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 ملـخــص الدراســــــة ❖

 مـــاج ذوي الهمــل إلدمـة العمــة بيئــمواءمالعنوان:    دبـاألحعبد الرحمن رداح  :ةـالطالب دادــعإ

 يــرلـزائـاوي الجــرفـاذ الشــمعـ :ورـــتف الدكارــإش    2021عام     الجامعة االفتراضية السورية

)بأبعادها  سوريــةي ف بيئة عمل المصارف الخاصة مةاءو م هذه الدراسة إلى رصد مدى تهدف

مواءمة بيئة مدى ، ةـالتوظيفي جراءاتمدى مالءمة اإل ،ثقة بقدرات ذوي الهمـمالمستوى المتمثلة في: 

مدى النجـاح بإدمـاج ذوي أثرها في تحديد و( ةـاديملامل الع ةبيئ مةءموامدى ، ةـالتنظيميالعمل 

في  دارية العليا والوسطىاغلين للوظائف اإلُصناع القرار الش الدراسة من تمعمجويتألف  .الهمـم فيها 

 تم، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف الدراسة المصارف السورية الخاصة.

استبانة صالحة  (170)، تم استرجاع على عينة عشوائية منهم نةا بتاس (200)مله ما مجتوزيع 

%(. وقد استخدمت الباحثة 85استجابة بلغت سبة )بن لتحليل اإلحصائيل جملها م في عتضخللدراسة 

خلصت  وقدلعرض وتحليل نتائج الدراسة.  SPSSفي  المناسبة عدداً من األساليب اإلحصائية

للعمل في القطاع المصرفي الخاص ال يزال على نحٍو خجول جداً،  ممـي الهواذ ذأن نفالدراسة إلى 

ظهرت النتائج قصوراً في وقد أ، ودٌ في خلق الفرصانين والتشريعات سوى أثٌر محدلقول حيث لم يكن

التنظيميـة  العمل مواءمة بيئةفي مدى  وجود ضعٍف واضحٍ ، مع التوظيفيةمدى مالءمة اإلجراءات 

افتقارها للقـدرة المصرفية و عملالضعف مدى مواءمة بيئة مجمله إلى  في ريما يشو هو، ةوالماديـ

ثقـة ُصناع القرار بقدرات وإمكانات ذوي الهمـم لدراسة أوضحت افيها. كما  إدماجهمـم دع لىع

داعمة لتوظيفهم في مؤشٍر إيجابي وخطوة أولية  لتحمل مسؤولية العمل وإنجازه بوعي وكفاءة،

م أن التجربة السابقة في التعامل معهدة لوجودهم. كما خلصت الدراسة إلى انسمالبيئة لـة اوتهيئ

ة ـلقرار تصوراً أفضل لتكييف اإلجراءات التوظيفيناع اعطي لصُ ودهم ضمن فريق العمل يُ ووج

لية وعليه توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات العم ة الدامجة.ـالداعمة وتهيئة البيئة التنظيمي

عقولة، ضماناً المة تباع سياسات التنوع والشمول وتقديم الترتيبات التيسريلحة إلالحاجة المُ  ا مهان أهك

ً لتمكينهم واستقرارهم وإنجاح إدماجهملوصولهم اآلمن  تفعيل مع ضرورة  .والشامل، ودعما

بناء و ةـتداملمساة ـيتحقيق أهداف التنمومنشآته، لكافة شرائح المجتمع  بين تكامل األدوارالمشاركة و

 .ـةـل سوريـمستقب

 ة.ــة المستدامـــالتنميـ -دة ـانــل المســة العمــبيئ -اج ــدمـإلا -ـم ــذوي الهمـ ــة:ـات المفتاحيــالكلمـــ
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❖ Abstract 

Prepared by: Radah Abd Al-Rahman Al-Ahdab 

Adaptation of the Work Environment for the Inclusion of People with Special Needs 

Syrian Virtual University      2021   Supervised by: Dr. Moaz AlSherfawi AlJazaerli 

This study aims to examine the extent of adaptation of work environment in Syrian 

Private Banks for the inclusion of people with special needs, in terms of level of 

confidence in the abilities of people with special needs, suitability of employment 

procedures, suitability of the organizational work environment and suitability of the 

material work environment. It also aims to determine the impact of this environment on 

the success level of integrating people with special needs. The study population consists 

of decision makers in the upper and middle management positions in Private Syrian 

Banks. For the purpose of the study, the researcher adopted the descriptive analytical 

method. (200) questionnaires were distributed to a random sample of employees; a total 

of (170) valid ones were retrieved and subjected to statistical analysis, with response rate 

of 85% of the total community. The researcher used a number of appropriate statistical 

methods in SPSS to present and analyze the results of the study. The study concluded that 

the access of people with special needs to work in the Private Banking Sector in Syria is 

still very timid, as laws and legislations had only a limited impact on creating such 

opportunities. The results showed a lack of appropriateness of employment procedures 

for these people, with a clear weakness in the suitability level of the organizational and 

material work environment, which in general indicates the weak adaptation level of the 

banking work environment and the lack of the ability to support their inclusion therein. 

The study also showed the decision-makers’ confidence in the abilities and capabilities of 

people with special needs to take responsibility for the work and accomplish it 

consciously and efficiently, which is a positive indicator and an initial supportive step for 

their employment and the creation of a supportive environment for their presence. The 

study also concluded that the previous experience in dealing with them and their presence 

in the work team gives decision makers a better idea of adapting supportive employment 

procedures and creating an inclusive regulatory environment. Accordingly, the study 

reached many practical recommendations, the most important of which was the urgent 

need to follow the policies of diversity and inclusion and to provide reasonable 

accommodation, to ensure their safe and full access to all of their work requirements, and 

to support their empowerment, stability and successful integration. With the necessity of 

participation and roles integration of all segments and institutions of the society to 

achieve the goals of sustainable development and build the future of Syria. 

Keywords: People with special needs - Inclusion - Supportive work environment - 

Sustainable development. 
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ــ هيـكـل ❖  ـةـــ ة الدراسـ ــ ـ

 على الشكل التالي: ولفص خمسة تم تقسيم هذه الدراسة إلى

 ةـللدراس المنهجيار ــاإلط ل األول ـالفص 

 لخصنا فيه البناء التصوري للموضوع مع مراجعة مختصرة لعدة دراسات سابقة حاولنا االستفادة 

لدراسة، ا اتوألحقناها بمسوغ لية بحثناا كمنها قدر اإلمكان في مباحث دراستنا، ثم حددنا إش

المعدة تبعاً  والمتغيرات بمبحث الفرضيات واقعية، ومؤطرةً اها التها وجدونةً ببيان أهميمقرو

عرجنا على محددات الدارسة  وأخيراً  للتساؤالت التي انتهينا إليها في خاتمة اإلشكالية،

ً المصطلحات األساسية التي ركزنا عليها و  تها ومعانيها.الدالل توضيحا

  بـه ةطالمرتب والحقوق الهمـمذوي وم ــمفه يان الث الفصـل 

التعريف بذوي الهمم، مع شرح  ا م، تناولنا في األول منهمحوريين رئيسيينقسمنا هذا الفصل إلى 

إلى  الثاني المحورثم تطرقنا في  تها.مسببا  تصنيفاتها وأهممفهوم اإلعاقة، مبسط حول مختصر و

ازيها من قوانين يولية وما اً للمواثيق واالتفاقيات الدوفقو دعمها وبحقوق ذوي الهمم  ةيدراالتعزيز 

 وتشريعات سورية.

 هـة لــل الداعمــاج والعوامـــدماإلوم ــمفه الفصـل الثالث 

الدمج لذوي الهمم في بيئة  بمفهومعريف كان أولها الت ثالثة محاور رئيسيةقسمنا هذا الفصل إلى 

ً قالعمل، ملح البناءة  لطاقاتستثمار اكوسة على تنمية المجتمع واعلما جدواهبأهدافه المنشودة و ا

توضيح ما ينطوي عليه مفهوم الترتيبات التيسيرية  إلى الثانيضمن المحور فيه، ثم تطرقنا 

 إدماج ذوي الهمماعمة والمؤثرة في لعوامل الدلالمعقولة، وألحقناه بالمحور الثالث مع شرح معمق 

الدامجة  التوظيفيةءات جرااإلف تكيي، ووكفاءاتهم همة بقدراتقثلائة العمل، والمتمثلة في بي ضمن

 .لوجودهموالداعمـة والمادية المساندة  مواءمة البيئة التنظيميةلهم، و



 ك  

 

 

  ة الميدانيــــةــالدراســـ عـالراب الفصـل 

داة فصل ألشامل وم مع توضيح، ي هذا الفصل إلى مجتمع الدراسة وخصائصهحيث تطرقنا ف

 تحليلها.وأسلوب جمع البيانات واتها نيتقالدراسة و

 ـات ـالنتـائـج والتوصي الفصـل الخامس 

والذي عرضنا ضمنه نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها في ضوء الفرضيات والدراسات 

 جمالد لتحقيق قتراحات والتوصيات العملية والواقعية السابقة، واختتمناه بمجموعة من اال

 ة.ــرية العمل السوـم في بيئـالهمي ذوالفعلي لوالتمكين  الشامل
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ــ دمــ المق ❖  ةــــ

يقاعاته، وتتنوع تغيراته، لتزيد في عمق ؤكد معطيات الواقع وجودنا في عصٍر غيِر مسبوق، تتسارع اتُ 

األفراد  ت، تواجهوالمجااللتحديات في مختلف الميادين ا منراً يحمل في طياته العديد صعتداعيته. 

عامل معها بمرونة االستجابات. ومع تسارع وتيرة المواجهات بات بعيداً عن اعات وتفرض التوالقط

وف المتغيرة، وأضحى لزاماً وضع أهداف محددة بخطط المنطق ترك عملية التنمية لالرتجال والظر

يضمن تحسين  مثل الذيلشكل األتثمار اإلمكانات المتاحة باسال نية مؤطرة، وفق جهود منظمةمز

 اجاً وتوزيعاً وتعظيماً.عية الحياة إنتنو

ي ساحة فتنافسية لوقوف بقوة ها لقطاعات ، وتمكينلنفسها  ومع سعي الدول لتحقيق التنمية المستدامة

متها رأس مالها البشري، ق لىع ها المتاحة، والتي يتربعدر، البد لها من استثمار موااألعمال الدولية

إنجازاتها.  لبلوغ، والمصدر المحرك لطاقاتها، والقوة الحقيقية الدافعة وهدفها التنمية ر عملية محو

بغرض تحقيق التوازن وبغرض المحافظة على استقرار مجتمعاتها وتعزيز تماسكها ووحدتها، و

اختلفت في أفرادها، وإدماجهم مهما ة منالبد من تفعيل الطاقات الكا  الديناميكي بين كافة شرائحها،

 تنوعت قدراتهم.اجاتهم وح

هم تعميم قضايال توالت الجهود في نسب ذوي الهمم، ومع ما يشهده العالم اليوم من تعاُظٍم ملحوظٍ 

المجتمع ودفع  ءعلى المشاركة في بنا  ةقادر رهم طاقة بشرية معطلة،باعتبا  ،شاملة استراتيجيةوجعلها 

ي الهمم بين أفراده، غير أن النظرة إليهم وجود ذواني من سنإوحقيقةً لم يخلوا أي مجتمع . التنمية ةعجل

ً كانت نسبتهم فإن ذلك ال يُ  إلى آخر. إلى آخر ومن مجتمعٍ  اختلفت من زمنٍ  شكل مبرراً بغض وأيا

 هم.اردوماجهم وتمكينهم من أداء أإد البد منفحتى ال يكون الجزء عبئاً على الكل، . وهمالطرف عن

يُشار إليهم كأفراٍد ناجحين  دس البشرية،مس إلى سُ خُ  نتراوح منسبةً ت ذوي الهمم يُشكلاليوم و

في مختلف  اوأبدعو، واإلدارية تهم على تولي العديد من الوظائف القياديةاأثبتوا ذاتهم وقدرومتميزين، 

ع والشمول، إال أن نولتمن التقدم في ممارسات اغم رلعلى او االختصاصات والمجاالت العملية.

يعود بعضها من التعقيدات،  العديد ا تترتب عليه عالمية مثل مشكلةً ة ال يزال يُ العاملالقوى ع م همدخول

الحامية لسياسات والقوانين ا ويعود بعضها اآلخر إلى، الفئةهذه خصوصية طبيعة تفهم المجتمع ل إلى

 ها.ليغلتش لحقوقها والناظمة
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م خطورة هذه المشكلة وتتعقد اقامية تتفجتمعات النذوي الهمم في المن م %80ومع تركز أكثر من 

ة فاقدة للرؤي، إال أنها ال تزال مبعثرة ومشتتة ،المبذولة وأهميتها  الدول الرغم من جهودفعلى  .تداعياتها 

ة السياق المجتمعي خصوصي نعة بعيدة بعضها في تبني سياسات هش   يظهر ،ةتكاملمال ةاالستراتيجي

ظهر بعضها اآلخر في جهود تطوعية غير رسمية وي مي،لتنظيزمات التخطيط االستراتيجي اتلمسو

 ومساعدات آنية سرعان ما تخبو وتفقد أثرها.

، بينما اكتفى هذه الفئة بتوظيفكومية خوض التجربة بدأت القطاعات الحلمن التردد  طويلةٍ  عقودٍ  بعد  و

ً ملتزذلك ليكون بالشكلي على الورق،  يفوظ بتجارب محدودة، تمثلت بالت صالقطاع الخا بتطبيق ما

هو  التردداتمرد هذا  ولعل  . تحفظاتالنسب التي أقرتها التشريعات، وحامالً معه العديد من ال

ر ذوي الهمم على أنهم وا المجتمعات، توارثتها السلبية التي  االتجاهات ِ لتي تصب في مجملها لتصو 

 جية والكفاءة.تا نالعثرة الُملقى في طريق اإل رحج

 ديناميكية شاملة تتفاعل فيها أدوار القطاع العام والخاص لتحقيق إنجازاتٍ  ليةتنمية عمولما كانت ال

اللتزام بتطبيق نسب أهمية تفعيل دور القطاع الخاص تتعدى اإيجابية مؤثرة، ولما كانت  وشراكاتٍ 

لة حل مشكفي  المجتمعلمؤازرة  دتتم، وتهامات المرتبطة بمخالفاروالتخوف من تسديد الغ التوظيف

ً ثارها آفاقمت ت مةقائ ً على مبدأ الشراكة  توحيد الصفوف وتكامل الجهود ، أصبح لزاما تأسيسا

ً لوتحقيق تهيئةً لبيئة العمل المساندة والمسؤولية المجتمعية، أو  دون اقصاءٍ  والمستدامةشاملة الية تنملا

في  كامنةً  ليستاإلعاقة والمؤكد أن  ،قوق ذوي الهمملحم وتفعيالً للمنظور الداع ،فرط ألي  تهميٍش 

 لية والتنظيمية الموجودة من حوله.للعوائق البيئية والسلوكية والتواص  حتميةنتيجةٌ  بل هيالفرد 

ــ ات الســدراســ ال ❖ ــ قـابـ  ةـ

صادي تقمشاركة في عملية البناء االلالهمم من أهم فئات المجتمع القادرة على المساهمة ويُعد ذوي ا

 هذه القوة تحويلأهم متطلبات  وبالحديث عن .تعامل معها بإيجابيةا والدماجهإ نأُحسواالجتماعي إذا ما 

ورة تهيئة على ضر استعراض بعض الدراسات السابقة التي تُسلط الضوءن أهمية تكمُ إلى قوة فاعلة 

طلبات سوق العمل م مع متغنا تت ،علمية مدروسة ةق منهجيفوبالبرامج المهنية  ا تزويدههذه الفئات و

 .رعةتسا الم هراتتطوو
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وأثرها  ،وأصحاب العمل خاصةً  مكننا إغفال أهمية اتجاهات المجتمع عامةً أخرى ال يُ  ومن زاويةٍ 

العديد من على الرغم من إصدار ذوي الهمم، فالدامجة والمساندة ل بيئة العملالمنعكس على تهيئة 

على  عثورهمإال أن  ،مايتها حوهم بحقوق والمؤتمرات للنهوض تا يتشريعات وعقد االتفاقوال نيالقوان

ً كبيراً أمامهميزال يُ  الُمستدام  عملٍ   اثاألبح بعضاستعراض  ، ومن هنا ظهرت أهميةمثل تحديا

 ل والفرص المتاحة.العمعلى بيئة اشر بلماه وانعكاس تأثير هذا الدورل الدارسة

ــ ربيـ عال تاــدراســ ال ــ ـ  ةـ

جه ذوي اإلعاقة لدخول توا ات التيـالصعوب بعنوان ) (2020دراسة الصفدي وفؤاد ) ➢

 1  ةــوري ـسوق العمل( س

اإلعاقة لدخول سوق العمل  عوبات التي تواجه ذويى الصرف علهدفت الدراسة الميدانية إلى التع

توزيع الوصفي التحليلي للدراسة مع  . حيث استخدم الباحثان المنهجفيها وتحول دون تشغيلهمالسورية 

 مفردة. 63قة بلغت عا اإل استبانة على عينة عشوائية من ذوي

يمنع و، هما وعي بقضاياليُبين قلة ما  وهو ،رة المجتمع السلبية لذوي اإلعاقةنظالدراسة إلى  خلصتوقد 

 مل السلبيةعلنظرة أصحاب اكما أظهرت الدراسة  حصولهم على فرص عمل مناسبة إلثبات قدراتهم.

ً  تجاههم ألشخاص الطبيعيين اامهم، مع تفضيل ء مهعلى أدا بعدم قدرتهموعدم الرغبة بتشغيلهم ظنا

باعتبارهم من م هلرة زمالء العمل السلبية ظ نعلى عالوة  دون إعطاء أي أهمية لمتطلبات العمل.

