناســًبا بشــكل خــاص للمرشــحين غيــر المعتاديــن علــى بيئــة عمــل.

يجب تضمين فترات للراحة أو للذهاب إلى دورة المياه.	 
يجــب إتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه للشــرب. وهــذا مهــم بشــكل خــاص للمرشــحين الذيــن 	 

يتناولــون أدويــة يمكــن أن يكــون لهــا آثــار جانبيــة كالإرهــاق أو العطــش الزائــد.
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الاختبارات

تذكــر أن الأشــخاص الذيــن يعــودون إلــى العمــل بعــد فتــرة مــن الذهــان أو البطالــة يمكــن 
أن يشــعروا بعــدم ثقــة بالنفــس، ولكنهــم يســتعيدون قدراتهــم علــى التواصــل ومهــارات 

التفاعــل الشــخصي علــى الأرجــح حالمــا يبــدؤون بالعمــل.

التعريف والتدريب

ينبغي تضمين وســائل الوعي بالإعاقة والحاجة إلى تقديم خدمات تيســيرية 
الإجــازات  بشــأن  السياســات  المثــال  ســبيل  علــى  السياســات،  جميــع  فــي 
المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن الجــدد علــى 

هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

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

بالشــركة. والســلامة  الصحــة  وإجــراءات  سياســات  عــن  المعلومــات 

ســواء كان الموظــف الــذي لديــه فصــام عائــد إلــى العمــل أو يلتحــق بالعمــل للمــرة الأولــى، يجــب التأكــد 
مــن إعطائــه تعريًفا شــاملًا.

يمكن أن تشتمل أفضل الممارسات أو الخدمات التيسيرية المتعارف عليها ما يلي:

الإشراف الإضافي خلال عملية التعريف؛	 
العمل من المنزل؛	 
تهيئة مكان آمن لحفظ الأدوية وتناولها؛	 
تغييــر البيئــة لمســاعدة الموظــف علــى التركيــز، والتخفيــف إلــى أدنــى مــا يمكــن مــن الضجيــج 	 

للأذنيــن؛ ســماعات  أو  للغــرف  باســتخدام فواصــل 
يمكــن أن يرغــب الموظــف فــي الجلــوس فــي وضــع معيــن، علــى ســبيل المثــال الجلــوس بحيــث لا 	 

يديــر ظهــره للآخريــن؛
بعــض الأعــراض يمكــن أن تعنــي أن الشــخص يجــد صعوبــة فــي المحافظــة علــى نظافــة وترتيــب 	 

بيئتــه أو مظهــره أو جســده. ويمكــن أن يحتــاج الرئيــس المباشــر إلــى الســماح بحــدوث ذلــك إلــى 
مــدًى معيــن، ولكنــه يحتــاج أيًضــا إلــى الشــعور بدرجــة كافيــة مــن الثقــة للتحــدث مــع الموظــف إذا 

بلغــت تلــك الأعــراض درجــًة غيــر ملائمــة.
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CASE STUDY

حمزة - الجزء )1(

دراسـة حــالـــــة 1

خــلال الاجتمــاع، ذكــر عبدالعزيــز أنــه قــد شــاهد حمــزة فــي بعــض الأحيــان وهــو يتحــدث مــع 
أشــخاص علــى مــا يبــدو بينمــا كان المكتــب فارًغــا. وســأل عبدالعزيــز حمــزة عمــا إذا كان علــى 

مــا يــرام ومــا إذا كان يحتــاج إلــى أي دعــم.

قلــق عبدالعزيــز مــن ذلــك وطلــب مــن حمــزة الاجتمــاع 
معــه لمناقشــة مــا إذا كان يحتــاج إلــى أي دعــم فــي مــكان 
العمــل. وقــد كان عبدالعزيــز حريًصــا أيًضــا علــى أن يقــول 

لحمــزة أن الاجتمــاع ليــس تأديبًيــا.

بــدأ حمــزة مؤخــًرا العمــل فــي وظيفة جديدة كاختصاصي 
برمجيــات  شــركة  فــي  واتصــالات  معلومــات  تقنيــة 
حاســب آلــي. حمــزة لديــه فصــام منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات 
ويســمع أصواًتــا فــي غالــب الأحيــان. الأصــوات ليســت 
مخيفــة ولكنهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى فقــدان التركيــز إلــى 
حــد كبيــر حيــث إنهــا تــردد فــي الغالــب مــا يفعلــه النــاس 

مــن حولــه.