االلتزام النسبي الدراسة  كما أظهرت إلنتاجية المطلوبة.ير العمل ويمنعهم من الوصول إلى سيعرقل س

في مكان  همتهميشل ذوي اإلعاقة، مع لمتعلقة بتشغين ايوانق التـشريعات والقمن أصحاب العمل بتطبي

عدم تهيئة المباني و ،ور والحوافزيين فيما يتعلق باألجلطبيعخاص اعدم مساواتهم مع األشوالعمل 

 ة.الحركول التنقعلى  هموالطرقات والمواصالت بالشكل الذي يساعد

 
 رة األعمال،داة إ ، كليغير منشور خرجمشروع تي اإلعاقة لدخول سوق العمل". ( "الصعوبات التي تواجه ذو0202، عمر. )وريس. وفؤادالصفدي، ل 1

 . ةلخاصة، سوريـالجامعة السورية ا
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دى  بالروح المعنوية ل بعنوان )معوقات التأهيل المهني وعالقتها (2019عابي ) دراسة ➢

  نية بمؤسسات واليةفي مؤسسات عملهم( دارسة ميداذوي اإلعاقة الحركية عمال ال

 2الجـزائـر   -المسيلة 

عوقات وم ،فيةارهدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التأهيل المهني )النفسية، االجتماعية، االش

عملهم، وقد اتبع سسات في مؤي اإلعاقة الحركية بيئة العمل( وعالقتها بالروح المعنوية لدى العمال ذو

بوالية المسيلة، وتمثلت أداة الدراسة في  عامالً  23ة من حث المنهج الوصفي على عينة مكونالبا

 قياس الروح المعنوية.ثاني للاوي، ناستبيان مكون من محورين، األول لقياس معوقات التأهيل المه

 حصائيةارتباطية ذات داللة ا قةالع جود عدم والدراسة إلى  وبعد التحليل اإلحصائي المناسب توصلت

المعنوية التي يتمتع بها  الروحبين و (االشرافيةواالجتماعية، وبين معوقات التأهيل المهني )النفسية، 

بين  ارتباطية ذات داللة احصائيةعالقة  وجودلى لت إصوكما ت .ن حركياً داخل مؤسسات عملهموالمعاق

ً داخن حركيوبها المعاقتع ي يتمة التالروح المعنويو عملال بيئةمعوقات  وقد  ل مؤسسات عملهم.ا

الصعوبات والمعوقات التي يتعرض لها ذوي اإلعاقة الحركية في مكان عملهم أوضحت الدراسة أن 

قد جعلتهم  بل أنها والئهم للمؤسسات التي يعملون بها،  أو على ينليس لها أي تأثير على أدائهم المه

 .بالمسؤولية تجاه األعمال الموكلة إليهمهم ة الحياة، وذلك لشعورمواصلماج وندإصراراً على اال أكثر

ي المقدمة ألصحاب  فاعلية برامج التأهيل المهن ( بعنوان )2018احمد احمد )  اسةرد ➢

لعمل(  ة المتحدة من وجهة نظر أصحاب الهمم ورؤساء اي ب الهمم في دولة اإلمارات العر

 3ة المتحدة  ـاإلمارات العربي 

ني المه الدراسة إلى معرفة وجهة نظر أصحاب الهمم ورؤساء العمل بفاعلية برامج التأهيل هدفت

معرفة فيما إذا كان هنالك لة اإلمارات، وي مراكز التأهيل الموجودة في دومقدمة ألصحاب الهمم فال

قد ية تلك البرامج. ووجهة نظر أصحاب الهمم ورؤساء العمل بفاعلق ذات داللة إحصائية بين ورف
 

 كملة لنيل شهادةمذكرة م. سسات عملهم"ال ذوي اإلعاقة الحركية في مؤالعمى دعنوية لا بالروح المالمهني وعالقتهل ( "معوقات التأهي2019عابي، عادل. )  2

 ، الجزائر.سيلةالم-ضيافبومحمد جامعة  جتماعية، ، كلية العلوم اإلنسانية واالالماستر

جهة نظر أصحاب الهمم  من وة دة المتح مارات العربيمم في دولة اإلله( "فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة ألصحاب ا2019محمد فواز. ) احمد احمد، 3

، اإلمارات عة اإلمارات العربية المتحدةامج  بية الخاصة،ة قسم التر، كلية التربيت الحصول على الماجستيرمقدمة الستكمال متطلباأطروحة . ؤساء العمل"ور

 العربية المتحدة. 
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تكونت  ، حيثالعملركزت على تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني بعد التحاق أصحاب الهمم بسوق 

شخص من أصحاب الهمم  27إلى عينة من  شخص من رؤساء العمل إضافة 27من عينة الدراسة 

ما  ى وظيفة في الفترةريب المهني في المراكز المختصة وحصلوا علتلقوا برامج التأهيل والتد الذين

 . 2016-2010بين سنة 

صحاب نظر أوجهة أن هرت النتائج ، وأظ دراسةوقد استخدم الباحث المنهج الكمي لإلجابة على أسئلة ال

المحور المهني والمحور ا يخص ميمرتفعة فالمهني الهمم ورؤساء العمل تجاه فاعلية برامج التأهيل 

ا مؤهلة بالكوادر المختصة التي أكسبتهم ها اإليجابي، كونهوهو ما يعكس تقييمهم ألثر االجتماعي،

وجهة نظر راسة أن هرت الدكما أظ  ت سـوق العمل.تياجاة الحالمهارات المهنية واالجتماعية المناسب

يل المهني متوسطة فيما يخص محور المتابعة هأ أصحاب الهمم ورؤساء العمل تجاه فاعلية برامج الت

عدم وجود كما بينت الدراسة  لوجود آلية واضحة للمتابعة.لمراكز س افتقار اوهو ما يعك بعد التوظيف،

ً بي عزى هذه النتيجة إلى م في العمل، وتُ أصحاب الهمم ورؤسائه ة نظرن وجهفروق دالة إحصائيا

 ل إلى مرحلة العمل والتطبيق الفعلي لما تم تدريبهم عليها قحدوث تقارب في وجهات النظر بعد االنت

 التأهيل المهني. ضمن مراكز

اتجاهات األردنيين نحو توظيف األشخاص ذوي بعنوان ) (2016ة )ـدراسة الطراون  ➢

 4( األردن  اإلعاقة

 يوتقصهدفت هذه الدراسة الوصفية إلى التعرف على اتجاهات األردنيين نحو توظيف ذوي اإلعاقة، 

أسرة الفرد( ة في إعاق ووجودر متغيرات )الجنس، العمر، المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي أث

استبيان المواقف تجاه توظيف األشخاص سة تم استخدام االتجاهات. ولتحقيق أهداف الدراعلى هذه 

ً من جميع مدن األ 800ذوي اإلعاقة لجمع البيانات من  ذكر  344)ردن شخص تم اختيارهم عشوائيا

 . (60 -  20أنثى( من سن ) 456و

 

 
ة  المجلة المفتوح ،ردنالكرك، األمؤتة، امعة بوية، ج كلية العلوم التر ،ين نحو توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة"ردني ألاتجاهات "ا( 2016)ة. الطراونة، ردين 4

 . 9، العدد 4مجلد ال ، للعلوم االجتماعية
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% 69بينما وصفهم اإلعاقة، ي ذولعلى حق العمل عينة د الأفرا % من88.5تأكيد وأشارت النتائج إلى 

 بدافعنما إمؤهالتهم وتقييم على أساس  يتمال  همأن توظيف يدل على وهو ما منتجين، الغير شخاص باأل

فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات دراسة عدم وجود ال ينتبقد و .همحاالتوالتعاطف مع لشفقة ا

 فروق ذات داللة إحصائية نما بينت وجودبي، نس والمستوى االقتصاديلجا إلىزى تع همنحو توظيف

أشار الغالبية إلى عدد من   وقد تعزى إلى العمر والمستوى التعليمي ووجود إعاقة في أسرة الفرد.

 .الفع  العدم القدرة على التواصل ومها: نقص اإلنتاجية، الغياب المتكرر، هأم هلمخاوف المتعلقة بتوظيفا

( بعنوان )تأثير أداء مؤسسات تأهيل المعاقين في جنوب 2015الجعبري )  دراسة ➢

جهة نظر العاملين فيها( الضفة الغربية على الكفاءة الخارجية لبرامج التأهيل من و 

 5  نـطي ـسـفل  -جنوب الضفة الغربية 

ر األداء ستكشاف تأثيية من أجل االضفة الغرب اقين في جنوبهيل المعة لتأ مؤسس 36اسة الدر تاستهدف

الداخلي )الفني واإلداري( لهذه المؤسسات على الكفاءة الخارجية لبرامج التأهيل، والتعرف على مدى 

 ل الداخليةمارعاية المعاقين وتعليمهم وتشغيلهم، باإلضافة إلى التعرف على العوتأثيرها في قضايا 

وتحد من تطورها وتحسين  تواجههات التي ى أهم المشكالت والمعوقا المؤثرة، والوقوف عل ارجيةوالخ

منهج الوصفي التحليلي العتمادها على وصف الواقع، الوقد استخدمت الباحثة في دراستها  خدماتها.

من  %50 تلمفردة مث 202طورت استبانة خاصة وزعت على عينة عشوائية مكونة من  حيث

 .في مؤسسات التأهيل نعامليال

 أظهرت النتائج تقييم العاملين اإليجابي للبرامج المقدمة من مؤسسات ئياً حصا إيلها ومعالجتها تحل وبعد

إلعاقة، إضافة إلى تعزيزها لفرص التأهيل واعتقادهم بكفايتها لتوفير االحتياجات األساسية لذوي ا

اقين ربط المعأن عملية حثة باالعتقد تبينما  لعمل.يئة امع وبج في المجتا متعليمهم وتشغيلهم وتهيئتهم لالند

فة حيث هي عملية ضعيمكاتب العمل وتوجيههم لالستفادة من خدمات التشغيل الموجودة فيها مع 

 .حصلت على درجة رضا متوسطة

 
ارجية لبرامج التأهيل من وجهة نظر العاملين فيها".  الضفة الغربية على الكفاءة الخ ب تأهيل المعاقين في جنو( "تأثير أداء مؤسسات 5201ي، مرام. )برالجع 5

 جامعة الخليل، فلسطين.  ت العليا،راسا دلا، كلية ة الماجستيرجمال متطلبات در تكدراسة مقدمة الس
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إلعاقة في  وامل المؤثرة في تمثيل ذوي ا( بعنوان )الع2014جري )  بو أ ةاس در ➢

 6 طيـنفلـسـة من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى( غزة، الحكومية اإلداري  الوظائف

المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية من هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل 

ج الوصفي التحليلي سة اعتمد الباحث المنه. ولتحقيق أهداف الدراوسطىا والوجهة نظر اإلدارة العلي

دراسة من جميع أفراد ، واالستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات، وتكون مجتمع الةالدراس ءإلجرا

( موظفاً حيث تم 73، والبالغ عددهم )في قطاع غزة بوزارة االقتصاد الوطنياإلدارة العليا والوسطى 

 نة )مسح شامل(.ى جميع أفراد العيعل تبانةاالس توزيع

عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين تمثيل ذوي ي ا الدراسة ههيالتي توصلت إلومن أهم النتائج 

ر اإلدارة العليا والوسطى، وبين المتغيرات اقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجهة نظ اإلع

ة، تكلفة قبل الوزارة، الرقابة التشريعي المتابعة اإلدارية مندور  يعات،المستقلة التالية )القوانين والتشر

العمل التي سيقوم بها  موائمة المكان لذوي اإلعاقة، الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة، طبيعة مهام عملية

من قبل الوزارة في تمثيل ذوي اإلعاقة،  اضحٍ و وجود نقٍص نة الدراسة كما أظهرت عي المعاق(.

 .همالخاصة لوفير المستلزمات توبهم واالهتمام 

ألشخاص  لمهني لتأهيل ابرامج ال مي قي ان )ت بعنو  (2012المهيري وزمالؤه ) دراسة ➢

 7دة  ـة المتحـارات العربي ـ بية المتحدة( اإلمذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات العر

أي أصحاب العمل والمدراء في التعرف على روهدفت الدراسة إلى تقييم أداء برامج التأهيل المهني 

لدراسة، أداتين ل الباحثون صمممل. علا بيئة هم فيمستوى أداء ذوي اإلعاقة وأهم المشكالت التي تواجه

مدرب  54اء األمر ومن أولي 103شخصاً من ذوي اإلعاقة و 57ا تضمنت األولى استبانة أجاب عليه

 .موا بتوظيف ذوي اإلعاقةقا  ممن احب عملص 42مهني، وتمثلت الثانية بإجراء مقابالت مقننة مع 

 
دراسة من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى". في الوظائف الحكومية اإلدارية ة ة في تمثيل ذوي اإلعاقر"العوامل المؤث (2014عرفات محمد. ) أبو جري، 6

 فلسطين. غزة،  ،ميةسالاإل امعةج ال ،التجارةكلية ، الوطني ادحالة على وزارة االقتص
يم برامج التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة في دولة  ي( "تق2012حمد. )ح. الزيودي، مروالعزيز. عبدات، روحي مالمهيري، عوشة. السرطاوي، عبد  7

 . 2013، 1، عدد 7، مجلد جلة الدراسات التربوية والنفسيةم ،ةحدتبية المإلمارات العرا ،ية المتحدة"رباإلمارات الع
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ية دية ويليهم السمعذوي اإلعاقة الجس فتوظيلى عمل إأصحاب ال ولقد بينت نتائج الدراسة ميل

ذوي اإلعاقة البصرية  ويليهم ،رسة الكثير من المهنمما على تهم قدرل كأفضل الفئات قبوالً تصنيفهم ب

أهم كما أظهرت الدراسة أن  .اجتهم المستمرة للمساعدةحبمن مشاكل تتعلق  يواجهونبدرجة ثانية لما 

وأخيراً خلصت الدراسة  .يب والتطويردرلتاجة المستمرة لحلا قة هياإلعا المشكالت التي تواجه ذوي 

نسبة مع نتاج العمال العاديين إلهم إنتاج وبينت موازاة، عاقة على تحمل المسؤوليةاإلي ذوإلى قدرة 

 .قدراتهمو لميولهم ناسبتم تكليفهم بالعمل المإذا ما  أقرانهم لدى نسبتها ن أخطاء ال تختلف كثيراً ع

ــ ــ نبيـ جألا اتــدراســ ال  ةـ

مكان  ذوي اإلعاقة في مشاركة األشخاص ( بعنوان )Bonaccio et al  (2019 دراسة ➢

 8 ل واألدلة البحثية(ـمب العـالعمل عبر دورة التوظيف: مخاوف صاح

ر عنها أصحاب عب  ة ألهم المخاوف التي جريبية التإجابات قائمة على األدلهدفت هذه الدراسة إلى تقديم 

 ة إلىراست الدة توصلوبعد تلخيص وتقييم األدل ،يفـوظ مرحلة من مراحل دورة الت العمل في كل

عتقدات نمطية ال تدعمها أي أدلة بحثية، تعود في ملأصحاب العمل حمل  ج كان أهمها العديد من النتائ

 وقد بينت اعل معهم في سياق العمل.وي اإلعاقة وطرق التفرات ذم بقدمنشئها غالباً إلى نقص معرفته

م في بيئة العمل، وذلك مالئهعلى زذوي اإلعاقة  من عمالأي تأثير سلبي لوجود العدم وجود  الدراسة

الفرق في اإلنتاجية بين كما أظهرت أن  ته وروحه المعنوية والتزامه.على مستوى عمل الفريق وإنتاجي

سبب فشل أحدهم  ودعيوقد ، احية اإلحصائيةلنمن ا ضئيلٌ  العاديينالعمال هم من رائونظ ة ذوي اإلعاق

ل غير الواضحة واالفتقار إلى التنظيم طلبات العمتتعلق بمت لفي تلبية معايير أداء معينة إلى عوام

خير التأ  ذوي اإلعاقة من مستويات أعلى فيوخلصت الدراسة إلى ما يفيد بعدم معاناة  داري.والدعم اإل

ليسوا أكثر عرضة إلصابة أنفسهم أو أنهم  تنبيالعاديين، كما العمال من  ائهمبنظرو الغياب مقارنة أ

الحاجة كما أظهرت الدراسة  .ةير آمنـغ عمل لعملهم ضمن بيئة يعودة إلصابلغيرهم، وأن تعرضهم 

علقة المت ارساتإلى تدريب متخصصي الموارد البشرية والمدراء لزيادة معرفتهم بأفضل المم

 .يرة لهذه الشريحة من القوى العاملةمكانات الكبإلاإلعاقة، مع التوصية بالنظر إلى بالموظفين ذوي ا
 

8 Bonaccio, Silvia. Connelly, Catherine E. Gellatly, Ian R. Jetha, Arif. Martin Ginis, Kathleen A. (2019)  "The 

Participation of People with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and 

Research Evidence", Journal of Business and Psychology, volume 35, pages135–158(2020). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Silvia-Bonaccio
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Catherine_E_-Connelly
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Ian_R_-Gellatly
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Arif-Jetha
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Kathleen_A_-Martin_Ginis
https://link.springer.com/journal/10869
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  ذوي ( بعنوان )وجـهة نظـر أصحـاب العمل نحو Heera  Devi &(2016 دراسة ➢

 9دب(  اإلعاقـة، استـعراض لأل 

عشرين الماضية في محاولة لتقييم وجهة نظر لى مدى السنوات الخمس والتفحص هذه الدراسة األدب ع

المؤثرة على منظورهم تجاه دمج ذوي اإلعاقة في بيئة العمل، حيث  أصحاب العمل وتحديد العوامل

ً في توفير وإدراك  همدبيات إلى أن منظوراأل شيرت م تنطلق ا المفرص. ومن هذاليلعب دوراً هاما

تحليل مدى تأثير ل ،قطاعات مختلفة فيصحاب عمل تعود ألبيانات جمع  معمقال،  44اختيار وتحليل 

 .على وجهات نظرهم (لمستوى اإلقليمي، قطاع الخدمةعمر، التعليم، الا) الشخصية هممتغيرات

 عاقةاإلنوع ب را ختيواال التوظيفعملية أثر ت إلى العديد من النتائج كان أهمهاد توصلت الدراسة قو

 كما بينت الدراسة أهم .رواتب أقلوب ،مؤقتضمن عمل روتيني أو  همتفضيل توظيف معوشدتها، 

، الء العملمزو العمالءالتأثير على ، والقدرة اإلنتاجيةوبأداء العمل المتعلقة و أصحاب العملمخاوف 

ذوي مع سابقة في التعامل لاة ربتجالوأظهرت الدراسة أن  .سلبيةالعمل الخلق بيئة  باإلضافة إلى

اقة وااللتحاق ببرامج التدريب والتأهيل تعطي ألصحاب العمل تصوراً أفضل تجاه قدرات ذوي اإلع

مستويات  صلين علىحاال العمل ميل أصحابكما أظهرت  تزيد من فرص احتمالية توظيفهم.وقة، ا عاإل

 .مغيرهر من بشكل أكب ذوي اإلعاقةتقدير وقبول إلى  أعلى من التعليم

( بعنوان )مواقف المديرين تجاه الموظفين ذوي  Paez & Arendt (2014 دراسة ➢

 10الواليـات المتحـدة  -سط و اإلعاقة في صناعة الضيافة( والية الغرب األ

دة المتحالواليات  لغرب األوسط فيمطاعم والفنادق في والية اسة تقييم اتجاهات مدراء التناولت الدرا

استبيان ورقي ضمن البريد إلى مديري الفنادق  836عاقة، حيث تم إرسال حو الموظفين من ذوي اإلن

تم ، دق ٪ من مدراء الفنا 49واعم ـدراء المط ـم نم اانوـ٪ ك51 ،يانـاستب 124ت إعادة ـاعم، وتمـوالمط 

 .اتائص والمهارل الجماعي والتكاليف والتدريب والخصالعمحول هم تحليل مواقف

 
9 Heera, Sonali. Devi, Arti. (2016) "Employers’ Perspective towards People with Disabilities: A Review of the Literatur", 

The South East Asian Journal of Management. Vol. 10. No. 1. 
10 Paez, Paola. & Arendt, Susan W. (2014). “Managers' Attitudes towards Employees with Disabilities in the Hospitality 

Industry”. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 15 (2), 172-190. Taylor & Francis in 

International Journal of Hospitality and Tourism Administration. 
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 كما أظهرت عدم وجود تجاه العمل مع ذوي اإلعاقة.قوية إيجابية  كنلم تأن مواقفهم ظهرت الدراسة أو

ع أو جنسه أو خبرته في التعامل م ر المديرمعبناًء على هم وق ذات داللة إحصائية في اتجاهاتفر

عند يسية الرئ ق المدراء على أن أهم الشواغلااتفصت الدراسة إلى خلو الموظفين ذوي اإلعاقة.

وف المرتبطة بمستويات األداء المنخفضة وااللتزام بالعمل، إضافة إلى ة هي المخا ذوي اإلعاق توظيف

أهمية فق المدراء على اتكما  ب اإلضافي وتوفير أماكن اإلقامة.يرالتكاليف العالية المرتبطة بتوفير التد

وتحسين  لرفع الوعي باإلعاقة تقنيةة والعلى مهارات االتصال والمهارات االجتماعي ب الموظفينتدري

 آلية العمل الجماعي.