علــى ســبيل المثــال: »إنهــا تدخــل إلــى المصعــد الآن«، و«إنــه يعــد فنجــان شــاي الآن«، و«إنهــا 
ــاه حمــزة. تســير باتجــاه الطابعــة مــرة أخــرى«. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى تشــتيت انتب

لاحــظ الموظفــون الآخــرون أن حمــزة كان فــي إحــدى 
المــرات يتحــدث مــع نفســه علــى مــا يبــدو. وقــد ذكــر 
بعــض الموظفيــن ذلــك لعبدالعزيــز، وهــو رئيــس حمــزة 
المباشــر، الــذي كان هــو أيًضــا قــد لاحــظ أن حمــزة يبــدو 

وكأنــه يتحــدث مــع أشــخاص غيــر موجوديــن.
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الاحتفاظ بالموظف

عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية 
للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. يجب البدء بتقديم الخدمات 
التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق 
ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر 
الوعــي  علــى  التدريــب  يكــون  أن  المتفــق عليهــا. ويمكــن  التيســيرية  الخدمــات  للموظــف يفهــم 
بالإعاقــة والــذي يشــمل الوعــي بالفصــام والصحــة النفســية مفيــًدا جــًدا للرئيــس المباشــر وفريــق عمــل 

المرشــح للوظيفــة. 

يجــب تضميــن إجــراء مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة 
التجربــة، وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة الخدمــات التيســيرية. وتعتبــر 
اتفاقيــة الخدمــات التيســيرية المصممــة خصيًصــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات الموظــف، طريقــة 

جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات التيســيرية المعقولــة.

ويجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم 
الموظــف الــذي لديــه فصــام بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا 

يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.

تختلــف الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجهــا الموظــف الــذي لديــه ذهــان وتتفــاوت كثيــًرا مــن شــخص 
إلــى آخــر. ولذلــك ينبغــي علــى المديــر التحــدث مــع الموظــف عــن الصعوبــات التــي يواجههــا. ويمكــن 
أن يعلــم الموظــف الــذي يســيطر علــى حالتــه منــذ فتــرة مــن الزمــن، مــا هــو بحاجــة إليــه فعلًيــا، أو أنــه 
يمكــن أن لا يكــون بحاجــة إلــى أي شــيء علــى الإطــلاق. وتشــمل بعــض الخدمــات التيســيرية الشــائعة 

التــي يحتــاج إليهــا الموظفــون ممــن لديهــم فصــام، مــا يلــي:

المرونــة فــي العمــل – لمســاعدتهم علــى الســيطرة علــى الآثــار الجانبيــة للــدواء أو لإتاحــة الوقــت 	 
الــلازم لهــم لتلقــي العــلاج بانتظــام؛

الموســيقى أو الصــوت فــي الخلفيــة – الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يســمعون أصواًتــا يحبــون 	 
الاســتماع للموســيقى أو للضجيــج الابيــض متماثــل التــرددات علــى الســماعات لكــي تغطــي علــى 

الأصــوات الســلبية )وعلــى الأخــص عنــد عمــل الشــخص بمفــرده(؛
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المــكان الهــادئ – كبديــل، يمكــن أن يســاعد الحصــول علــى مــكان خــاص بعيــًدا عــن ضجيــج 	 
المكتــب علــى التخفيــف إلــى أدنــى مــا يمكــن مــن الإجهــاد النفســي المباشــر والقلــق، ويمكــن بالتالــي 

أن يخفــف مــن تأثيــرات الذهــان؛
توفير مكان خاص لتناول الأدوية؛	 
التغيرات في بيئة العمل – وعلى الأخص للحد من المؤثرات المشــتتة للانتباه )أي وضع فواصل 	 

للغــرف، أو عــازل صوتــي أو حواجــز بصريــة(. وكبديــل، يمكــن أن يفضــل الأشــخاص بيئــة مكتبــه 
أكثــر ازدحاًمــا لتفــادي الشــعور بالعزلــة. وبعــض الأشــخاص الذيــن لديهــم هلوســات يســتخدمون 
أيًضــا أشــياء خاصــة للتركيــز عليهــا وبالتالــي »إرســاء أنفســهم« فــي البيئــة المحيطــة بهــم؛ علــى 
ســبيل المثــال، إن تخصيــص طاولــة خاصــة للموظــف لوضــع أشــيائه الشــخصية عليهــا يمكــن أن 

يســاعده فــي ذلــك )بــدلًا مــن الكاونتــرات المشــتركة التــي يســتخدمها عــدد مــن الموظفيــن(.