جاه  مديرين والموظفين ت الواقف ان )م( بعنو 2010) Kleynhans & Kotzé دراسة ➢

 11ا  ـي ـوب أفريقـاقات الجسدية في مكان العمل( جن عاألشخاص ذوي اإل

 في جنوب أفريقيا،اإلعاقة أصحاب العمل نحو توظيف ذوي لتعرف على اتجاهات هدفت الدراسة إلى ا

ذوي  شخاصاه األواستفادت هذه الدراسة الكمية من البحث المسحي حيث تم تطبيق مقياس المواقف تج

المحايد  همإلى موقفالنتائج  وأشارتموظفاً.  30مديراً و 33تألفت من على عينة  (SADP)اإلعاقة 

 ال الالمباالة،شكل من أشك على أنه هيمكن تفسيرهو ما ، والجسدية في مكان العملإلعاقات تجاه ذوي ا

ات تقديم استجابب همتجاهقيقي ف الح، أو اإلحجام عن إظهار الموقهمأو اإلنكار وعدم الوعي بإمكانات

ً مق ً كمؤشرٍ  يرهكما يمكن تفس ،بولة اجتماعيا عل مع ذوي على عدم اليقين بطرق التعامل والتفا  أيضا

 .تعيين أشخاص يشبهونهم أكثراإلعاقة والتفضيل الضمني ل

تمييز للضهم وتعرصلت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي الستبعاد ذوي اإلعاقة من التيار العام توكما 

المرتبطة  القوالب النمطية واألحكام المسبقةوالمواقف السلبية  وهمعاملة غير العادلة المرتبط بالعمل وال

 لى التكاليف الماليةعالوة ع .التوقعات غير الواقعية حول مخرجاتهمو الوعي المدرك بقدراتهمص نقب

األثر في مجملها شكل تُ والتي ة نتاجية واإلشغيليواالعتبارات الت المتزايدة والمتعلقة بتدريبهم وإيوائهم،

فوائد المدراء بفي رفع وعي حاجة ال إلى الدراسة أشارت وقد واقف اإلدارة تجاه توظيفهم.ر على مبكاأل

 .ةتجاه ذوي اإلعاق المترسخة لتغيير المواقفصصة برامج متخبإخضاعهم لالقوى العاملة المتنوعة 

 
11 Kleynhans, Ronel. & Kotzé, Martina. (2010). "Managers' and employees' attitudes towards people with physical 

disabilities in the workplace ". Tydskr. geesteswet. vol.50 n.3 Pretoria Sep. 2010. 
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 الدراسات السابقةمن موقع الدراسة الحالية  ❖

ومعالجتها للموضوع من زوايا ها ين للباحثة تنوعقة تبالذات العللدارسات  في ضوء العرض السابق 

القانونية لسد الثغرات الموجودة بين التشريعات  طرحهأهمية مطلق ب عن إجماعٍ  ينما و مة، وهمختلف

ما على أهمية العالقة العربية واإلقليمية تأكيد أغلب الدارسات  الحظت الباحثة وقد .يةوالتطبيقات الواقع

لتنمية ل الناجحة هيلتأ لية اذوي الهمم، باعتبارها الركن األساسي في عمحياة ل المهني ويهبين برامج التأ

ركزت هذه الدراسات في مجملها على  حيث ودعم فرص تعليمهم وعملهم. ير قدراتهمراتهم وتطومها 

ية بيئة زهحساس والمتمثل بجا شبه تام للمحور ال تقييم برامج التأهيل المهني وقياس فاعليتها، مع إغفالٍ 

قة بمراكز لمتعلمحدودية النظرة ا عنيك ناه همم.إمكانات وقدرات ذوي التطويعها لتلبية مدى العمل و

عن  ما  إلى حدٍ  بعيدةً  أضحتالتدريب على مهن وحرف تقليدية باختصت  التي وبرامج التأهيل المهني

تتسع دون أن الهمم  ي فئة محدودة من ذو تُحاكيل هذه المراكزفقد توجهت ، سوق العملمتطلبات 

سواء " دراستهم األكاديمية وامن أكمل ي اهتمامها ف ليوتال  لتشملهم بمختلف قدراتهم وتوجهاتهم، فهي

وتوجهوا للبحث عن فرص عملهم  أصيبوا بها في مرحلة عمرية الحقة"من خلقوا مع إعاقتهم أو من 

 م.له ةصالمخصسوق المحمية يداً عن المراكز والفي السوق المفتوحة، بع

ال اجاتهم الئم احتيفها بما ييهمال تكيوإ للعميئة اوبالتعمق في األسباب الدافعة إلقصاء ذوي الهمم عن ب

خاصة، أصحاب العمل عامة و المجتمع راء السلبية والمخاوف المسيطرة على منظوريمكننا إغفال اآل

ومن واقع  .مـبة لتحقيق طموحاتهسا إدراك الفرص المن م منـما زالت تُمثل حاجزاً يمنع ذوي الهموالتي 

األحكام المسبقة : حاور التاليةت في الموالتوجهاراء لخيص اآلت نناا يمكالدراسات التي تم استعراضه

االعتبارات التشغيلية واإلنتاجية و، إمكاناتهمنقص الوعي المدرك ب ى ذوي الهمم والنابعة منعل

 .تدريبهم وتأهيل البيئة المالئمة لهملية المرتبطة با م، واالعتبارات الءعلى األدا تهمطة بقدرالمرتب

ين كافة شرائح ألهمية تكامل األدوار بو ةــم في سوريـالهموي ع ذــواق للوقوف على فةهاد طوةٍ وفي خ

 توجه ُمركز على فيُصناع القرار،  استهدفت الباحثة في دراستها رصداً آلراء ،المجتمع وقطاعاته

 ها،مل فيبيئة الع واقعتوصيف م وأكبر القطاعات الخاصة، بغرض ألحد أه الممثلة ةالخاصرف المصا 

ً إلى ها وتكييف ها ظيمقة بتنالمتعل لعقباتتحديد او فضي في نهايتها تخطيها بحلول واقعية وعملية تُ ، سعيا

 .مستقبل سوريــة بنـاء في ةحيويال مـهرادوأ أداءمن  مـتمكين ذوي الهمإلى 
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ــ الدراسلــة مشـكـ  ❖  ةــ

باب إلى العديد من األس ا ئهمنشد في الهمم، تعو ذويفي نسب  جديدةً  هد العالم مع كل يوم زيادةً شي

، وتبدأ تائج السلبية التي تنعكس على حياتهمالعديد من الن في طياتها  وتترافق، بةكتسالوراثية أو الم

 حيث دمجهم مهنياً، ةبوصع تظهر همي تواجهأهم التحديات الت بين ومن .بتشكيل المخاطر حول تكيفاتهم

والذي تكمن أهميته  هم في العمل،حقوقهم الطبيعية وهو حقحد ساب أأثناء سعيهم الكت يبدأ التحدي األكبر

 .ُمنتجةو عاملةفي تحولهم من فئة ُمتكلة إلى فئة 

ة لمالكا في المشاركة  وبحقوقهم ،الهممذوي لنادي بضرورة الدمج الشامل التوجهات العالمية التي تُ  ومع

إدماجهم ة في ت أهم العوامل المؤثرصدي رة التواستناداً إلى نتائج الدراسات السابق، أنشطة المجتمع في

واقع بيئة العمل لتوصيف  دراستنا بتركيز توجه ال تم، الفعلية لوجودهم في بيئة العمل وقاست النتائج

مرت بها  االستثنائية التي وصية نظراً للظروفخص عد مشكلة اإلعاقة ذات طبيعةٍ ، حيث تُ ةـالسوري

 يد نسبة العاطلين عن العمل فيها.أعداد المتضررين وتزاد زايفي ت البالد والتي كانت سبباً رئيسياً 

مواءمتها  مدىورصد  بيئة عمل المصارف الخاصةتوصيف في البحث تم التركيز لبغرض التعمق و

التزام يعود أولهما إلى  ،لسببين رئيسيين ةئار دراسة هذه البيوتم اختي .ومساندتها في إدماج ذوي الهمم

لتمكين لتهيئة مبانيها ومرافقها  من اهتمامهاجزًء تولي حيث  ،بة بالجميعحرمُ بيئة المصارف بتوفير 

من  هذه المصارف لما تضمنهويعود ثانيهما  .المريحو الوصول واالستخدام اآلمنكافة عمالئها من 

لتناسب في  ،تكييفها بإجراءات تيسيرية معقولةوات شاغليها بلإعادة تشكيل متطن يمك إدارية وظائف

 هم الخاصة.ذوي الهمم واحتياجاتا وأعمالها إمكانات هاممه طبيعة

 واإلجابة على التساؤل الرئيسي: الموضوعي أبعاد شكلت هذه المبررات في مجملها حافزاً لتقص  وهكذا 

 ـم؟مـــاج ذوي الهـمـــــالخـاصـــة إلد فرـة عمـــل المصــامــا مـــدى مــواءمــــة بيئــ

 ت التالية:اؤالالتس تفرعت عنهوالذي 

  ـم؟ثقة ُصناع القرار بقدرات ذوي الهم ىهو مستوما 

  وتكييفها بالشكل الداعم لوجود وإدمـاج ذوي الهمم؟الحالية  التوظيفإجراءات مالءمة ما مدى 

 م؟ــاج وتمكين ذوي الهمــاندة إدمـا لمسـهتئيوته ةـالتنظيميمل العة ــة بيئــمواءمدى ــما م 

  م؟ــبالشكل المناسب لخصوصية ذوي الهم فها وتكيي ةـالعمل المادية ـيئة بـممواءمــدى ما 
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  ل؟في بيئـة العم إدماجهمالنجاح بعلى  مــقدرات ذوي الهمبرار ـاع القـُصن ةــثقما هو أثر 

  في بيئة العمل؟ وإدماج ذوي الهمماب ط قتاس على التوظيفية جراءاتاإلما هو أثر مالءمة 

  ؟مـــرار ذوي الهمـــواستق اجــزيز إدمــفي تع ةــالتنظيميعمل لاة ــئبية ــمواءمما هو أثر 

  ؟الهمـــمذوي ين ــوتمكاج ـــإدمز ـتعــزيــفي ة ـــــاديـالمالعمل ة ــة بيئــمواءمما هو أثر 

ــ الدراس ــــدافأه ❖  ةــ

أبنائها بمن كافة ة ثروذه الونهضتها، وتضم ه لبناء األممواألساسية  ىالركيزة األول يةرشالب ةثروتُعد ال

ي الطاقة البناءة التي ال يمكن فصلها أو اقصاؤها. ويُعد دمجهم في حياة المجتمع م ذوي الهمم، ذوفيه

 والمؤسساتية. ةقانونية والمجتمعيبمثابة مسألة وطنية تتعدى استعدادهم وتتخطاه لتتطلب المؤازرة ال

ً  داعولما كان القطاع الخاص شريكاً حاضراً ومؤثراً  هه ذوي ا، ولما يواجي تطور األمم وتنميتهف ما

الهمم من تحدياٍت تحول دون وصولهم إلى فرص عمل تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وتساعدهم في تأمين 

 ً اج، فإن لمشاركة واالندماومن شروط التفاعل  لوازم حياتهم، ولما كان التمكن من الوصول شرطا

ة األولى لرفعها والحد من ماكن وجودها هو الخطووأوف ت وظرالتعرف على نوعية الحواجز والعقبا 

الخاص  المصرفيه الدراسة إلى توصيف واقع بيئة عمل ذوي الهمم في القطاع ها. لذا سعت هذتأثير

 لي:، في خطوة هادفة إلى تحقيق ما يــةفي سوري

ا، بغرض فهكييصة بتالعمل السوريـة، وتقص ي مدى التزام المصارف الخا  لي لبيئةعفالواقع ال رصد ➢

معايير القرار بال ُصناعزويد تو، الهمملذوي  مساندةالعمل البيئة تهيئة وإعداد المساهمة في 

ً  التي تخدم القرارات السليمة والمقترحات العملية  .ةـمة المستداـهداف التنميأل تحقيقا

عم الدا كلالشجهم بأثرها على إدما وتحديد ،ـمبقدرات ذوي الهم ة ُصناع القرارقث مستوىتقدير  ➢

 فيبغرض تعزيز المفاهيم المتعلقة بكفاءاتهم وأثر وجودهم لوظيفي، ني واستقرارهم التطورهم المه

 .بيئة العمل

 دعم  في وأثرها ، ذوي الهمم ومؤهالتمع قدرات  ةالتوظيفي جراءاتاإلمالءمة  مدى تحديد ➢

طاقاتهم الكامنة  مارواستث، بطرق علمية مدروسة هماستقطاب، بغرض ضمن بيئة العمل اجهممدإ

 بهم المختلفة.ومواه
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وقياس  وتكييفها بالشكل الداعم لوجود ذوي الهمم فيها، التنظيميةالعمل بيئة مواءمة مدى  رصد ➢

عرفي لكافة ملاتوسيع نطاق الوعي بغرض دعم المناخ التنظيمي و ،همإدماج تعزيز أثرها على

 .مساندة لهملل االعم خلق بيئة، وصوالً إلى األطراف المتعاملة معهم

، وتحديد بالشكل المناسب لخصوصية ذوي الهمموتهيئتها  بيئة العمل الماديةمة ءموامدى قياس  ➢

عقولة الم يةحول الترتيبات التيسرالهامة  رشاداتاإل بغرض تقديم ،همفي دعم إدماج تأثيرها شدة 

  فيها.عمل الير لبه سإلى كل ما يتط  الشامل همتحقيق وصولو تمكينهمتعزيز عملهم و للتسهي

ــ يـ مـ أه ❖ ــ ة الدراسـ  ةــ

كونه مجاالً تتقاطع فيه العلوم االجتماعية والتربوية الدراسة أهميتها من حيوية موضوعها  هذه تستمد

  يُعقل تجاهل حقوقها وواجباتها.الواسعة من المجتمع تهتم بشريحة جوهرية  قضيةباعتباره واإلدارية، 

العربية وذلك لقلة الدراسات  ية جديدةراسة بمثابة إضافة علمدلا ر هذهومن الناحية النظرية تعتب

عمل ودراسة مدى مواءمتها توصيف واقع بيئة ال تناولت التي -واطالعهاعلى حد علم الباحثة - المحليةو

ع ا نتوقع أن تساهم هذه الدراسة في مساعدة صُ طبيقية يُ تل. ومن الناحية اممات ذوي الهوإمكان لقدرات

 .يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية والتشغيلية بما الداعمةبيئة ال القوى العاملة وتكييفط طيختلار القر

ولما واجهه االقتصاد السوري خالل السنوات العديدة الماضية من متغيرات متالحقة، نشأت كمحصلة 

لتنافسية ا درةث القجية، شملت مختلف األنشطة االقتصادية من حيالداخلية والخار للمجموعة من العوام

اً مهوالً في أعداد من لحقتهم أضرار الحرب ها لتسجل تزايدواالستيعابية، وتعد ت في تأثيرواإلنتاجية 

 هرت ضرورة إجراء هذفيها، وألهمية هذه الحقبة وما تشهده من مشاريع إعادة اإلعمار فيها، ظه

 وي ذ دماجإعلقة بتشغيل ومتال قيقيةفي تكوين الرؤية الواضحة عن األوضاع الحة الدراسة للمساعد

كافة  بجهود مبذولة منبناء وتطوير المجتمع ل الفعالة طبيق مبدأ المشاركةتإلى  هادفة، في خطوة الهمم

الخاص  عا يل دور شركات القطتفعمزيد من الضوء حول ضرورة ال ، مع إلقاءومنشآته شرائحه

 .مملها ذوينتاجية إلداعمة و ضنةة وحافي إيجاد بيئة عمل محفزا للدور المناط به اوتحقيقه
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ــ الدراس متغيرات ❖  ةـ ـ

 ـل ــــر المســتـقــــالمتغـي 

 المتمثل باألبعاد التالية:وة ــارف الخاصــل المصـة عمــبيئ ةــمواءممدى 

  مــــبقدرات ذوي الهم ةـالثقمستوى 

 ةـالتوظيفي جراءاتاإلة ـممدى مالء 

  ةــــظيميـة التنـــة البيئـــمواءممدى 

 ةــــــاديــمالة ـــة البيئـــمواءمى دم 

 ـــعـــــالمتغـيــــــر التــاب 

 ةــــارف الخاصـــل المصــة عمــــبيئ في م ـــــاج ذوي الهمـــإدمالنجـــاح بمدى 

ــ الدراس ـوذجنمـ  ❖  ةـــ

 راسةالد جذ(: نمو1/1رقم )الشكل 

 

 المصدر: إعداد الباحثة
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ــ الدراسات فرضي ❖  ةــ

التي انبثقت عن إشكالية الدراسة الراهنة، تمت صياغة الفرضيات التالية لتكون التساؤالت  انطالقاً من

 ارها والتحقق الميداني من مدى صدقها:بمثابة أجوبة يتم العمل على اختب

 الفرضية الرئيسيةأوالً: 

 ـــاصل المـصــ ـمــ ة بيئـــة عمواءـمــ مـــدى لة يحصـــائإ ةـلــ يوجـــد أثـــر ذو دال مـــدى فـــي ة ارف الـخ

 فيهـا  مــاج ذوي الهمــدماح بإ ــالنج

 التالية:الفرضيات تتفرع عنها التي و

  ــة ــر ذو دالل ــد أث ــممســتوى الحصــائية إيوج ــدرات ذوي الهم ــة بق ــي  لثق ــاحف ــدى النج ــاجب م هم إدم

 بيئة العمل ضمن

  مـإدماج ذوي الهمب احالنجمدى التوظيفية في  جراءاتاإل مةلمدى مالءحصائية إيوجد أثر ذو داللة 

  مــذوي الهماج ـإدمب احـمدى النجفي ة ــة التنظيميــة البيئــمواءملمدى حصائية إداللة يوجد أثر ذو 

  مــاج ذوي الهمــإدمب احـمدى النجة في ــــاديـالمة ــة البيئــمواءملمدى حصائية إيوجد أثر ذو داللة 

 الفروق  اتضي رف ثانياً:

 ــروق ذا ــد ف ــائيةال توج ــة إحص ــي ت دالل ـ " ف ــة بيـئ ــدى مواءم ـ ة ـم ـ ـعـم ــارف الخاـص  "ةـل المص

ـــا"  ـــم فيـه ـــاج ذوي الهـم ـــاح بإدـم ــ وفـــي "مـــدى النـج ــ لة ـتُعـــزى للمتغيـــرات الديموغرافـي اع ـُصـن

 .نس، التحصيل العلمي، المنصب الوظيفي(رار )الجـالق

  وفي "مدى  "ةـصل المصارف الخاـة عمـة بيئـمءوامدى م" فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية

 .لتجربة المباشرة في التعامل مع ذوي الهمـممـم فيهـا" تُعزى لاح بإدمـاج ذوي الهـالنج

  وفي "مدى  "ةـالمصارف الخاصل ـة عمـة بيئـمدى مواءم" فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية

 .ـلن فريــق العمـــم ضمالهمـ يوذ النجـاح بإدمـاج ذوي الهمـم فيهـا" تُعزى لوجـــود
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ــ الدراس حـــــدود ❖  ةــ

 ـة ــــالمكـاني  ددو ـــــالح
 

، كونها العصب الرئيسي المحرك للحياة على المصارف الخاصة في سوريــــة لدراسةبيق اتم تط 

 .مـمكانات ذوي الهمــاالقتصادية، والضامن األكبر للعديد من الوظائف اإلدارية المناسبة لقـدرات وإ

 

 ـة ـــالبشريـ الحـــــدود
 

تبيانات تم توزيعها على ل اسخال الخاصة، وذلك من رفمصافي الشملت الدراسة ُصناع القرار 

 كافة السلطات اإلدارية المؤثرة على قرار التوظيف فيها.

 

 ـة ــالزمـنـي  الحـــــدود
 

 .14/12/2021و   01/09/2021بـيـن  ـة المـمتــدة مـا أنجزت هـذه الدراســــة في الفتــرة الزمـنـيــ

 

 ة مصطلحات الدراسـ  ❖

تحديد  في الباحث ساعدت في مسار البحث العلمي،أساسية  لمفاهيم نقطة انطالق ط اوضبحديد يعتبر ت

 نستعرضسوف  ما سبق على  وبناءً األهداف المناطة بها. تحقيق ه لدارست فييسلكها  التي المسارات

 :يالتالالنحو استنا على ردالمرتبطة بموضوع  أهم المفاهيم

 ذوي اإلعاقة"   ؛صةالخا  "ذوي االحتياجات  ذوي الهـمـــــم ➢

 مـة لنفسهـة العاديـة االجتماعيـاة الفرديـرورات الحيـض نـتأميعلى  نـيغير القادر اصاألشخ هم

 مـهـدراتـب في قـمكتسي أو ـور خلقـبسبب قص ،ةـة أم جزئيـكلي ورةٍ ـان ذلك بصـواء كـس م،ـنفسهأ ب

 12. ةـة أو العقليـالجسمي

 
 (. 0402وري، )س لس الشعب ال، مج (34ن رقم )نوقانون المعوقين، القا ة السورية،يالجمهورية العرب 12
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 اإلدمــــــــــــاج  ➢

 مع المساواة قدم على التعليم ووسائل العامة والمرافق  نشطةواأل الخدمات لكافة مهمال ذوي ماستخدا هو

 والتدابير والخطط السياسات خالل من الحياة، مناحي شتى في استبعاد أو إقصاء دون اآلخرين،

 عمللا سوق في الهمم ذوي عرف التوظيف الدامج على أنه تشغيلويُ  .13مجتمعية المناسبة ال والتوعية

ً  حفتوالم  في التمييز عدم تضمن ونظم تدابير ظل في األشخاص العاديين، من أقرانهم مع جنب إلى جنبا

 مجال نفس في العاملين من غيرهم عليها يحصل التي والحقوق  الفرص نفس لهم تتاح بحيث العمل، بيئة

 بالعمل واالحتفاظ  لهم، لةالموك للمهام أدائهم تدعم التي المعقولة التيسيرية الترتيبات ريفتو مع العمل،

14 الوظيفي. والتطور
 

 الهمــم اندة لذوي ــ ل المسـة العمـبيئ  ➢

وفر لهم االستقاللية في العمل طبقاً ألفضل اذبة وموائمة الحتياجات العاملين فيها، تهي بيئة ج

 الهممتطوير البيئة المصاحبة لعمل ذوي  يتم حيث. الهممذوي للية عفات واالحتياجات الالممارس

رضي العاملين من هذه م مصلحة صاحب العمل ويُ مالهم كما ينبغي، وبما يخددتهم على القيام بأعساعلم

التوظيف،  الفئة. ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالمنشأة، مثل سياسات المنشأة، وإجراءات

ت ذه البيئة توفر الخدما هفي راعى لنقل وغيرها من المعايير األساسية. كما يُ مرافق، ووسائل الاوتهيئة 

، لتحقيق سهولة الوصول في البيئة العمرانية، المالئمة لمستخدميهاوالترتيبات التيسيرية  المساندة

 15. يوالتقنية، والتدريبية، ورفع مستوى الوعي المجتمع

 ة ــة المستدامــالتنمي  ➢

قصى للحصول على الحد األ ردموالى للالتنمية المستدامة من الجانب االقتصادي على اإلدارة المث زكتر

ال يقلل من  واستخدامها بالشكل الذيالحفاظ على نوعية الموارد  شريطة ،يةمن منافع التنمية االقتصاد

 16في المستقبل.  منها  الدخل الحقيقي

 
 (. 65ص )  لى،والطبعة األ االجتماعي، . لبنان: مؤسسة التعزيزمقاربة شاملة دليل اإلعاقة والخدمات الصحية الدامجة،( 2020صب اح، قاسم شهاب. ) 13
 جتمع. مرة تنمية الوزا : ة المتحدةبيات العر. اإلمارالدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم( 9201تمع. )ج تنمية الم وزارة 14
، حالة  سةدرا ".خاص ذوي اإلعاقةائدة في تطوير بيئات عمل مساندة لألشممارسات إيجابية لشركات ر"( 2017)  .شبكة أصحاب األعمال واإلعاقة ،درونقا 15

 . ةيبية السعودالمملكة العر
ً ورية أنموذج ة، س ة المستداممي( "دور االستثمارات في تحقيق التن2015عيل، معتصم محمد. )إسما 16 .  ةية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريـ، كل اهكتورد ةرسال" ا

 (. 44ص )
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 الفصـل الثاني 

 ة بـه ـوق المرتبطـقحلـم واــالهمذوي م و ـمفه
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 فــ ريـ عـالتو ومــهـذوي الهـمـــــم: المف ❖

وتعابيراً مختلفة لوصف هذه الفئة من المجتمع، كان منها  متعددةلهمم تطورات ف مصطلح ذوي اعر  

إطالق هذه  صاحبولقد  (.Disability)العجز و( Handicap)اإلعاقة و( Impairment)الضعف 

مع  ،وروالقص العجزبسلبية وخيمة كان أبرزها الوصمة االجتماعية  عكاساتناالتسميات وشيوعها 

 تجاههم المجتمع تنامي مشاعر معو، وجه القوة اإليجابية في شخصياتهمأوم ءاتهلكفا  شبه تام تغييب

 .النقص والدونيةالسلبية، تزايدت لديهم مشاعر والرفض ب

لسفة واإلجراءات المتخذة حيال في النظرة والف ةيلعالم تحوالت جوهروبحلول األلفية الثالثة شهد ا

ا موما تبعه أعقاب الحربين العالميتين فيالبداية الحقيقية  كانتحيث  .الهممذوي  ها أهممشة والفئات المه

العديد من ظهور  الحقبةقد صاحب هذه ف ،األيدي العاملة فيحاد  نقصتزايد هائل في المتضررين و من

ت وطرح المقاربات الكالسيكية ، استنكفتطبيعة البشر وسلوكهم تناولت التيالطروحات و اثاألبح

، عتباره شخصاً كامالً يحتاج فقط إلى أن يُعامل على هذا األساسالمعاق با نظرت إلى ديناميكية  ؤىر

هتمامها صب ت احظيت قضاياهم باالهتمام الدولي عبر الكثير من االتفاقيات والمؤتمرات التي  وبهذا

 ة لها.حلول المناسبالضع ها ووجاهدة الوقوف على أسبابحاولت القائمة، وة ير الفكر والنظريغاألكبر لت

كذا بدأت التشريعات باستخدام مصطلحات بديلة كان منها )الفئات الخاصة، وذوي االحتياجات هو

ج إلى رعاية خاصة الخاصة( التي دلت في مضمونها على وجود فئات تنفرد بخصوصية معينة، وتحتا 

عام في و 17األفراد العاديين.  منها أقرانلحياة من تعليم وتدريب وتأهيل للتأقلم مع مل كافة جوانب اشت

على دورهم  اً تأكيدواعتمدته ضمن سياستها، )ذوي الهمم( مصطلح دولة اإلمارات أطلقت  2017

 18ياة الكريمة. حلضمن لهم وألسرهم اسعياً لتمكينهم وإيجاد مجتمع مدمج خاٍل من الحواجز، يو، الفاعل

ً ن اإلعاقة ال زالت مفأ ياتلمستويتفق المهتمون بقضية اإلعاقة على مختلف او فمع  قيد التطور، هوما

ً التعريفات، الخاص، واستمر هذا  ا تعريفهحيث وضعت كل دولة  تعدد المصطلحات تعددت أيضا

 همالتي عرفتو 2006 امعلفي اذوي اإلعاقة  الدولية لحقوق األشخاص االتفاقية تاالختالف حتى صدر

 
سة حالة مديرية النشاط ( دار2018-2002زائر )ياجات الخاصة في الجحتة االجتماعية لذوي اال( "سـياسات الحماي2018حمزة، لعزلة. )ليدية، غمور. و 17

ية،  مذكرة مـقـدمة ضـمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياس. وزو"ي زالية تيوري أوسيرم لثيغ البيداغوجيي االجتماعي والتضامن والمركز النفس

 (. 21وزو، الجزائر. ص )ي امعة مولود معمري، تيزكلية الحقوق والعلوم السياسية، ج 
/:of-affairs/people-services/social-and-ioninformat/EA-u.ae/ar/https-(، 2017لحكومة اإلمارات العربية المتحدة. ) ة الرسميةبالبوا 18

determination/protection-support-and-assistance-of-people-of-determination/who-are-the-determined-ones. Access date 

12/12/2021. 

https://u.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/people-of-determination/protection-support-and-assistance-of-people-of-determination/who-are-the-determined-ones
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/people-of-determination/protection-support-and-assistance-of-people-of-determination/who-are-the-determined-ones
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 دــو فكري أو حسي، قلي أو عقطويل األجل بدني أ رصوق ديهكل من لعلى أنهم " في مادتها األولى

المجتمع على قدم  لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في يمنعه

 19. "نخريالمساواة مع اآل

وظهرت على مفهومها،  هذا التطور انعكس، ات الخاصةجا مفهوم ذوي االحتي لىإالنظرة  ومع تطور

يختلفون عن الذين د افرفئة من األعلى أنهم "( 2006ة، نواصرال) ا تعريفمنه يفعارن التالعديد م

يجعلهم في حاجة مما  والسلوكية، سية أو البدنية، أو االنفعاليةحالعامة في صفاتهم وقدارتهم العقلية أو ال

 عم فهمم تكيتعمل على دعة خاصوإمكانات  والمجتمع لتوفير أساليب ةاألسر نلى تدخل ومساعدة مإ

كانات إمو الفئة من يطلق عليهم المعاقين وكذلك من يتمتعون بقدراتنطاق هذه ويدخل في . المجتمع

20. "ةائقة ومتميزة وبموهبة فطرية خالقعقلية وحسية وبدنية ف
  

األشخاص الذين يعانون من ب"تعريفهم  دولة اإلماراتفي  (2009ية المجتمع، وزارة تنماعتمدت )بينما 

مؤقت أو دائم في قدراتهم وإمكانياتهم الحسية أو الجسمية  لكبشكل كلي أو جزئي بشل تالأو اخقصور 

مما يقلل من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة بصورة  أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية

21ء". قدم المساواة مع األشخاص األسويا جتمع على ملبيعية وفعالة في اط 
  

القيام بكل ما يقوم به غير ذوي  ين ال يستطيعونالذ شخاصاأل( بأنهم "2019، نور) تهمعرفلقد و

ً إساهم في يمما يحد من نشاطهم بوجه عام و ،مع توفر القدرة والرغبة للقيام به اإلعاقة،  بعادهم تدريجيا

(  2020 ،امجةدليل اإلعاقة والخدمات الصحية الد) وصفهم وقد 22 ة".العادي ةالحياة االجتماعي ن نمط م

عن المستوى الشائع في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء كانت  ونتلفيخ نالذي األشخاصب"

التخلف العقلي والصمم واإلعاقات كظاهرة كالشلل وبتر األطراف وكف البصر، أو غير ظاهرة 

شكل يتفق ب تيةالحيا في المتطلبات التعليمية والتربوية و تعديالً ذلك ث يستوجب يحوكية والعاطفية، بالسل

 ."تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد ممكن باإلمكانمهما كانت محدودة، ليكون  هموإمكانات هممع قدرات

23 

 
 (. 83-37(، مرجع سابق، ص )2020صب اح، قاسم شهاب. ) 19
 (. 23-22)ص  ، 1ط  ر.ش لطباعة والنيا االوفاء لدنر اإلسكندرية: دا .حتياجات الخاصة مدخل في التأهيل البدني ذوي اال ( 6020محمد. ) النواصرة، حسن 20
 (. 27(، مرجع سابق، ص )2019احمد احمد، محمد فواز. ) 21
 (. 12(، مرجع سابق، ص ) 2019ايمان. )نور،  22
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، مـــــذوي الهمـ" ـب مــإلى وصفهة ـات، خلصت الباحثـالف المصطلحـف واختـاريـدد التعـومع تع

الحركية أو من قدراتهم  تحد  ون تكقد سبة، أصيبوا بإعاقة خلقية أو مكت هم من اءةـة البنـاقـذوي الط

 ،فاعلين ،ليكونوا أفرداً متميزينواإلرادة وة ـولكنها ساهمت بكل تأكيد في إعطائهم الق  ،لحسيةا

، لما له من الهمــم" استخدام مصطلح "ذويفي دراستها الباحثة  تداعتم. كما "ومنتجين في المجتمع

 .ة الكامنة في حامليهاقالطهمية أبوقع إيجابي يوحي لسامعيه ومستخدميه 

 ــــةـــاإلعـــاقمفــهــــوم  ❖

ات الجسدية والعضوية التي األشكال المختلفة من االعتالالت أو االختالف في مفهومها عناإلعاقة عبر تُ 

على  منظمة الصحة العالميةعرفتها ولقد  ز والقيود.جايها العديد من الحووتفرض عل الفرد حياةعيق تُ 

ً  ."النشاط، ومقيدات المشاركة لقصور، والقيود علىي ايغط مصطلح "أنها  لتصنيف الدولي لتأدية ل ووفقا

أو عمل الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة ) محدودية النشاط "فإن  الوظائف والعجز والصحة

معوقات  ي( هلفةمختال مواقف الحياةل مشاركته مشكلة التي يعاني منها الفرد فيلا)وموانع المشاركة  ما(

 ."هي معوقات مرتبطة بوظائف وبنية الجسد أوجه القصور واالختالالتبينما اركة، للنشاط والمش

 24 ش فيه.فاإلعاقة ظاهرة معقدة، تعكس التفاعل بين مالمح جسم الشخص ومالمح المجتمع الذي يعي

، التي تُصاغ ألجلها  راضألغمها وات المقدمة لمفهوم اإلعاقة بتباين الجهات التي تستخدعريفا تلتباين اوت

حمل هذا المفهوم عدة دالالت تأثرت بالصبغة األخالقية أحياناً والطبية والتربوية أحياناً أخرى، ومع فقد 

اقة يف التي تصف اإلعرا عالمياً ظهرت التع ظهور المفاهيم الُمنادية بحقوق اإلنسان واتساع رقعتها 

على بيئته التي يعيش فيها وقدرتها  ني منها الفرد وبينيعا تي صور العلى أنها نتاج للتفاعل بين أوجه الق

وف القانونية والمادية واالجتماعية التي تمكنه من المشاركة والتفاعل واالندماج. وعليه، فإن تهيئة الظر

خلق بيئة تناسب كافة أفراده وتلبي كافة  فيتمع جمقدرة ال ضعفبير عن اإلعاقة ما هي إال تع

حقوقها،  إلكسابها كافةمع لضوء على هذه الفئة من المجتلفت االنتباه وتسليط اصد وبق م.احتياجاته

ناسبة بقصد اإلشارة إلى ضرورة إيجاد فرص العمل الم ، وذلكسنتطرق لذكر أنواعها بشكل مختصر

 القادرة على تدريبها لبناء إمكاناتها وصقل مهاراتها.و ةدبيئة العمل المسان لظروفها، وتهيئة

 
 (. 40-36(، مرجع سابق، ص )2020اب. )، قاسم شهحصب ا 24
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 عـــاقـــــــةاإلات ـ نيفـصت ❖

اإلنسان دور مهم في حياته وفي تعامله مع البيئة المحيطة وتفاعله مع متغيراتها المختلفة، حيث اس لحو

لفهم بيئته ية والحواس، فهي حجر الزيعتمد في إدراكه لعالمه على المعلومات التي يستقبلها عبر هذه ا

قد ن حاسة إلى أخرى، كما نسبية لهذه الحواس مالية األهم وقد تختلف دراكه للمخاطر الموجودة فيها.وإ

ً يختلف أثرها  منها )نوع اإلعاقة عدة عوامل بالتي تتأثر وخصائصه الفريدة ل من شخص آلخر وفقا

ماره التكيف معها واستث حصولها، قدرته على وشدتها، عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة، أسباب

دوراً مباشراً في تكوينه  واملهذه الع تلعب حيثه( ل تمعالمج لوتقب كيفية استجابةوللمتبقي منها، 

 .وتؤثر في بناء شخصيته وسلوكه وردود أفعاله ،لصورته الذهنية عن نفسه

ً موحدة ال زالت تصنيفات اإلعاقة غير و تحديد مل على عتهيئة دولية أو ولة دال زالت كل و، عالميا

من  ا مع قضايا اإلعاقةخر بناء على تعاطيهاآلن ون الحيالخاصة، والتي تتعدل أو تتبدل بي تصنيفاتها 

ً ، إال أنها تتفق أخرىمنطلقات النماذج المطروحة من ناحية  وبناء علىناحية،  على أن محاور  جميعا

محاولة لجمع ما وفي . في التفاصيل اختالفاتمع ذهنية(  –سمعية  –بصرية  –)حركية  اإلعاقة أربعة

دليل اإلعاقة والخدمات الصحية )ورد من مصادر مختلفة، ألة مفص صانيفتوافق عليه الخبراء من ت

 25 ( التصنيفات التالية:2020 الدامجة

 ـــــــة ي ــمعــــة الســـاإلعاق ➢

قدان الشديد فلتراوح بين الصمم وامن درجات فقدان السمع ي اً هي مصطلح عام يغطي مدى واسع

، معيةدثت فيها اإلعاقة السلفترة العمرية التي حلاً وفقية ويمكن تصنيف اإلعاقة السمع قدان الخفيف.والف

يمكن قياسها من خالل المقاييس السمعية لتحديد التي  شدة اإلعاقة السمعية، وموقع اإلعاقة السمعيةو

 صوت.حساسية األذن لل ىدات الصوتية لقياس معتبة الصوت من خالل ما يسمى بالوحد

 ة ــــــــــري ـــة البصـــاإلعاق ➢

مجموعة اإلعاقة  :تتضمنومن حيث الدرجة  ها تصنيف صرية منها مختلفة لإلعاقة الب اتنيفجد تصوت

من حيث النوع وتتضمن: طول  هاتصنيفومنها  البصرية الجزئية. مجموعة اإلعاقةو البصرية الكلية

 
 . ( 55-49ق، ص )ساب  (، مرجع0202)صب اح، قاسم شهاب.   25
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. رهاوغيرك العين، عمى األلوان، فوبيا الضوء النظر، الحول، تح زالنظر، صعوبة تركي النظر، قصر

ً ا نهمو ً  درة على اإلبصارث القمن حي هاتصنيف أيضا ً  مكفوفوناللمقياس سنلن وتتضمن:  طبقا  ومن، كليا

ممارسة ل ال تؤهلهمأنها يستطيعون القراءة إال  ، ومناءةيستطيعون القر ومن، يستطيعون إدراك الحركة

 مية.ويلحياة الا

 ( اإلعاقة الحركية )الجسدية ➢

ً  اقمعص الالشخ أن يرى بعض العلماء نعه من القيام بوظائفه ق جسدي يملديه عائ منهو  حركيا

إعاقة خلقية أو  تبعاً ألسبابها إلى: ها تصنيف نا يمكنتصنيفها، حيث اختلفت اآلراء حول ولقد  .الحركية

ً ل ها تصنيف أو .بعد الوالدةحدثت ت بب أمراض أو إصابا مكتسبة بس لفئات التالية: المصابون وفقا

المصابون ، والمصابون في الجهاز العصبيو ،هموقف نمو األطراف لديت منموينية باضطرابات تك