ترتيبات العمل

تتفــاوت الهلوســات مــن حيــث حدتهــا وطبيعتهــا ومدتهــا. ويمكــن أن لا يعلــم الشــخص أفضــل 
الطــرق للســيطرة عليهــا، وعلــى الأخــص إذا كانــت تلــك الأعــراض جديــدة عليــه، ويمكــن أن يجــد 
صعوبــة كبيــرة فــي التكيــف معهــا. ويمكــن أن تؤثــر الحالــة النفســية علــى تقديــر الموظــف لذاتــه 

وثقتــه بنفســه.

يمكن أن تشتمل أفضل الممارسات أو الخدمات التيسيرية على ما يلي:

السماح بأوقات راحة أطول أو أكثر تكراًرا؛	 
السماح بالمرونة في أوقات الحضور والانصراف، أو تقليص عدد ساعات العمل أو تغييرها؛	 
السماح بأوقات راحة لأغراض العلاج الطبي؛	 
إعطــاء مزيــد مــن الوقــت للإشــراف الإضافــي، حيــث يمكــن أن يحتــاج الموظــف إلــى مزيــد مــن 	 

الوقــت للحديــث عــن وظيفتــه وعملــه؛
تقديم التوجيه والإرشاد بسبب تدني تقدير الذات أو الثقة بالنفس أو التحفيز؛	 
التخفيــف مــن حجــم عمــل الموظــف، أو تغييــر المهــام غيــر الضروريــة أو المســاعدة علــى وضــع 	 

أولويــات الأهــداف، أو تقديــم الدعــم للتعامــل مــع حجــم العمــل.



27

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الفصام

طبعة 1,  يناير 2017
ور
شع

فكر

سلوك

السلوك في مكان العمل

يمكــن أي يتعــرض الموظــف لهلوســات ســمعية أو بصريــة أو هلوســات لمــس أو رائحــة أو طعــم، 
تــؤدي إلــى ســلوك يصعــب علــى الآخريــن فهمــه لأنــه لا يعلمــون بحصــول الهلوســة. ويمكــن أن 

يتســبب الوهــم فــي قيــام الموظــف بتصرفــات معينــة لا يســتطيع الآخــرون فهــم أســبابها.

يمكن أن تشتمل أفضل الممارسات أو الخدمات التيسيرية على ما يلي:

توفير مكان يمكن أن يذهب إليه الموظف في بعض الأحيان والتوقف عن العمل.	 
إتاحة الوقت اللازم للموظف للتحدث مع شخص آخر عند مواجهته لصعوبات.	 
لــو كان 	  فــي حالــة تفاعــل الموظــف مــع الهلوســة )والــذي يمكــن أن يبــدو لشــخص آخــر كمــا 

الموظــف يتحــدث مــع نفســه(، لا ينبغــي التمييــز ضــده أو مضايقتــه. وينبغــي علــى المديــر المباشــر 
تقبــل الاختــلاف فــي الســلوك ولكــن ينبغــي عليــه أيًضــا التعامــل مــع أي ســلوك ليــس ملائًمــا.

التواصل

التشــوش فــي الــكلام والــذي يســتدل منــه علــى اضطــراب فــي التفكيــر، يمكــن 
أن يعنــي أن الموظــف يواجــه صعوبــة فــي التحــدث مــع الآخريــن. ويمكــن أن 
يكــون مجــرد التحــدث صعبًــا علــى الموظــف إذا كان لديــه هلوســة حيــث إنــه 
يجهــد نفســه للتركيــز علــى شــيئين يحدثــان فــي نفــس الوقــت. ويمكــن أن تؤثــر هلوســات الموظــف 

علــى طريقــة تواصلــه مــع شــخص آخــر إذا تكــّون لديــه اعتقــاد خاطــئ بشــأن ذلــك الشــخص.