ً ، وبالشلل المخي  بسبب الحوادث وإصابات العمل والحروب والكوارث الطبيعية. المعاقون حركيا

 ةــــــــــي ـن ـذهــة الـــاإلعاق ➢

، ويصاحبه يينيارفين معبمقدار انحرا داء الوظيفي الذهني الذي ينخفض عن المتوسط ألاوتشير إلى 

ً لسا في عجز لتعريف الجمعية األمريكية فإن  لوك الكيفي تظهر آثاره منذ الوالدة حتى سن النضج، ووفقا

 .يلتكيفاإلعاقة الذهنية، هما مستوى الذكاء والسلوك ا يذو لمعرفةهناك جانبين 

 ــــــــــملــالتع تا ــــوب ــصع ➢

ات التعلم إلى قسمين صعوبالعصبية إلى تقسيم ة وفسية والنأشارت الدراسات في المجاالت التربوي

 )صعوبات االنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة( أساسيين هما: صعوبات التعلم النمائية

 .(ة والقراءة والحسابوبات الكتابصعوبات التعلم األكاديمية )صعو

 مالــ ة والكــ ات اللغـاضطراب  ➢

هذه  تتعلق و ليه تأخر نمو اللغة،طلق عما ي وهوى التعبير عل درةعف القتتمثل اضطرابات اللغة في ض

أما اضطرابات  صعوبة قراءتها أو كتابتها.وضطرابات باللغة نفسها من حيث تركيبها وقواعدها اال

 .عثملتبدال والحذف والاإلكتظهر في صور متعددة فالكالم 
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 ة ــات السلوكيـــــاالضطراب   ➢

االعتداء  والتي تشملألطفال لوف لدى اغير المأ ال السلوكأشكلى تشير إتعددت المصطلحات التي 

أو الخروج على قيم المجتمع كالسلوك العدواني والسرقة وإيذاء الذات المتكرر  ،المستمر على اآلخرين

 د والتوحد.ئانفعالي والنشاط الزوالعناد وعدم الثبات اال

 د ـــــــوحــالت  ➢

في التواصل  قصوراً ة تتضمن ية متعددإعاقة تطورنه بأ  مريكيةجمعية الطب النفسي األ هتعرف

ً االجتماعي، وضعف وتظهر أعراضه في صورة نقص  .القيام بسلوكيات نمطية متكررةمع في اللغة،  ا

االنفعالي، د والعدوان والتبل نينتباه وتجنب اآلخرالنشاط التخيلي واضطراب الكالم وضعف اال في

 .ةت الحركية التكراريلالزماين، والقيام ببعض اخراآل عين معوتجنب االتصال المباشر بال

 ة ــــــــن ـزم ـ راض المـ ـــاألم ➢

ً ن بعض األأال شك  منها السل ونتاج، المشاركة واإل فيللمصابين بها  كبيراً  مراض تشكل عائقا

ض من تعتبر بعض البلدان أصحاب هذه األمرالذا زهايمر. والتيزم ا مقلب، واإليدز والرووأمراض ال

 الوظيفي وإنتاجيتهم ومشاركتهم الفعالة. أدائهمسلبي على  ثيرأ تمن ا عاقة، لما لهاإلوي ذ

 ـات اإلعـــاقـــــــةـببـ ـ مس ❖

ات ببق نسبي في تحديد مستكشف عملية مسح األدبيات المتراكمة حول موضوع اإلعاقة عن وجود اتفا

 26 ( إلى:2010)الخميسي، ها اإلعاقة ويصنف

 ة ــــــــي ــاث ورـلا  ابـــب ــاألس ➢

ال ويلحظ عليهم منذ اليوم األول عالئم اإلعاقة، إما لسبب وراثي أو لمرض بعض األطفحيث يولد 

 أصيبت به األم أثناء الحمل وظهر أثره على الجنين.

 
 . 1ط  حلب،، ي للنشر: دار الرفاعة. سوريالمدرسة والمجتمعتربية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في األسرة و( 2010حمد حسن. )ي، أيسمالخ  26
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 ةــاألسباب المكتسبة الطارئ  ➢

ً ه نتسبب لأي مرحلة من مراحل حياته، فتلحق به عاهة اهم اإلنسان في دتوهي األسباب التي   ما قصا

تتشكل هذه األسباب داخل جسم اإلنسان النفسي. وقد  انب تكوينه الجسمي أو العقلي أوفي جانب من جو

 )كاألمراض( وقد تنشأ خارجه وتلحق به الضرر )كالحوادث والكوارث والحروب(.

ــ حقــ ❖  مــ ـ ـوق ذوي الهـمـ

لدول إلى حيث تسابقت معظم ا مم،الهق ذوي شهدت األلفية الثالثة انطالقة حقيقية في مجال حماية حقو

ل على دمجهم في المجاالت التربوية والتعليمية والمهنية واالجتماعية. حتى أصبحت مساندتهم والعم

عي. في البناء المجتم ءارهم مواطنين وشركا عملية احتوائهم دعوة يُنادى بها في عصرنا الحاضر، باعتب

ً من المجتمع الدولي بأهمية  اإلعالنات ولمواثيق د من االعدي إصدارتم همم ال ذويتشغيل وإدراكا

. على أرض الواقع اكتسبت بموجبها هذه الفئة وجوداً وكياناً فعلياً ومؤثراً  واالتفاقيات والبرامج الدولية

والذي  1975عام  حدة فيصدر عن األمم المت حقوق المعوقين الذيالعالمي لأهمها اإلعالن كان 

كرامتهم، وحقهم في الحصول على  ق في احترامهم الدولة كالحها لكفلن تيجب أ تعرض للحقوق التي

حيث أكد اإلعالن على ضرورة العمل  فيبيئة مناسبة لتسهيل تحركاتهم وتنقالتهم، عالوة على حقهم 

للمعوق الحق، حسب قدرته، في الحصول على العمل " منه ةالسابع المادةفي ء فجا مع قدراتهم  مناسبته

 27 دة ومربحة ومجزية".في مزاولة مهنة مفيأو ه، تفاظ بواالح

ً بدأت مع بروز المبادرات الدولية الساعية حقيقة و يعود تأريخ هذه الجهود إلى أكثر من خمسين عاما

في توصية منظمة  لى خطواتها ت أولثحيث تملة، الكام همومشاركت المدنية همحقوق إلى تعزيز وحماية

واالستفادة من الخدمات  أ تكافؤ الفرصوالتي شكل مبد 1955ام ي عة فادرالص 99العمل الدولية رقم 

الصادرة في  159اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  عالوة على أحد العناصر الحاسمة في نهجها المتبع.

سنت المهني و همتأهيلالملزمة التي تناولت قضايا  ةليالمعاهدات الدو مأهوالتي مثلت  1983عام 

في تكافؤ التي طالبت بوضوح بحقوقهم  168رقم  توصية، إضافة إلى الهميفتوظ ة بالخاص القوانين

 28 .والتأهيل المهني والخدمات المعززة للعملالفرص 

 
 . ـة وريس، دمشق، وليالد  في القانونر  رسالة ماجستي". لخاصة وفقاً للمواثيق الدولية واإلقليميةحتياجات اقوق ذوي االح ( "2011ارة، وسيم )طي 27
 (. 15ص ) . رعاية وتأهيل المعاقينصندوق : . الجمهورية اليمنية(2018-1420االستراتيجية الوطنية لإلعاقة )(  2014رعاية وتأهيل المعاقين. ) ندوق ص 28
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ية القواعد المعيار دا اعتم 1993م في عام توفي إطار الجهود المتوالية لتعزيز حقوق العمالة والتوظيف 

التوجيهية واإلجراءات التي للحكومات المبادئ  دمتي ق، والتمن قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة

القاعدة السابعة منها إلى االعتراف في دعت  حيثتكافؤ الفرص للمعوقين،  مبدأ لتحقيق ن اتخاذها يتعي

، دون أن تمارس القوانين في التوظيف مهنسان، بما فيها حقبمبدأ تمتع المعوقين بكافة حقوق اإل

د الدول على دعم حمالت التوعية ذه القواعوقد حثت ه .هميز ضدتميأي العمل واألنظمة المتعلقة ب

عمل أن تهيئ الأقرت على الدول بوصفها رب كما ، هماالتجاهات السلبية والمتحيزة ضد للتغلب على

ضرورة تحقيق التعاون الوثيق بين الدول  يرة إلىشم .في القطاع العام همالظروف المناسبة لتوظيف

التعيين والترقية وشروط الخدمة ومعدالت  تفي مجاال ،ن بيئة العمليتحس اتاسسي تباعالمنظمات الو

كان الهدف الرئيسي هو حصول المعوقين على فرصة عمل وبهذا . األجور ودرء اإلصابات والعاهات

 من العمالة المحمية المدعومة، مع اتخاذ اإلجراءات صغيرة تاوفير وحدأو ت، ةتوحفي سوق العمل المف

 29 دريبهم وتوظيفهم.لت سبةالمنا 

ولقد حققت الدول العربية خالل العقود الماضية إنجازاٍت كبيرة في التصدي لمشكلة اإلعاقة وحماية 

، 1971 ماعي العربي في عامحقوق ذوي الهمم، وقد بدأت هذه الجهود بإعالن ميثاق العمل االجت

 ومع. 1979المغربية في عام كة مملفي ال العمل االجتماعي في الوطن العربي المقر واستراتيجية

، تكثفت الجهود العربية وكان أبرزها اإلعالن 1981اإلعالن الصادر عن األمم المتحدة في عام 

يت في عام وكتم عقده في دولة الالعربي للمعوقين الصادر عن المؤتمر اإلقليمي للمعوقين والذي 

ال، حيث أصدرت جهداً في هذا المج بيةلعرلعمل اوتواصالً مع هذه الجهود لم تدخر منظمة ا. 1981

 7لتوصيات واالتفاقيات التي كان أبرزها التوصية العربية رقم ت المعيارية واالعديد من األدوا

لكة تم عقده في المم يذالعربي العشرين ال الصادرتين عن مؤتمر العمل 17واالتفاقية العربية رقم 

واالتفاقيات والتوصيات في مواثيق واإلعالنات ال هذهكرست  . وقد1993األردنية الهاشمية في عام 

سس والمبادئ التي أكدت على حقوق ذوي الهمم في الرعاية الصحية ا مجموعة من األمجمله

 30واالجتماعية والتأهيل والتدريب والدمج. 

 اعيجتميج االجزًء من النس وباعتبارهممين حقوق ذوي الهمم رامية إلى تأ لالجهود العربية ل واستكماالً 

الشؤون االجتماعية العرب "العقد العربي لألشخاص  ي أصدر مجلس وزراءواإلنساني والتنمو

 
 (. 31-29. ص )وركنيوي : ةألمريكياات المتحدة واليال . ربعوناألالدورة الثامنة و ،"د الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين"القواع( 3199تحدة. )األمم الم  29
 (. 15بق، ص )، مرجع سا(2014. )يجية الوطنية لإلعاقةاالسترات 30
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 في مستوى القمة المنعقد في تونس" والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية 2013-2004المعوقين 

ا الوطنية، اتهيجيراتاستلوضع  كوثيقة استراتيجية تسترشد بها الدول العربية اً ذفنا  ليكون 2004عام 

ى سلم أولويات دراج قضية ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم علإللعقد جملة من األهداف حيث تضمن ا

 31. مة لها بما يكفل تحسين نوعية حياتهمتوفير االعتمادات الالزالحكومات العربية و

ً  تقواف 2006في ديسمبر و رن الققت في أول معاهدة لحقوق اإلنسان أطلعلى  األمم المتحدة رسميا

ً على لقو الحادي والعشرين. ً إنسانيا د ساهمت هذه االتفاقية بتغيير المفاهيم حول اإلعاقة باعتبارها حقا

ذه االتفاقية كانت الدول احترامه وضمانه وحمايته من أي إساءة. ومن أهم الحقوق التي نادت بها ه

م ة مع كفالة مشاركتهشريالبطبيعة ول ذوي الهمم كجزء من التنوع البشري والترام الفوارق وقبحا

أقرت في مادتها التاسعة حق إمكانية الوصول لذوي الهمم على  كما  ع.بصورة كاملة وفعالة في المجتم

االت بما فيها صتقل والمعلومات واالقدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل الن

مع اتخاذ التدابير  ،عامةالخدمات المتاحة للق وراففة الممباني والطرق والمساكن وأماكن العمل وكاال

 32المناسبة والرامية لوضع المعايير الدنيا والمبادئ التوجيهية لتهيئة إمكانية الوصول الشامل لها. 

أقرت االتفاقية ياة العامة والمشاركة في الح هواالعتماد على ذات تمكين المعوق من االستقالل وفي إطار

أكدت على اعتراف الدول األطراف والعشرون عندما مادتها السابعة ضمن ه عليي نصت حق العمل الذ

يشمل إتاحة الفرصة لهم  والذيبحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل على قدم المساواة مع اآلخرين، 

فتحتين وشاملتين لهم على النحو الذي سوق عمل وبيئة من ييختارونه بحرية، ف لكسب الرزق في عمل

حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يخص ب هذا الحق زيتعزأكدت على كما يها. م فاطهل انخريسه

كافة المسائل المتعلقة بالعمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل 

مة، لقيي امتساو فرص وتقاضي أجر متساٍو لقاء القيام بعملة وضمان تكافؤ المئنة والعادلة والمالاآلم

توفير  عالوة على من التحرش واإلنصاف من المظالم.عمل الصحية بما فيها الحماية وتوفير ظروف ال

 33الوظيفي. ريب التد، وتعزيز برامج التأهيل المهني وتيسرية المعقولة في أماكن العملالترتيبات ال

 معياراً  2011رة في عام صادال سانالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لألعمال وحقوق اإلن لتشك كما 

 ً ً دوليا في  ا للدول والشركات لتفادي خطر التأثيرات المضادة على حقوق اإلنسان ومعالجته رسميا

 
 (. 16-15ابق، ص )س ، مرجع(2014. )لإلعاقةيجية الوطنية االسترات 31
 . (16-15ص ) .تحدةاألمم الم  .ياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختيار  (2006ة. )دألمم المتح ا 32
 (. 33-31، مرجع سابق، ص )ق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياريحقو  يةقاتفا  33
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ً ين المعترف بها عالمهذا النظام إلى حقوق اإلنسا حيث أشارأعمالها وعالقاتها المهنية.  والتي تعرف  ا

لمبادئ الخاصة بالحقوق ي لحقوق اإلنسان وادولال لميثاقكحد أدنى على أنها الحقوق التي يعبر عنها ا

المبادئ هذه  سلطتالدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل. كما ل الواردة في إعالن منظمة العم

حقوق األشخاص الذين  بما فيها را ضافية بعين االعتبالضوء على ضرورة أخذ العمل للمعايير اإل

ً تطلة تت شعبيينتمون إلى مجموعات أو فئا  ً  ب اهتماما  34م األشخاص ذوي اإلعاقة. منه وخاصا

تبنت الدول األعضاء في مجلس األمم المتحدة مجموعة من األهداف والغايات التي  2015في سبتمبر و

ً وُعرفت بأهداف الت ف خطة لمعالجة أهم وضعت هذه األهدا دقنمية المستدامة. ولاتفق عليها دوليا

الخاص  ، مع دعوة للقطاع2030بحلول عام والبيئية والحوكمة ية ماعواالجتالتحديات االقتصادية 

دد للمساهمة في تطبيقها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التصرف بمسؤولية بشكل مح

تحدة واإلعالن العالمي دستور األمم الم ىلكز المفكرة بوضوح عوإيجاد الفرص الداعمة لها. وترت

  ن حق التنمية.غيرها من األدوات بما فيها إعالاإلنسان الدولية و قوقت حتفاقيا لحقوق اإلنسان وا

وينص هذا اإلعالن على سعي أهداف التنمية المستدامة للتأكيد على مسؤوليات جميع الدول الحترام 

أي تمييز من أي نوع كالتمييز العنصري يتها ودعمها دون ا مرياتهم األساسية وححقوق جميع البشر وح

ية واألصل مبني على الجنسوالسياسي والفكري أو التمييز الي واللغوي والديني جنسواللعرقي وا

 االجتماعي والملكية والمولد واإلعاقة أو غيرها من األوضاع. 

للمخاطر،  األشخاص المعرضين ةاإلعاقة إلى مجموع وتضم أهداف التنمية المستدامة األشخاص ذوي

اء ت المتعلقة بالفقر، الغذاء، المعاقة ليشمل الغايااإل ذويشخاص مما يوسع نطاق اإلشارة إلى األ

ي، وحاالت الكوارث. وتتطرق هذه األهداف وغاياتها إلى المبادئ التوجيهية لألمم والصرف الصح

 دفات والمؤشرات في:ل عبر هذه المستها مث يساهم أصحاب األعالمتحدة لألعمال وحقوق اإلنسان، حي

 شخاص المعرضين للمخاطر، متساوية لألوتأمين فرص لتعليم ل امجا ية في إزالة الفوارق الجنس

ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة، والسكان األصليين واألطفال في المواقف الخطرة، للحصول على 

 .(4راحل )الهدف رقم التعليم والتدريب المهني في جميع الم

 
شبكة أصحاب األعمال    - قادرون ترجمة، سعوديةلعربية الاالمملكة  .األشخاص ذوي اإلعاقةق ل لحقومايل أصحاب األعدل( ب تمنظمة العمل الدولية. ) 34

 (. 11)ص  ،واإلعاقة
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 م الشباب واألشخاص فيهما جال، بتأمين وظائف عمل كاملة ومنتجة ومالئمة لجميع النساء والر

 (.8ادلة ومتساوية لقاء عملهم )الهدف رقم ذوي اإلعاقة، ومنح أجور ع

  تسهيل وتعزيز الدمج الشامل االقتصادي واالجتماعي والسياسي للجميع بغض النظر عن السن

 (. 10دين والوضع االقتصادي وغيره )الهدف رقم نتماء واألصل والالواإلعاقة والعرق واوالجنس 

 لشاملة والسهلة الوصول، لألطفال والنساء الخضراء والعامة اآلمنة واة الشاملة للمساحات احتإلا

 (.11وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص )الهدف رقم 

 لتوفير المزيد من   والجزر الصغيرةاً وية، ومنها األقل نمدعم بناء القدرات في الدول النام

والسن ب، والمقسمة بحسب الدخل والجنس قة في الوقت المناسوثوالمجودة والمعلومات العالية ال

االنتماء ووضع النزوح واإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من المواصفات المتصلة والعرق و

 35 (.17بالسياق المحلي )الهدف رقم 

في  تهمكارشمل ناً ضما  ذوي الهمم العالمي نصت المواثيق الدولية على حق تشغيل االهتمامتزايد ومع 

وأكدته  ،للدفاع عن هذا الحق عقدت المؤتمرات والندواتو تشكلت الجمعياتحيث هم، مجتمعات تنمية

على  اتعقوبال وأقرت، في مؤسساتها  تشغيلللنسبة إلزامية  فأوجبت التشريعاتالقوانين و العديد من

ً بتنفيذها. ا هتمخالف  السوريواقع يف التوصلى ستنا عوفي إطار تركيز درا مراعاةً لضبطها وإلزاما

 تخصيص:رد بشيء من النوس

 ـــةســـوريفي ذوي الهمـــم  واقــع ❖

 ـة،استراتيجيات التنمية المستدامة في سوريال يتجزأ من  عد النظر إلى مسألة إدماج ذوي الهمم جزءً يُ 

ً ومكون ً أساس ا قد ها أن رغم منوعلى ال. ةونات المبادرات الحكومية والمجتمعية ذات الصلمك من يا

 ً إال أن هناك  ،قرة لحقوقهم والهادفة إلى حفظها  فــي سن القوانين والتشريعات المُ بوالً مق قطعـت شـوطا