يمكن أن تشتمل أفضل الممارسات أو الخدمات التيسيرية على ما يلي:

يمكــن أن يفضــل الموظــف طريقــة معينــة فــي التواصــل خــلال الفتــرة التي يمر فيها من الانطواء 	 
والعزلة الاجتماعية، أو يتعرض خلالها لهلوسات أو أوهام؛

يمكــن أن يحتــاج المديــر المباشــر إلــى مناقشــة حقائــق الحالــة مــع الموظــف لكــي يبيــن واقــع الأمــور. 	 
وينبغــي أن يتــم ذلــك فــي وقــت مناســب بحيــث لا يــؤدي إلــى نفــور أي شــخص أو إلــى تفاقــم 

الوضــع؛
يمكــن أن يشــمل التواصــل الحصــول علــى مســاعدة مــن موظــف آخــر أو مــن أفــراد شــبكة الدعــم 	 

الخارجــي للموظــف. ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن صديــق أو أحــد أفــراد العائلــة أو مــن اختصاصــي.
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CASE STUDY

حمزة - الجزء )2(

دراسـة حــالـــــة 2

كمــا طمــأن عبدالعزيــز حمــزة بأنــه لــن يتحــدث مــع بقيــة أعضــاء الفريــق عــن 
حالــة حمــزة، ولكنــه اقتــرح أيًضــا أن يشــارك أعضــاء الفريــق عموًمــا فــي دورة 
تدريــب عــن الصحــة النفســية والفصــام لكــي يتمكنــوا مــن فهــم حالــة حمــزة 
بشــكل أفضــل ومعرفــة كيفيــة التعامــل معــه بفاعليــة. وقــد وافــق حمــزة 

علــى أنــه ســوف يكــون مــن المفيــد أن يعلــم أعضــاء الفريــق بحالتــه، وقــام عبدالعزيــز بترتيــب إجــراء 
دورة تدريــب لأعضــاء الفريــق عموًمــا لتعريفهــم بالفصــام.

كذلــك تــم وضــع فواصــل بيــن مكتبــه وبيــن مكاتــب بقيــة زملائــه، وبالتالــي 
أصبــح أقــل عرضــة لفقــدان تركيــزه بســبب أنشــطة زملائــه.

اتفــق حمــزة وعبدالعزيــز علــى عقــد اجتماعــات دوريــة منتظمــة لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه 
الخدمــات التيســيرية فعالــة فــي مســاعدة حمــزة.

كذلــك اقتــرح عبدالعزيــز أن يســأل حمــزة طبيبــه عمــا إذا كانــت لديــه أي توصيات 
بشــأن كيفية عمله في الأســابيع القادمة. وبعد الحصول على توصية الطبيب، 
تــم تزويــد حمــزة بتطبيــق ضجيــج أبيــض  متماثــل الترددات وســماعات لمســاعدته 

على الاســترخاء والتركيز.

خــلال اجتمــاع حمــزة مــع عبدالعزيــز، قــال حمــزة إن لديــه فصــام منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات وأنــه 
يســمع فــي غالــب الأحيــان أصواًتــا فــي رأســه. وأضــاف إنــه علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال علــى اتصــال 
بطبيبــه، فإنــه يتوتــر مــن ردود فعــل انتكاســية ناتجــة عــن أدويتــه مــرة كل ثــلاث ســنوات منــذ 

تشــخيص حالتــه.

وقــال حمــزة إن الأصــوت تكــون فــي بعــض الأحيــان مشــتتة للتركيــز، 
وهــو فــي بعــض الأحيــان يجيــب عليهــا. وقــد طمــأن عبدالعزيــز حمــزة 
بأنــه لا يــرى ســلوك غيــر ملائــم وإنــه ليــس عرضــة لاتخــاذ أي إجــراءات 

تأديبية. 
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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 ذي 

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

بــأن توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمثــل  يســود أصحــاب العمــل فــي الغالــب اعتقــاد خاطــئ 
خطــورة لا يمكــن التحكــم بهــا علــى صحــة وســلامة الشــخص ذي الإعاقــة وزملائــه.

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف لديــه فصــام، ومــن أجــل الوصــول 
إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك فعــل مــا يلــي:

اتباع نهج لإدارة الحالات.	 
إجراء تقييم فردي موضوعي وفعال لأي مخاطر تتعلق بتوظيف شخص لديه فصام.	 
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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التعامل مع السلوك الذي يشكل صعوبة لأصحاب العمل

يمكــن أن يكــون مــن الصعــب علــى الرئيــس المباشــر التحــدث مــع موظــف أثنــاء تعرضــه »لنوبــة ذهــان« 
أو انتكاســة، وعلــى الأخــص إذا كان الموظــف غيــر قــادر فــي ذلــك الوقــت علــى معرفــة أن مــا ينتابــه 
ناتــج عــن حالتــه. ومــن المهــم تقبــل واحتــرام أن مــا يمــر بــه الآخــرون هــو شــيء »حقيقــي« بالنســبة لهــم 

– أي أنــه ليــس شــيًئا يختلقونــه أو يتخيلونــه.