 .تعترض طريقهم إليجاد فرص العمل المالئمةما زالت مزيداً من التحديات التي 

 

 
 (. 14-13ص ) سابق،مرجع   ،وي اإلعاقةاص ذ شخحقوق األلل ما اب األعأصح دليل 35
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تزداد  لةوبطا  رمن حصا ومع ما يتعرض له المجتمع  ،رة من الحرباالت المتضرحلارتفاع عدد ا ومع

أظهرت  ( 2019)أجريت بإشراف منظمة األمم المتحدة في عام  دراسةحسب بف ات.حدة هذه التداعي

ً ةــسوريمليون شخص من ذوي الهمم في  3.7النتائج وجود   % من عدد27، وهو ما يعادل تقريبا

 ةــسوري في الهمم % من ذوي62كما تشير التقديرات إلى أن  .سنة 12أعمارهم عن  كان الذين تزيدالس

مليون  3فإن أكثر من  (2018)رير نُشر لمنظمة اليونيسف في عام عمل. وبحسب تقعاطلون عن ال

ئل في ومع التضخم الهارافهم أو توفوا بسبب االنفجارات. طفل أصيبوا بجروح شديدة أو بترت أط

 .يةالحياترف والمهارات كتساب المعا الخطوات بالتوجه نحو تمكينهم ال تتوالاألعداد 

(: حقوق ذوي الهمم في القوانين 1ملحق رقم )"السورية  القوانين والتشريعات وبالنظر إلى ما أقرته

اقيات الدولية، نصت عليه المواثيق واالتف انسجامها واتفاقها الكامل مع ما نالحظ  "والتشريعات السورية

ا، من الضوابط لحمايتهيد لعدصدرت ارية اهتماماً خاصاً بقضايا ذوي الهمم وأأولت الحكومة السو حيث

وانقسمت إجراءاتها  .عزيزاً الندماجهم الكامل في المجتمعمل الحقيقية وتتشجيعاً لدخولهم إلى سوق الع

هذه الخاص لتحقيق  عما بين تشجيع القطا ما بين فرض النسب التشغيلية في القطاعين العام والخاص، و

عات في مجملها هذه التشريولقد هدفت  الفتها.مخ ضبطوبات لها وفرض العقزالنسبة، مع التحفيز لتجاو

إلى ذروة  معها  ليصلوا تناسب مع طبيعتهم الخاصةت أعمالٍ  بتهيئة، همدماجإل البيئة الداعمةتوفير إلى 

 .ستدامبناء مجتمع مستقل ومُ ل مسؤولينو م كمواطنين فاعلينرهادوأطاقاتهم وإمكاناتهم، ويؤدوا 

 الـخــاتمــــــة ❖

ية واضحة بذوي الهمم من خالل ا أبداه المجتمع الدولي من عنا السابق ظهر جلياً م نا عرضخالل  نم

، ضرورة احترام حقوقهم وحمايتها  أكدت علىأبعاداً عالمية  قضاياهماإلعالنات والمواثيق التي منحت 

فراد األ بينلتامة ة لحقوق اإلنسان التي تفرض تحقيق المساواة االمبادئ العام في مجملها إلى تندتواس

 ائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو األصل االجتماعي أو أي أساس آخر.تمييز قدون أي كافة 

ينطوي في  لم افذةالن القوانين والتشريعات ومع تخصيص حديثنا عن الواقع السوري نخلص إلى أن دور

عن ر بيتعمع كافة،  طنينمواال لحقوق  اً إبراز كان، بل استثنائيةبمنافع مميزة خلق فئة  قته علىيقح

 كمكون أساسي من مكونات المجتمع السوري. الوعي والمرونة الستيعاب ذوي الهمم
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ــ ـ هـــــــــاج: المفـ اإلدم ❖  ـفــوم والتـعـري

معينة مع وضعٍ جديد،  وبطرقٍ  ومقصود لفرد بشكل واعٍ ف اأو تكينه تالؤم لغوياً على أ اإلدماجعرف يُ 

ً أو مهنياً.  ً أو اقتصاديا ً أو سياسيا وبتخصيص الحديث حول ذوي  36سواء كان هذا الوضع اجتماعيا

والمرافق المساعدة  ووسائل التعليم شطةنلكافة الخدمات واأل هماستخدام بكونه اإلدماج عرفالهمم يُ 

الفعالة في شتى مناحي  تهممشاركتحقيقاً ل ،و استبعاد، دون إقصاء أاآلخرين مع مساواةعلى قدم الالعامة 

37 ة.السياسات والخطط والتدابير المناسبوالالزمة من خالل التوعية المجتمعية  ذلك، واةـالحي
  

ً اتخذت حيزاً عالمياً  التي ا القضاي أحد ي الهممذو ويُعد إدماج  مرةول أل هذا المفهوم ظهر ، حيثخاصا

. لهم الذي نادى بالمساواة والمشاركة الكاملة (1981عام ) قةولي لذوي اإلعاشعار العام الدطالق إ مع

إلى  وصوالً الجزئي المتمثل في مصطلحات االستيعاب  جا دم اإلمن  هفي تطور المفهومهذا  جوتدر  

 .الشامل جا مداإل اتمصطلح

ناولت معظم لهمم، ففي السابق تي اذو يها معولقد تعددت األساليب والمناهج في نظرتها وتعاط

ء األكبر العب اً ضعاو ساد لقرون طويلة جتمعات قضاياهم من خالل منظور النموذج الطبي الذيالم

سلعملية التغيير على كاهل ذوي الهمم، حيث  ة ذات أنها مشكلة فردي فهم اإلعاقة على ذجهذا النمو كر 

توفير بعلى عالجها  أساسيبشكل  ركز  د ، ولقسانإلنجسم ا جة لضعف أو خلل فيأساس طبي تحدث نتي

بحسب هذا المفهوم يحتاج ذوي الهمم إلى خدمات دعم خاصة ف 38 الرعاية الطبية من قبل المتخصصين.

 ، من مدارس وأماكن عمالةصةصخمتالمنظمات الئات وهيالتم تأسيس  وعليه ،ووسائل انتقال مجهزة

اعيون بتقديم نوعية خاصة من متواألخصائيون االج سونمدرية واليقوم فيها مقدمو الرعاية الطب

 39 .والتوظيفالرعاية والتعليم 

ً كما ظهر   وأالجهات الدينية  قبل من عادةيُطبق والذي  النموذج الخيريالنهج القائم على أيضا

 40. يالقـي وأخاء واجب دينـة الضعفـن خدمأالتي تعتبر  ،ةـالعشائرية ـيلبقال وأة ـالمتدين يةالمجتمع

 
 (. 120، ص )1 ط مؤسسة الوطنية للكتاب،ال: الجزائر . الجديد معجم عربي مدرسيالقاموس ( 1991هادية، علي. ) 36
 (. 65، مرجع سابق، ص )(2020ب. )اح، قاسم شهصب ا 37
 . ( 27بق، ص )سا(، مرجع 2020صب اح، قاسم شهاب. ) 38
ي مشاريع لي مكان، دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ف (2012، هويب كورنيلي، رولي ولتينج، ساسكيا فان فين، نياال مهراج. )يجيرر ا، باربرنبولين بروجي 39

 Postbus 672, 3900 AR Veenendaal, The Netherlands 29 Novemberنور العالم. . مطبعة  ب وشمال والجنعملي للمنظمات في الل التنمية، دلي

2012 ISBN number 978-90-819970-0-3( 18. ص .) 
 (. 29(، مرجع سابق، ص )2020صب اح، قاسم شهاب. ) 40
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مع صاحب اإلعاقة على أنه غير قادر على إدارة حياته وتوجيهها، فيراه على  لنموذجهذا ا يتعاملحيث 

قد حاول لو ،أنه ضحية لعجزه، يستحق الشفقة ويحتاج إلى المساعدة والتعاطف والدعم والرعاية

  41ة. لة بإنشاء برامج دعم ورعاية ومدارس متخصصالمفهوم حل المشك أصحاب هذا

حددة في كراً في بداياته األولى على حقول معرفية مُ ام الباحثين بهذه الفئة حسلفنا فقد كان اهتما أوكم

ك با ، نتيجة لتعقد وتشةقدم حلوالً عالجيع بمفردها أن تُ العلوم الطبية والنفسية والسلوكية، ولكنها لم تستط 

تهميش  متمثلة فيمن اآلثار ال العديد ةتبعالم جذا النم علىقد ترتب طة بها والمسببة لها. فالعوامل المحي

كالتحيز  م،ـدون تفاعله حالتلعقبات والموانع االجتماعية والبيئية التي لة ـنتيجم، ـذوي الهمواستبعاد 

 يفالقائم فكرة العزل ، عالوة على تيروقراطية اإلجراءاضد اإلعاقة والميل إلى الوصم والتنميط وب

مسار في وارهم دأل مفقدانهو ماركتهمحدودية مشى إللها مجمفي  ا أدت، وهي ممؤسسات الخاصةال

مع اعتماد األمم المتحدة التفاقية حقوق ذوي اإلعاقة كفلت الدول المنضمة لهذه و .الحياة الطبيعية

تعزيز مستوى  وعملت علىآلخرين، قدم المساواة مع ا قوقهم المتأصلة علىاالتفاقية تمتع ذوي الهمم بح

ليشمل هم اتسع المنظور في التعامل مع قضايابهذا وة. النمطي القوالبو التحيز بةحاروم دراتهمالوعي بق

الذي يكفل تلبية ي الدامج المحدود إلى المنظور المجتمعي التمكين والخيري ل من المنظور الطبيالتحو  

 .ةـنميالتلة دفع عجدورهم المنشود في لتأدية فاعلة ال تهم، ويضمن مشاركهماتبلط ومتهم مختلف طموحات

ً أمام المناهج التقليدية، عات المجتمبدأت  وهكذا باالتجاه لألخذ بالنموذج االجتماعي الذي شكل تحديا

الناجمة  وجب اآلثار السلبيةاإلعاقة على أنها إهدار للطاقة الكامنة في الفرد والمجتمع، تست صنف حيث

 ٌٌ فعل هأن علىمضمونه  في دبعا ستاال ما صنفر جهود الدولة والمجتمع بهدف إيقافها، كعنها تضاف

مع  هذا النموذج تعاطىيو. مساواة بين أفراد المجتمع الواحدالحركه آليات تكشف عدم تُ  اجتماعي

لظروف بة من اكرمجموعة م أصلها إلى، تعود في جتمعيةممشكلة واإلعاقة باعتبارها قضية تنموية 

ً  فهي ليست خلالً ، عن البيئة القائمة الناجمة من آثارها ة الكفيلة بالحد ع التدخالت الطبيوضجب  يعضويا

عي الذي محيطها الفردي والمجتمعلى األشخاص من ذوي اإلعاقة فحسب، بل يجب النظر إليها في 

مان حماية حقوق ذوي الهمم ضل االجتماعي النموذجومع سعي  .يستوجب التأهيل والمواءمة لكليهما

 همحقوقبوصفه النموذج القائم على يه أيضاً يُشار إل الجتماعيةوا اسةوالسي والثقافية واالقتصادية المدنية

 42. المشروعة

 
 (. 19مرجع سابق، ص ) (،2012بولين بروجين وآخرون. ) 41
 (. 5-4جع سابق، ص )(، مر2014). لإلعاقة يجية الوطنيةالستراتا 42
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ً على ما سبق، عددة، مفهوم اإلدماج من المفاهيم المعقدة أو المركبة ذات األبعاد المت نالحظ أن وعطفا

حيث  عل.التفا المتبادل من كافة األطراف الداخلة في عملياتوبذل الجهد  ةكركز على المشاري تُ والت

نه مفهوم اجتماعي أخالقي نابع من حقوق اإلنسان التي تنادي بعدم في جوهره على كو يقوم هذا المفهوم

النواحي الصحية ج على ـال تقتصر عملية الدمف التمييز أو العزل نتيجة إلصابة الفرد بأية إعاقة.

ة أفراد ات المقدمة لكافخدموالية قتصادوالتربوية، بل تتعداها لتشمل النواحي االسية واالجتماعية فنوال

ينبغي أن يكون لهم  ،من اختالفات واهتمامات وقدرات فريدةذوي الهمم  به ما يتمتعمع و .المجتمع

إيالء على  مونهمض في ينطويوهو ما  ،موقدراته ميولهموظائفهم والمهن التي تناسب الحق في اختيار 

ً ل ،زولةلبيئة المحمية أو المعن اة ععيدالبلتجهيز بيئة العمل الداعمة، األهمية  الكاملة  مشاركتهمضمانا

يشمل وجودهم بصورة و ضمن سياق واسع النطاق يلبي احتياجاتهم واحتياجات سوق العمل الحقيقية،

 الخدمات. لكافةين قدمموومنتجين ل كمصممين ، ليس كمستفيدين فحسب بمنتظمة وفعالة

على  حق يرتكز عرف بكونهإلدماج الشامل الذي يُ ل وصوالً  نالحظ تطور مفهوم اإلدماجومما سبق 

على قدم المساواة مع اآلخرين دون أي نوع من وفي مختلف أوجه الحياة،  لذوي الهممالمشاركة الكاملة 

تخطي ل اتخاذ اإلجراءات المناسبةباإلنساني،  عتأصلة وتقدير التنوأنواع التمييز، مع احترام الكرامة الم

 تساوي الفرص، المتمثلة في:المرتكزات الشامل على  يقوم اإلدماجحيث . عصبالتواجز والعوائق والح

إمكانية الوصول والتصميم ، احترام التنوع اإلنساني، المشاركة الكاملة، العيش باستقاللية ،عدم التمييز

بعد ل فضأبشكل  إعادة اإلعمار، المبادرات القائمة على الحقوق ، المعقولة ةيالترتيبات التيسير ،الشامل

 43. تغيير سياسات المؤسسات والهيئات الخاصة والعامةو المواقف والتصرفات العمل على تغيير

الحقيقي  دخول سوق العملوعليه يمكننا توصيف اإلدماج الشامل على أنه مساعدة ذوي الهمم ل

 أو ميةم العللهم وقدراتهم الجسدية والذهنية ومهاراتهل التي تناسب ميومعوالحصول على فرص ال

ساسه على عدم التمييز في األجور م والقائم في أالمناخ التنظيمي الداعم لوجوده الحرفية، مع تهيئة

لتأدية مهام والحوافز وفرص التقدم المهني، وتوفير ما يلزم لهم من األجهزة واألدوات المساعدة 

، واإلشراف على ياتتيجالستراى تمكينهم ومشاركتهم في رسم السياسات واالعمل، عالوة عل تاومتطلب

 هتعديل اتجاهاتواستراتيجية متكاملة تعمل على تهيئة المجتمع  فهو. يذها ومراقبتها ورصدها وتقييمها تنف

 .يدا الل الذاتي واالقتصاالستقالتمكين ويحقق لهم في مجمله ، نحوهم بأسلوب مخطط ومنظم

 
 (. 66ص ) ق،(، مرجع ساب 2020صب اح، قاسم شهاب. ) 43
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ــ أه ❖  اجــــــــداف اإلدمــــ

ً دون أي تمييز حترموا ب أن يُ سواسية، يج ناسال أن كل اإلدماج فلسفة مبنية على ويُقدروا جميعا

ألحدهم عن اآلخر. والهدف األساسي الذي يسعى إليه هذا المفهوم هو اإلحتواء الكامل لذوي الهمم 

عد اإلدماج بمثابة ذات. حيث يُ واالعتماد على ال ةدرجة من االستقالليوتحقيق الوصول بهم إلى أعلى 

وتناشد عملية ية في ارتقاء نظرتهم ألنفسهم. الدعامة األساسنه كو اة كل فرد منهم،حي في بن اءالعامل ال

 44اإلدماج خلق التوازن والتكامل في المجتمعات وذلك من خالل تحقيق أهدافها المتمثلة في: 

ــ سـالم ➢  اواة ـــ

لمساواة ص افر ل خلق ه استراتيجيات اإلدماج وتسعى إلى تحقيقه من خالترتكز علي يسوهو مبدأ أسا

األنشطة التنموية، وليتمكنوا من الوصول إلى كافة يدوا من أسوة بأقرانهم العاديين، ليستف لذوي الهمم

يجابية إلبتكوين االتجاهات االخدمات المجتمعية. مع التركيز على تقليل المسافة بينهم وبين أقرانهم 

 تجاههم. هر التمييز المكونةمظا يع الة جمجيع التفاعل التلقائي فيما بينهم، مع إزنحوهم وتش

ــ مشـال ➢  ةـ ارك ـ

تنادي استراتيجيات اإلدماج بمساواة الحقوق للجميع وتدعوا ذوي الهمم إلى مشاركتهم الفعالة في كافة 

ة، وانتهاًء بمشاركتهم في من برامج التنمي ةدشاركتهم في االستفا نواحي الحياة وأنشطتها، ابتداًء من م

ة العادية إتاحتها لفرص إنخراطهم في الحيا رار. وذلك من خالل القنع راحل صكل مرحلة من م

فاعل مع اآلخرين، ومساعدتها لهم في التخلص من كافة المعيقات المادية والمعنوية، ليكونوا والت

 في بناء المجتمع.أعضاًء مساهمين وفاعلين 

 ول ـــــوصــلا ➢

سائدة، جهات النظر الجتمعية المتعلقة بوالمات المعوقحيث يتم تحديد المعوقات البيئية والهيكلية، و

للتعامل معها وتكييفها بما يضمن المشاركة اإليجابية لذوي الهمم ويحقق وصولهم إلى كل ما يطمحون 

وجاً من فكرة عزلهم مع إمكاناتهم، خر ةزمة لهم والمتناسبإليه، وذلك من خالل تقديم كافة الخدمات الال

 اة.جهم الكامل في مختلف جوانب الحيدي، وتحقيقاً إلدمامع مرضصابها وكأنهم فئة منبوذة أ

 
 (. 24مرجع سابق، ص )(، 2012خرون. )آين بروجين وبول 44
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ــ دامـت ـاالس ➢  ةـ

إن تنمية اإلدماج ليست نشاطاً مؤقتاً نقوم به مرةً ثم ينتهي األمر، بل هو استراتيجية مستدامة يجب أن 

 ي سياساتها وممارساتها.منظمات، لتنعكس فلافي ثقافة الهيئات وتُأصل 

 

 ـاجدمــــالجـدوى من اإل ❖

ً لذوي الهمم يحقق اإلدماج الشامل   وفوزاً لصاحب العمل وفوزاً لشخص ذوي الهمم  فوزاً ، فوزاً ثالثيا

ج لذوي الهمم ، حيث يوفر اإلدما ومتداعمة ًٌ تكون هذه الفوائد متالزمةما  وعادةً  للمجتمع بشكل عام.

لفرص ويتيح لهم ا ،لحقوق ر انكا ميش وإاتهم حياة طبيعية محمية من العزلة والتهيالً متمثالً بحيصأحقاً 

غطي احتياجاتهم على غرار ة والواقعية للتعليم والعمل والحصول على الخدمات المختلفة التي تالحقيقي

تية هم بالمنافع الذايل الفعال الذي يعود عكما يساهم في استثمار طاقاتهم وتوجيهها بالشكل  أقرانهم،

 واالجتماعية واالقتصادية.

محيطه، ليصل إلى توازنه الخاص من مستمر مع ذاته وبشكل ديناميكي وتفاعل ه يطبيعت فالفرد في

في جوهرها على  المهني تنطوي عملية اإلدماجوجهة، وتكيفه مع محيطه الخارجي من جهة أخرى. 

جهة تحديات حياته، وصوالً إلى عالقات ياته الخاصة لمواجيفضي إلى رسم استراتتكيفه وتأقلمه الذي يُ 

نعكس في مجملها متد تأثيرها لتجة األولى على رضاه الوظيفي، وييجابية تنعكس بالدروإ ليةثر فعاأك

ً  تؤثر المهارات والقدرات المتنوعة تأثيراً  حيث على بيئة العمل الكلية، فع وتر العملسير على  إيجابيا

حل لتفكير ال لىتهم عرتحسين قدو ألفرادي والمشاركة اإليجابية لاإلبداعتفكير ال رتطويك ،من جودته

لدى أصحاب العمل في خلق بيئة عالوة على تعزيز توجهاتهم اإليجابية لما يلمسونه من جدية  ،األزمات

ً نسب ظهر، تنعكس في سلوكهم لتُ المتنوعة والشاملةعمل ال ً نسبو ،الدورانالغياب ومن أقل  ا من  ىلأع ا

 الرضى والوالء والحماس.

، مسؤولية احترام حقوق اإلنسانبا مختلف أحجامهعلى  امها هتمظ االح، نالمنشآتوبالحديث من جانب 

وتسعى إلى دمجهم الشامل  الهممسياسات ومبادرات تحترم وتدعم حقوق ذوي ها لدى العديد منف

الرغم من اعتبار بعض تلك  ىعلوين في المجتمع. كموظفين ومستهلكين وموردين وأعضاء فاعل

إلى االعتراف بالحقوق اإلنسانية ويصل نها يتعدى ذلك م يددعأن الإال  ،التدابير متطلبات قانونية
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على أداء ما يحققه اإلدماج الشامل من تأثير إيجابي ومع  45. والجدوى االقتصادية من مسألة الدمج

، مع في سياساتها وعملياتها ى دعم اإلدماج لإ لعديد من المنشآت، فقد توجهت اواستدامتها  المنشآت

عززه هذا التركيز في دعم تفهمها يها، لما يمم من موظفذوي اله جاتتياعلى احتركيز اهتمامها 

يمكنها من الوصول لتلبيتها، وهو ما تجاوب ولما يزيده من قدرتها على ال حتياجات العمالء المتنوعةال

ً با على تطوير أعمالها دهعا ويس ،همشة من السوق إلى هذه الفئة الم  إطالق منتجات وخدمات أكثر إبداعا

من كسب سمعة ريادية على  دماجاإلالتي قررت خوض تجربة  تالمنشآ تستفيد كما  46. ليةوشمو

وتمثيلها  لتزامها بمسؤولياتها وقيمها من إثبات ال، لما ينطوي في هذه التجربة المستوى الوطني والعالمي

 جها منلها، تكمن في خرو زة تنافسية أخرىمياإلدماج يضيف و .معها تجعمها لجميع شرائح مود

عزز الهمم، وهو ما يُ ذوي  فيكتشاف المواهب الكامنة ال على المهارات نمطي وتركيزها ير التفكال

 47الكفؤة والمؤهلة.  عاملةالقوى النقص المهارات ومشاكل البحث عن ل ها تفادي

ن قائمة الفئات المستهدفة مإلى  الهممدعم التنوع وضم ذوي ل تمنشآ اللدى  المدرك الوعيومع ازدياد 

بيئة العمل والسوق  المنعكسة علىالميزة التنافسية  اكتسابفي  ثقتهامع ، وا وعمالئه ا ومورديه ا يهموظف

الجدوى من يمكننا تلخيص  سعياً إلى تعزيز ثقافة اإلدماج والتنوع وبلوغ فوائدها المشتركةو ،والمجتمع

ً وتصنيفها  لهمما يواج ذـإدم  48: ستفادة كل جهة منها ال وفقا

 مل صاحب الع ➢

مساندة و ذوي الهمم، اياقضدعم إظهار الدور الريادي في ب الدوليةو يةالمحل سمعة على الساحةال كسب

 لتنوعا تواعتماد سياسا عيةجتمماألولويات التبني ، مع للجميع واالحترامتدعم حق الكرامة التي بيئة ال

 .لمتطلبات القانونيةل اً وتجاوز بيةً لت والشمول

 ل ـ ان العمــمك ➢

والحصول على أكبر عدد  ،ثمرةقدرات المختلفة غير المستمهارات واآلراء والال صدرإلى م الوصول

ً لنقص المهارات أو القوى العاملة، مع تحقيق   االرضو اإلنتاجية نسب في ارتفاع من المواهب تفاديا

 .على الصحة والسالمة رخطا األون القوى العاملة اردونسب  في وانخفاض ،والمشاركة

 
 (. 6-5سابق، ص )مرجع  ، قةل لحقوق األشخاص ذوي اإلعامادليل أصحاب األع 45
 (. 71سابق، ص )مرجع ، ذوي اإلعاقة اصل لحقوق األشخماب األعدليل أصحا 46
 (. 17-16) سابق، صمرجع  ، ل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةماأصحاب األع دليل 47
 (. 18-17ص ) سابق،مرجع  ، اص ذوي اإلعاقةألشخا  قل لحقوامأصحاب األع دليل 48



40 

 

 وق ـــــــــسـال ➢

تطوير المنتجات وتعزيز اإلبداع ، من خالل من السوق  مخدمهوغير ول إلى شريحة مهمشة وصال

ً المحددة همحاجاتل ستجابةً اوالمتنوعة  العمالء لمطالب تمثيالً  ،والخدمات بشكل أفضل ين تحسل ، وتحقيقا

إضافة  .النمطيير تفكبها التفادي النتائج السلبية التي يسبمع  تسويق الشاملةليات المعمن خالل  ئهموال

 الهمم.تحسين التنوع لدى الموردين من خالل االستعانة بشركات يملكها ويعمل فيها ذوي إلى 

ــ مـت ـجـ الم ➢  عـــ

ئدة وإلهام ا سر على السلوكيات الالمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خالل التأثي

تعزيز ب ،واالزدهارمو من الن فراد المجتمعأ ميعمكن جر بيئة تُ المساهمة في توفيإضافة إلى  .يناآلخر

 .الشمولية وسهولة الوصول

ــ يريـــسـ يتات الــ رتيبــ الت ❖ ــ ـ ولــ عقـ مـ ة الـ  ةـ

عاقة على إلأو الذين يتعرضون  ،الهممذوي  همفي نبمها جميع موظفي على تقديرآت المنش اً منحرص

 قدراتهم.طوير هم وتبالحتفاظ ان الضممة الالز بإجراء الترتيباتهذه المنشآت  تلتزممل، رأس الع

يأتي لزاماً  ،عملهم ية واالستقرار فيستمراروتحقيق اال تهم الكاملة،ا ستثمار طاقال همتمكين بغرضو

الترتيب نوع تحديد مراعاة  عم رية في مكان العملللترتيبات التيسي خاصة إجراءاتعلى المنشآت تبني 

 تحديد، ومن أجل موعد طبي(بالمغادرة  ، أو متغير كمنح اإلذننيةت التقتهيئة المعدا)ثابت ك التيسيري

 49 .ها تنفيذل المستغرق الوقت و ،التكلفة، إضافة إلى اإلدارات المشاركة في هذه العملية

الهمم سواء كانوا يعملون  من ذويللموظفين  التيسيرية المعقولةتوفير الترتيبات  على المنشأة وينبغي

بشكل فردي  مصممةً ت التعديالهذه  أن تكونيجب كما  .مل أو جزئيكا  مٍ دواؤقت، بدائم أو م بأجرٍ 

لو كانوا واالحتياجات من موظف إلى آخر حتى  هذه لتناسب احتياجات الموظف الفعلية، حيث تختلف

اإلعاقات وما يرتبط بها من احتياجات خاصة تم واع نأوألهمية التمييز بين  .من نفس نوع اإلعاقة

أي  التيسيرية الترتيبات تشملو ".الترتيبات التيسيرية الالزمة وفقاً لنوع اإلعاقة(: 2)قم ملحق رإرفاق "

 
 (. 54-52) مرجع سابق، ص، (2019) .ف أصحاب الهممالدليل اإلسترشادي لتوظي  49
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بالشكل  ،إجراءات العملادية التي تتم بها االعتيطريقة تغيير أو تعديل في الوظيفة، أو بيئة العمل، أو ال

هام المطلوبة، أو مال أداءولشواغر الوظيفية، على التقدم لم ماله لذوي متساويةالفرص ال الذي يوفر

 :الشائعةة التيسيريالترتيبات  أشكال ومن فوائد المتاحة للموظفين اآلخرين.التمتع بالوصول المتساوي لل

  لوات التوظيف في مواقع يسهل الوصف وإجراءات طلببالت واختبارات التوظيمقا قد ن عضما 

 واجهات لى جميعع رنتاإلنت محتوى إلى الوصول سهولة وإرشادات قواعد ، مع تطبيق إليها 

 اإللكترونية. والمواقع الرقمية االتصال

 وفقاً أطول  زمنيةلمدة  توفير التدريب، مع المهام الوظيفيةو على اختبارات التوظيف تعديلال

المواد المكتوبة بصيغ ميسرة يمكن توفير و ،جيه واإلشراف والدعم اإلضافيتوفير التومع  للحاجة،

 .المسجل الصوتيأو أحرف الطباعة الكبيرة،  أو برايل،قة طري كاستخدامالوصول إليها، 

  ق بإعاقته.يتعلسبب ل موظفتعديل معايير العمالة الزائدة عن الحاجة بشكل يضمن عدم استبعاد 

 أو إجراء تغييرات، موظفين المكفوفينللة للموظفين الصم، أو القارئين إلشارجمي لغة اتوفير متر 

 .عاقة الذهنيةشخص من فئة اإلة لاخبللحد من األصوات الص معينة

 الشاشة ولوحات  قراءة الصوت وأجهزة المساعدة، كمكبرات التكنولوجيا  أدوات وتقنيات توفير

 .لدمجهم االستقاللية المعززة وتوفير يةالوظيف همقدرات دعم وتحسين ، بغرضلبديلةاتيح االمف

 ديل المرافق الصحية.عتو أ اتمنحدرالخل أو إنشاء امدالتوسيع ة كالتعديالت المادي 

 ة في أوقات العملالمرون، إضافة إلى العمل عن بعدالعمل كتوفير إمكانية  المرونة في مواقع 

 خيرأتإمكانية أو  ة إلتمام العالج،غادراإلذن بالمأو منحهم  ل بدوام جزئي،معالية كمنحهم إمكان

ً ساعات بدء وإنهاء العمل   .يةرورالمفي أوقات الذروة  هملتنقل تجنبا

طبيعة  :، منهامعقوالً المطلوب عند النظر فيما إذا كان التعديل تراعي المنشآت عدداً من العوامل و

 ،لية الالزمة إلجراء التعديالتالتكاليف الما  ،الموارد التي تمتلكها ، ا وحجمه للمنشأةالنشاط التجاري 

حدوث أي خلل أو إرباك مدى يم تقي، مع ضرورة فعالية التعديل في مساعدة الموظف على أداء وظيفته

 50 المنشأة. في عمل

 
 (. 55-54(، ص )34-31سابق، ص ) (، مرجع1902. )الهمم  ترشادي لتوظيف أصحابسالدليل اإل 50
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تاجها لتي يحوبغرض تحقيق استدامة التوظيف تحرص المنشآت على توفير عوامل االستقرار المهني ا

ً م تآ تبذل المنشمنهم عن ذوي الهمم  وبتخصيص الحديثموظفوها بشكل عام،  لضمان تزايداً حرصا

تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة ، مع يوير والوظيفلتط وا في برامج التدريب همإدماج ما يلي: إجراء

على ضمان  ركيزالت مع، جميع األنشطة المرتبطة بالعمل لضمان مشاركتهم فيعند الحاجة لها 

عند تقدير مهاراتهم و ،طبيعة العمل مع أقرانهم الذين يمارسون نفس تب متساويةروا على همحصول

 الدعم الصحيوأهمها  االمتيازات المعيشية،هم على ولحص صرف الحوافز والعالوات، وضمان

توفير سياسات  ىلافة إم، إضأسوة بأقرانه المنشأةاالستفادة من المواصالت أو السكن الذي تقدمه و

واضحة وقنوات جود آلية ل، مع أو استغال ةءأو إسا  تمييزن والحماية من أي األما  لهم تكفلوإجراءات 

 51وفقاً لكل حالة.  تقديم الدعم المناسبتها ومعالجلعمل على ، لاوىوالشك مقترحاتمتعددة لل

جوانب القوة والقدرة  مروتستث الدامجة بمختلف القدرات والكفاءات وتؤمن بها،المنشآت رحب تُ و

ديمومة واستدامة ل وضامنة داعمةبداع في أجواء إلاقنوات المبادرة و بتهيئةظفيها مو لدىلمتوفرة ا

هم رضا رفع مستوى آت على استطالع رأي كافة موظفيها بغرض شلمنص اكما تحرء. عطا ال

 يةالبيئة الوظيفتقييم تعكس فقرات ستبيانات اال مع تضمين هذه، والمحافظة على استقرار معدل دورانهم

، الهمم لذويكال التهيئة المكانية المتوفرة شأ للتعرف على مدى رضاهم عن: ،هممن وجهة نظر

لبيئة  المنشأةتوفير و ،عن المراكز الوظيفية التي يتقلدونها  همرضا موظفيها،  تااقلط  المنشأةاستثمار 

 52. رحبة بالجميعومُ  عمل دامجة

 مـــــــمـ هـالذوي دمـــــاج ـمـؤثـــرة في إوالمـــة ــداعـ العــوامـــل ال ❖

استحداث المئات  في جلىم انتعاشاً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الثانية، تايا ذوي الهمضقشهد االهتمام ب

، مع تطور ملحوظ في البحوث والدراسات يةمراكز التأهيلالمن المؤسسات الطبية والتعليمية و

 خصصة لكافة الفئات واألعمار فيالتأهيلية المتية لبناء المؤسسات الحكومانيات وتخصيص في الميز

الئم رة البحث عن بديل يُ ضرولى الحربين العالميتين ظهرت الحاجة إ العديد من البلدان. وفيما بعد

إمكانيات الدول الفقيرة التي لم تستطع مواكبة المنهجية المؤسسية لتدني مواردها وتصارع أولويات 

 
 (. 53ص )(، 64) سابق، ص (، مرجع2019. )مأصحاب الهم ف  الدليل اإلسترشادي لتوظي  51
 . ( 49بق، ص )(، مرجع سا2019. )الدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم 52
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في البنى العادية للمجتمع،  رح جديد يقوم على مفاهيم الدمجالتفكير نحو ط ا. وهنا كانت بدايةة لديهالتنمي

 53بعيداً عن العزل المؤسسي. عل تفا ا يحقق لذوي الهمم فرصة للتكيف والبم

ولقد حرصت المجتمعات على استيعاب ذوي الهمم ومساواتهم بأقرانهم األصحاء، مع تحقيق العدالة 

هذا الحرص عبر  رفراد منتجين في مجتمعهم، وتبلويلهم ودمجهم كأ م وحفظ حقوقهم وتأهعية لهالجتما ا

فلم ة، ستويات العلمية والفكرية واالجتماعيالملى ن األبحاث والمؤتمرات والتشريعات عالكم الهائل م

طاقة  فهم، هماتمعإلى درجة اإلهمال وتركهم ليكونوا عالة على أسرهم ومجتتهميشهم  يعد من المنطقي

إذ تعتمد   54يها بشكل علمي متحضر. لإحسن توجيهها وتدريبها والنظر نتاج ما إذا أُ قادرةٌ على اإل

كأمر طبيعي ونتيجة حتمية  وعية إلى اإلعاقة، والتعامل معها موضال االستراتيجيات الحديثة النظرة

 اسات إدماج فاعلة، قائمةيسرسم بتحقيق األمن االقتصادي لمسيرة الحياة. وتتطلع في أهدافها إلى 

رفد ، وستدام في المجتمعر المُ راق االستقيقلتحخاصة، لارائح المجتمع ومنشآته العامة وبتضافر جهود ش

 نات المتاحة لمعالجة مشكلة البطالة ومواجهة النقص الحاصل في الكوادر المؤهلة.ا مكباإل أفراده

ً تشكل ما يع نسبةب، عاقةإلاشكال أحد أيعانون من شخص بليون أكثر من مع وجود و ٪ من 15 ادل تقريبا

 ،إعاقات غير مرئيةهم العظمى من األغلبيةلدى  "أشخاص سبعة ن كلم صشخ بمعدل أي"سكان العالم 

ارتفاع عدد المصابين بالعجز بسبب شيخوخة السكان وتفاقم الحاالت الصحية المزمنة في  استمرارع وم

رها من العوامل يمل البيئية وغالصحية والعوااالت ات الحباتجاهتأثر أنماط العجز ، ومع العالم

عاطي وت عاتالعنف والطوارئ اإلنسانية كالكوارث الطبيعية والنزاة والسقوط ويرالحوادث المروك

شير الواقع المعيشي لهذه الفئة إلى وجود الكثير من الصعوبات الحياتية التي ٌُ ي 55 ت،المخدرا

للوصول إلى حل جذري  عنها  ديث بجرأةالشائكة التي يجب الحايا القضن م همتوظيفتواجههم، ويُعد 

 ا. له

، للتغلب عليها والتخلص لهملة وٍة أولى البد من تحديد العوائق التي تحول دون المشاركة الكامخط  وفي

 يمكننا من تبعاتها، ولتهيئة الظروف البيئية المتوافقة مع تعدد احتياجاتهم واختالفاتها. وبمنظور عام ال 

م وقدراتهم الشخصية هلنا بعين االعتبار خصائصهم وميوهم إال إذا أخذنقطة النجاح إلدماجبلوغ 

 
حركياً في فلسطين من وجهة نظر المعاقين وأولياء أمورهم   للمعاقين ي اعي والمهنأهيل النفسي واالجتملت( "واقع ا2010جمال. ) عمر، أشواق عبد اللطيف 53

 (. 14جامعة القدس، فلسطين. ص ) ، عمادة الدراسات العليا،ماجستير سالةر .أهيلية"تالمراكز ال بعض  لعاملين فيوا
الجامعة  ، كلية الدراسات العليا،حة دكتوراهأطرو ". يقب ظرية والتطن في األردن بين النقيت تشغيل األشخاص المعوسياسا( "2010. )ملحم، محمد حسني أبو 54

 . (19دن. ص )راألردنية، األ
55 World Health Organization. (2011) WORLD REPORT ON DISABILIT. Page (261). 
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اعة لهم واستعداد المجتمع للتفاعل معهم، وذلك لجمم اعليمهم ودرجة إعاقتهم، مع مقدار دعومستوى ت

بيئة العمل،  ينهم فوتمكي تهمزيادة دافعيومؤثرة مع بغرض تحويل طاقاتهم المعطلة إلى قوى منتجة 

العدالة واإلنصاف  بأعلى قدر من مهالذي يحقق تمتع بالشكل متكافئةالفرص ال م علىحصولهوضمان 

 .والمساواة مع أقرانهم

ضروري وحتمي في وقتنا  البيئية كمطلبٍ التنظيمية ور كافة التسهيالت والتكيفات فيتو ضرورةول

ى المنشآت ، يتحتم علدامةمتطلبات التنمية المستيق تحقوة لعا المشاركة الف لتمكين ذوي الهمم منالراهن 

تجاهات الء اوبناتأهيل الكوادر البشرية وتطويع بيئة العمل المادية بلألعمال  تهيئة المناخ الداعم

ر إلى القدرات بدالً من اإلعاقات. وتتجلى أهمية الموارد البشرية في عملية القائمة على النظ اإليجابية

الواضحة  الستناد إلى السياسات والقواعدقع اإلنتاج، با تهم ونقلهم إلى موامهارا د وصقلتكوين األفرا

ابتداًء من التخطيط ووصوالً إلى التنفيذ  لة،مرحدارة العليا لتحقيق إدماجهم في كل والُمدعمة من قبل اإل

 قوقيةحمسألة معها ك التعاطيليتم  ،من منظور التعاطف التوظيفعملية  البد أن تخرجف ومراقبته.