يجــب عليــك أن تكــون صادًقــا فــي التعبيــر عــن أنــك تــرى الأشــياء بطريقــة مختلفــة، ولكــن أن تأمــر 
الشــخص »بالتوقــف عمــا يشــعر بــه« أو أن تقــول لــه أن مــا يتصــوره »خطــأ« لا يســاعد أبــًدا بــل يجعــل 
الشــخص يشــعر بعزلــة أكبــر ويصبــح أقــل قــدرة علــى الثقــة بــك. وفــي الحــالات الطارئــة، عندمــا يكــون 
شــخص قــادر عــادًة علــى الســيطرة علــى حالتــه، يتعــرض لانتكاســة، يمكــن أن يكــون مــن المناســب 
الاتصــال بالشــخص المحــدد للاتصــال بــه فــي الحــالات الطارئــة أو بأقــرب أقاربــه، والأفضــل أن يكــون 
ذلــك بموافقــة الموظــف نفســه. فــإذا كنــت تشــعر أن هنــاك خطــًرا مباشــًرا مــن تعــرض الموظــف 

نفســه أو الآخريــن لــلأذى، ينبغــي عليــك الاتصــال بخدمــات الطــوارئ.

عندمــا يكــون التصــرف أو الســلوك حــاًدا أو مرتبــًكا أو غيــر ملائــم، يجــب علــى المديــر المباشــر التحــدث 
عــن توقعاتــه فيمــا يتعلــق بالموظــف. ويمكــن أن يشــمل ذلــك مراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة 
ومدونــة قواعــد الســلوك. ولا يعتبــر الســماح بالســلوك غيــر الملائــم بمثابــة خدمــة تيســيرية معقولــة 
فــي أي حــال مــن الأحــوال؛ فالخدمــات التيســيرية تهــدف فــي هــذه الحــالات إلــى التخفيــف إلــى أدنــى 
مــا يمكــن مــن احتمــال حــدوث تلــك الأمــور. لذلــك يجــب علــى الرئيــس المباشــر أن يناقــش مــع الموظــف 
العوامــل التــي تثيــر هــذا الســلوك، وأن يحــدد الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن تســاعد علــى إزالــة 

هــذه العوامــل المحفــزة أو تســاعد الموظــف علــى التحكــم بســلوكه بشــكل أفضــل.

إذا كان الموظــف معتــاًدا علــى الســيطرة علــى حالتــه، مــن المفيــد جــًدا للموظــف والرئيــس المباشــر 
التحــدث عــن علامــات الإنــذار وكيفيــة التمييــز بــأن الموظــف ليــس علــى مــا يــرام. ويســاعد فــي ذلــك 

التوصــل إلــى وضــع اتفــاق خــاص بشــأن تقديــم الخدمــات التيســيرية.



31

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الفصام

طبعة 1,  يناير 2017
ور
شع

فكر

سلوك

الإخلاء في حالات الطوارئ

إجــراءات  ووضــع  للإخــلاء  وســائل  توفيــر  أيًضــا  العمــل  أصحــاب  علــى  ينبغــي 
احتياطيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي 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 الذين لديهم فصام على ما يلي:

إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوفًرا.	 
وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.	 
قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.	 
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القوانين الداعمة في المملكة العربية السعودية  .6

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وهــي تشــمل الحــق فــي تــكافء الفــرص 

للعمــل والتوظيــف، كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

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 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( 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 28/6/1437هـــ 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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:إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم بتوظيــف الموهوبيــن وذوي المهــارة بمــا فيهــم الأشــخاص ذوي 
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 
وتوجيهــات بشــأن دعــم الموظفيــن ذوي الإعاقــة، ومنهــم الأشــخاص الذيــن لديهــم حــالات صحيــة 

نفســية.

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

المؤسسات المفيدة  .7
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p اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

   http://ncmh.org.sa  : الموقع الاكتروني 
info@ncmh.org.sa  : بريد الكتروني  

p مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض  
تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 

أو يشكون من الإدمان 

 +966 11 480 4548  : هــاتف   
+966 11 480 4640  : فاكس   

   www.alamal.med.sa  : الموقع الاكتروني 
info@alamal.med.sa  : بريد الكتروني  

1  : المنطقة  

p مستشفى الملك فيصل التخصصي  
تقديم الدعم النفسي والعلاجي  وخدمات الصحة العقلية للأشخاص الذين لديهم حالات 

نفسية. 

+966 12 666 7777 ,+966 11 464 7272  ,+966 11 442 7500 ,920012312 الهاتف   
  www.kfshrc.edu.sa موقع الالكتروني 

2 - 1 المنطقة  

p مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام  
تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 

أو يشكون من الإدمان

 +966 13 853 9500  : هــاتف   
+966 13 853 9590  : فاكس   

   www.alamalhospital.med.sa  : الموقع الاكتروني 
4  : المنطقة  
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p مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة  
تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 

أو يشكون من الإدمان

+966 16 322 1648 , +966 16 385 2010  : هــاتف   
   www.amalalmadinah.com  : الموقع الاكتروني 

5  : المنطقة  
p   مستشفى الصحة النفسية بالقصيم  

تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 
أو يشكون من الإدمان

 +966 16 861 9224  : هــاتف   
   www.bmhh.med.sa  : الموقع الاكتروني 

5  : المنطقة  

p   مستشفى الصحة النفسية بتبوك  
تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 

أو يشكون من الإدمان

 +966 14 423 5144  : هــاتف   
7  : المنطقة  

p   مركز مطمئنة الطبي  
تقديم دورات وأستشارات نفسية وعلاجية للأشخاص ذوي الأمراض النفسية

+966 16 321 4422 , +966 11 229 6669  : هــاتف   
5 ,1  : المنطقة  
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p ميدي كير  
تقديم خدمات صحية خاصة بالطب النفسي، اجراء الدراسات والابحاث ذات العلاقة و 

رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية الخاصة بالطب النفسي بين افراد المجتمع 

+966 11 245 7870 ,920005531 الهاتف   
www.medicare-clinics.com موقع الالكتروني 

medicare.clinics.sa@gmail.com موقع الالكتروني 
1 المنطقة  

p مركز ذاتي للارشاد الاسري والنفسي  
يوفر إرشاد أسري ونفسي ،دورات تدريبية متخصصة في المجال النفسي والاجتماعي 

للافراد والمؤسسات والشركات والإدارات الحكومية والجامعات

 +966 11 465 5008  : هــاتف   
   www.thati-center.com  : الموقع الاكتروني 

1  : المنطقة  

p الجمعية الخيرية لمرضى الفصام  
تقديم الدعم لمرضى الفصام وأسرهم ، نشر المعرفة والتوعية بمرض الفصام

+966 11 480 8885 ,+966 11 482 1112 , +966 11 281 2221  : هــاتف   
+966 11 281 8887  : فاكس   

www.ssca.org.sa  : الموقع الاكتروني 
alfsamorg@gmail.com  : البريد الاكتروني 

1  : المنطقة  

p جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي  
برامج وتوعية للأسرة وتقديم المعلومات 

+966 11 263 4111 ,+966 11 269 4499  : الهاتف   
www.wa3i.org.sa  : موقع الالكتروني 

medicare.clinics.sa@gmail.com  : موقع الالكتروني 
1,2,3,4,11,12,13  : المنطقة  
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p عيادات النخبة التخصصية  
تقديم خدمات صحية خاصة بالطب النفسي

 +966 13 894 0004  : هــاتف   
www.elite-clinics.net  : الموقع الاكتروني 
info@elite-clinics.net  : البريد الاكتروني 

4  : المنطقة  

p  حلول للاستشارات النفسية والسلوكية  
موقع يقدم الاستشارات النفسية والسلوكية تحت إشراف نخبة من الاستشاريين 

والأخصائيين النفسيين 

920000247 , +966 14 450 9876  : هــاتف   
+966 14 450 5591  : فاكس   
www.holol.net  : الموقع الاكتروني 

5 ,1  : المنطقة  

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 دروب  
دروب منصة تعليم إلكتروني تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويمكن لبوابة 

تعلم توافق وبرامج التدريب على لغة الإشارة بناء الثقة بين الموظفين ذوي الإعاقة 
وبين أصحاب العمل

  www.doroob.sa  : الموقع الالكتروني 
13 - 1  : المنطقة  
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p )شبكة أصحاب الإعاقة والأعمال ) قادرون  
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  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 لتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم.

سوف 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.	 