 تكفل وصولهم وتمكينهم.التي سبة ابير المنا اتخاذ التدتستلزم 

وضع  بح لزاماً على المنشآتأص، افي تكامل أدوارهال كتب لها النجاح إلن يُ  شاملةعملية اإلدماج  نوأل

بعين االعتبار كافة األبعاد السابقة لتعمل بانسجام وتوازن تام، في  تأخذ ،خطة عمل طويلة األجل

منظومة متكاملة تُحقق التنمية المستدامة المنشودة. وبهدف تحويل الطاقات من سلبياتها إلى إيجابياتها 

 في اإلنتاج والتفاعل سنورد بشيء من التفصيل أهم العوامل الداعمة والمؤثرة في إدماج ذوي الهمم:

ــ ة بقدرات ذوي الهمـ الثقمستوى  ❖  مــ

ائض الطاقة من تفعيل ف د  لق في ظل ظروف معينة تحتخت ،ولاإلعاقة قضية مجتمعية في المقام األ

ع تض لتيعية المختلفة افي الظروف والسياقات المجتمتكمن المشكلة حيث  م.مهلدى ذوي ال الموجود

أشارت العديد من  فقد .موثقة والعقبات غير المبررة، والتي ال تستند بطبيعتها إلى أي رؤى علمية القيود

بحد  ةتي تواجههم ال تعود إلى اإلعاقوالتوافقية ال أن أصل المشكالت الحياتيةث إلى األبحا الدراسات و

 م.بها إليه المجتمع لطريقة التي ينظرذاتها، وإنما تعود إلى ا



45 

 

ً يُعد التحدي األصعب لذوي الهمم حيث   عدم أمامهم، يتمثل في هو تشكيل بعض أفراد المجتمع عائقا

هم، ليصل بهم إلى اتمهار واستثمار عهم من اكتشافم ومننجاحه يد فرصهم، ويتعداها لتقيالثقة بقدرات

قد ساد في محيطهم. و لةداوالمت الرسائل السلبيةهائل من تحت تأثير بأنفسهم فقدان الثقة من  حالة عقيمة

ً ربط اإلعاقة بعدم القابلية للتعلم أو العمل، ومع عزل ذوي الهمم في مدارس ومؤسسات تأهيلية  قديما

التشاركية مع  تا درتهم على التكيف وبناء العالقبعدم ق الخاطئ فصلة تعزز االعتقادلية منشآت عمومن

لة العديد من الصور النمطية المتمثلة في ويط  مجتمع. وهكذا واجه ذوي الهمم لعقودٍ باقي شرائح ال

خاصة. لا عتهممواقف الناس واتجاهاتهم، متجذرة في معلوماتهم الخاطئة ومتشكلة عن سوء الفهم لطبي

المشاركة في  هم إال أنقوقاية حمحتعزيز ول الهادفة التشريعاتق وين والمواثيوانالقالرغم من  وعلى

من األفراد عند مقارنتها بنظرائهم  نخفضةال تزال مجاتهم تياالحوتوفير الفرص المالئمة  همتوظيف

 ً  56والمتعلمين نسبياً.  القادرين جسديا

قدراته " كبالفرد نفسه"تعلق منها ما ي ة،يدعدقته بها بعوامل ثذاته ولفرد ليتأثر تقدير اوبشكل عام، 

كالمناخ التنظيمي  "خارجيةالئة بالبي"، ومنها ما يتعلق استغاللها ، والفرص التي يستطيع عداداتهتسوا

المادية ظروف ال، وطبيعة العالقات بين الفرد وزمالئه، وأو اإلدارة السائد نمط القيادةالمتمثل ب

الهمم وسوق العمل،  يومع وجود الفجوة القائمة بين ذوفي الواقع، و. وما حولها العملببيئة  طةالمرتب

وتفضيل الشخص الطبيعي عند التفكير  وهمنح زة على اتجاهات أصحاب العمل السلبيةوالمرتك

نقص ب نةمقرووال عن القيام بالواجبات المطلوبة منهم همبعجزالموسومة نظرة بال والمرتبطة بتوظيفهم،

عمل الممنوحة لهم، مع ا الياهم ومزأجور سة على تخفيض مستوىوالمنعك ،جيتهمإنتا  وضعفمؤهالتهم 

ومع نظرة زمالء العمل غير المتقبلة  بالشكل المناسب لهم،ق فامرالالتدني الواضح في االهتمام بتهيئة 

ً لعرقلة العمل وضعف أدائه،  من الصراع االنفعالي لة حا  مهماليعيش ذوي لوجودهم، واعتبارهم سببا

مجموعة من معها تنشأ و المقدمة من قبلهمال معواأل جودة الخدماتمجملها على  تؤثر فيلداخلي ا

 .العزلةوإلحباط ل فيها  ونلميياالنعكاسات النفسية 

ً لدراسة ) نسبة كبيرة ممن يرغبون في ذوي الهمم يمثل  (Kleynhans & Kotzé ,2010ووفقا

ً  هعاطلين عن يبقون العمل، لكنهم ية سيئالربإمكاناتهم، وتكمن األسباب المدراء  إقرارلعدم  غالبا

ي يعان، حيث ههمسبقة والتحيز تجا المام المواقف السلبية واألحكو اتهمنقص الوعي بقدرهم في الستبعاد

ص والفر المزاياانخفاض  والذي يشمل ،من التمييز المرتبط بالعمل والمعاملة غير العادلة ذوي الهمم
 

56 World Health Organization. (2011) WORLD REPORT ON DISABILIT. P 
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ههم، ، والسلوكيات السلبية تجا مهإمكاناتواقعية حول الالتوقعات ال ي، فضالً عنلعمل اإلضافالمرتبطة با 

ً غالب إنما تظهرعنها أو نشرها للعامة، تعبير ال يتمالمواقف ال  هذه على الرغم من أن من ة في الالمباال ا

، بدًء من  نحوهمة مختلفجابات األشخاص استهؤالء يُظهر ، حيث تجاههم اء والموظفينلمدرا

وهو ما يعود في  معهم، التكيف المتبادلباإليجابية  ت، إلى االستجاباهماستبعادببية سلالستجابات الا

  57 هم.طرق التعامل معب نيقيال إلى عدممرده 

وبالحديث عن واقع المجتمعات العربية فقد أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية التي أجريت الستقصاء 

المجتمعات العربية  دعربية أن النظرة السائدة ألفرابعض البلدان الختصين في الجزائر وظر الموجهة ن

إلى التقاطع الواضح في ثقافة هذه المجتمعات  ارةإلشالهمم هي نظرة القصور والرفض، مع اتجاه ذوي 

ألفكار السائدة مطية اغية ونفرادها. ومع ثقافة التهميش الطا ونظرتها السلبية، نتيجة للجهل المنتشر بين أ

ال البشري، تتوضح االلتفات إلى تنمية رأس الم نولى استثمار رأس المال المادي دكيز االهتمام عوتر

مية الحقيقية والفاعلة، والتي تبرز في انخفاض الدخل وارتفاع نسب البطالة. لتنل لمؤشرات عدم الوصو

ة المجتمع العربية في وصف نظرالدول تخصصي ج الدراسة االتفاق الكبير بين مكما أظهرت نتائ

مع تأكيدهم بأن المجتمع هو في حاالت اإلعاقة الشديدة،  ةصئمة على تجنبهم وعدم تقبلهم خا القا 

مباشر عن رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم، وتغيير المناخ االجتماعي بما يحقق اندماجهم، مع ال المسؤول

 58 اهيم الخاطئة عنهم.ح المفلتصحي التركيز على قيمتهم وأهمية امكانياتهم

أن العديد من  على مخاوف أصحاب العمل، إال تا من تركيز معظم األبحاث والدراسوعلى الرغم 

ركة نجاحاتها. وفي دراسة أجريت للتركيز على التوظيف التنافسي أظهرت مشافي المنشآت بدأت اليوم 

لشاملة والوعي عزيز ثقافة العمل افمع ت الهمم،فوائد المتحصلة جراء توظيف ذوي نتائجها العديد من ال

 صورة المنشآت، تمثلت في: الربحية، ا التنافسية التي انعكست علىيابالقدرات تشكلت العديد من المز

 موظفيناجية، االبتكار، االلتزام بالمواعيد والموثوقية، تنوع العمالء، رضاهم ووالؤهم، ودوران النتاإل

ة حياتهم، وتعزيز ثقتهم ين نوعيفي تحس وتنعكس ل ذوي الهممد لتشمالفوائووالئهم، كما امتدت هذه 

 59 وشعورهم باالنتماء للمجتمع. ،مبأنفسه

 
57 Kleynhans, Ronel. & Kotzé, Martina. (2010). 

مجلة  ان العربية، دراسة استكشافية"، لبلدا ضائر وبعزتصين في الج المخ وجهة نظر  من( "مواجهة التهميش واإلقصاء االجتماعي 2019يوسفي، حدة. ) 58

 . 1، العدد 6، المجلد لبواقيالعلوم اإلنسانية لجامعة أم ا
59 Sally Lindsay, Elaine Cagliostro, Mikhaela Albarico, Neda Mortaji & Leora Karon. (2018). "A Systematic Review of 

the Benefits of Hiring People with Disabilities". Journal of Occupational Rehabilitation. volume 28, pages634–

655(2018). 
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أصحاب العمل في كل  تراودالمخاوف التي  ألهم المتضمنة (Bonaccio et al 2019,)ووفقاً لدراسة 

واإلنتاجية وظيفي داء الر المدراء عن قلقهم المرتبط باأل، عب  مرحلة من مراحل دورة التوظيف

نسب بمتعلق والتدريب، إضافة إلى قلقهم ال ي الهمم إلى المزيد من اإلشرافمع احتياج ذو ةالمنخفض

ريبية إلى خالف ذلك، حيث أظهرت النتائج أن الفرق ما أشارت األدلة التجبينة. التأخر والغياب المرتفع

يان، ر من األحفي الكثي ائياً ومعدومٌ حصإ ئيلٌ في إنتاجية العمال من ذوي الهمم عن غيرهم هو فرق ض

عدم توفير الترتيبات المالئمة،  ة النخفاض األداء النسبي إلىلمكما عزت الدراسة األسباب المحت

ن سبب الفشل في تلبية معايير أداء معينة يعود إلى مجموعة واسعة من العوامل التي ال ت أضافوأ

الدعم اإلداري. لتنظيم وتقار لعمل غير الواضحة، واالفالبات طلمتعزى لبقدرات الشخص، وإنما تُ  تتعلق 

ً  ثبتت األدلة التزامهم بشكل متساوٍ ت الدوام فقد أالجوفيما يتعلق بس مع قرانهم ن أ موأفضل أحيانا

 كبير في معدل دورانهم. انخفاٍض 

ث مل، حيئة العأعرب بعض المدراء عن مخاوفهم المرتبطة بتأثير ذوي الهمم على زمالئهم في بي كما 

م السلبي على زمالء العمل هرهم على التكيف االجتماعي، تأثيف وتضمنت: قدرتتعددت هذه المخاو

تسهيالت المقدمة لذوي الهمم، عرقلة عمل الفريق واستياء ال من وحهم المعنوية، استياء زمالء العملور

يبية أشارت إلى التجر األدلةعن اإلنتاجية المنخفضة. إال أن زمالء العمل من اضطرارهم للتعويض 

ع على أداء الفريق الهمم ظهرت نتائج تأثير التنو ير التسهيالت الالزمة لعمل ذويف ذلك، فمع توفخال

، الموظفينملحوظة في معنويات  زيادةٍ  هم وبين وزمالئهم في العمل، معبينت في تحسن التفاعال

 ت المقدمة لذويتُرسل هذه التسهيال. حيث لدورانوارتفاع اإلنتاجية، وزيادة االلتزام، وانخفاض معدل ا

 ات الموظفين واهتمامها برفاهيتهم.تُظهر تقدير المنظمة لمساهم ،نالهمم إشارات إيجابية للموظفي

بالنسبة للمخاوف المرتبطة بتعرضهم لإلصابات والحوادث بمعدالت أعلى من أقرانهم فقد أشارت  أما 

المة يؤثر بشكل ءات األمن والسكما أن وعيهم بإجراعام،  ا بشكلاألدلة أن هذه المخاوف ال أساس له

ت حاالضمان مراعاة االستعداد ل المنشآتعلى يتوجب اآلخرين. و المنشأة ءا إيجابي على أعض

طة استجابة فردية لكل عامل من ذوي الهمم، يتم تحديثها ومراجعتها بانتظام الطوارئ مع وجود خ

 60 للتأكد من مالءمتها.

 
60 Bonaccio, Silvia. Connelly, Catherine E. Gellatly, Ian R. Jetha, Arif. Martin Ginis, Kathleen A. (2019). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Catherine_E_-Connelly
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9602-5#auth-Kathleen_A_-Martin_Ginis
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 ديةوق الفررفمراعاة الهي  أحد ذوي الهمم معالمباشر مل تعا ال لدى ا يتوجب إدراكهلتي مور اومن األ

يستطيع القيام به وما يتميز  ، والتركيز على ما مهمن ة كلالتشجيع والتحفيز لنقاط قومبدأ  اعتمادو ،بينهم

إحباط  دون ةحاولللم ينه الفرصة والوقت الكافيئإعطا مع تكليفه بمهام تتناسب مع قدراته ، وبه

فرض ، واالبتعاد عن عن ذاته يالحقيقإمداده بالوعي ه، مع ضعفخيم لنواحي تض دونو ،محاوالته

كشفت التجارب و 61 .تحقيق أهدافه وتحول دونتعيق سلوكه أن ها الحماية الزائدة عليه، والتي من شأن

مهارة الشخص  ة تفوق ومهار والدراسات عن قدرة ذوي الهمم في مزاولة أعماٍل ومهٍن مختلفة بإتقان

م من حيث الدقة هتفوقمع  أنفسهمالمسؤولية ب لمهم تفضيلهم لتحر الكثير منهأظ  فقدم أحياناً، السلي

مواهبهم وقدراتهم  ناسبأعمال تُ م هإلي تسندأُ إذا ما  أشخاص جديرون بالثقةم فه ،والسرعة في األداء

 ه.التدريب الذي يحتاجون معها قوالتو

الجدوى من  قاً ال يمكن تجاهله، وعليه فإنكيةً كبيرة وسوالهمم شريحةً استهالذوي  يُمثل وفي الواقع،

التي توظفهم مقارنة  للمنشآتنتاجية واإلاء أهمها ارتفاع معايير األد ،قاط عدةتوظيفهم تنعكس في ن

أو  إداريةية أو من مهارات فن تلكه هؤالء األفرادما يممع استثمار ف على ذلك. بمثيالتها التي ال تعمل

ً في نشآت حقق المتُ تغلة غير مس تخطيطية ً ملحوظا قرار واالنضباط والحضور الستا تمعدالارتفاعا

الواضح في ارتفاع معدالت رضا الموظفين األثر اإليجابي ن كو  والتي تنعكس بدورها لت، والسالمة

بـحـاث ومنـهـا ن األـديد منتــائج الع حيث تشير هم.ـاعي بينـل الجمـوالعمتعزيز روح الفريق و

((2013 ,Mason & Aramovich عندما يدرك الموظفون  تتناقصمل علترك االنية في  إلى أن

ظهر قوة تأثير تهيئة المناخ المؤكد للتنوع ، وهو ما يُ ةلة العادلعامالمصول إلى الفرص والمساواة في الو

 62 ار.على نفسية الموظفين وقرارتهم المتعلقة بالبقاء واالستمر

 ً على أمل  تيالتي أجر Kendall & Karns, 2018)الهمم )ذوي  وظيفت دراسة جدوىل ووفقا

في هم توظيففي متخصصين مع عمال وألل عمقة مع قادةم مقابالتتم إجراء عدة  هم،تحسين فرص عمل

ف تفوق مزايا التوظي الدراسة نتائجأوضحت  ،األمريكية منطقة سياتل بواشنطن بالواليات المتحدة

المترتبة على  تكاليف المباشرة وغير المباشرةألساطير حول العلى عكس سوء الفهم وا، ملالشا 

هام العمل، مع التنويه إلى إمكانية تفوقهم ة مأديتوظيفهم. كما كشفت الدراسة عن قدرة ذوي الهمم في ت

 
 تماعية.ج القضايا االفي  ، مقالمنالالمجلة ( "تطوير الثقة بالنفس لألشخاص ذوي اإلعاقة"، 2016)حي مروح. وعبدات، ر 61

62 S Donna Chrobot-Mason & Nicholas P. Aramovich. (2013). "The Psychological Benefits of Creating an Affirming 

Climate for Workplace Diversity". Research Article. First Published October 31, 2013. 
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 عالوةً  ها،يشغلونالتي  بشكل صحيح مع متطلبات الوظيفةهم مطابقة قدراترانهم عند في األداء عن أق

 63 العمالء. نفي مكان العمل وبي همبي لتوظيفإليجا ء األثر اتردد أصداعلى 

توازنه ، والذاتي من جهة لوصول إلى توازنهل هحيط تفاعل الفرد مع مبتم تالتكيف عملية ديناميكية وألن 

ر يتغيل على عملية مستمرة يقوم الفرد من خاللها بالعم، وكونه الخارجي من جهة أخرىه مع محيط

ونظراً الحتياج ذوي الهمم للمساندة  64 ،وبين البيئة التي يعيش فيهاوازن بين نفسه سلوكه الستعادة الت

ً لوصولهم باالعتمالمتة االمجتمعية والخدمات التأهيلي د على وافقة مع طبيعة احتياجاتهم الخاصة، دعما

راد ع على عاتق كافة أفركة تقية مشتذواتهم إلى أقصى درجة ممكنة، وألن الدعم والتعاون مسؤول

ً عليهم التكالمجتمع وم  ا ومساعدته يةعادة تشكيل هوية هذه الشريحة المجتمعف إلتا نظماته، كان لزاما

 .التفاعلية ا عالقاتهإلنشاء بناء القاعدة األساسية و ليةتقالالستحقيق ال

ورة هو ما يُلزم معه ضربية. وت السلفالسياق المجتمعي هو المتغير األساسي والفارق في نشوء التداعيا 

نسجه العقلية االنتقاصية. وذلك هيمنة الوهم اإلعاقي الذي ت نمافة السائدة إلخراج ذوي الهمم تغيير الثق

بني استراتيجية إدماج واضحة، تُحدد فيها األدوار المرتبطة بأفراده ومنشآته، لتحقيق ل تخالمن 

اجها. مع ضرورة وصوالً إلى إدما في إثبات وجودها ساندتهها، ومواء االجتماعي لهذه الفئة وقبولاالحت

 المنشآت ياتساسالتركيز على التحول طويل األجل من خالل النظر في أوللتغيير، ة نوالمراتباع نهج 

ً ، وإدارتهم موظفيها القيادة التكيفية لبناء الثقة المتبادلة مع ، واعتماد مبادئ ولبناتها  مع  قوتهملنقاط  وفقا

 مل وآلياته.ير إجراءات العهبهم ومساهماتهم في تطووام حفيزت

 ةـ ت التوظيفياءا جرمدى مالءمـة اإل ❖

بعد فترة طويلة من التعليم والتأهيل  الناتجة صلتها محو ،الهمم ذويل التأهيلية قمة العملية التوظيفمثل يُ 

مكانهم الحقيقي.  كتسابالالغة عالوةً  على أهميته الب ،المختلفة الكتساب المهارات المعرفية والمهنية

على مستوى الدول وقطاعاتها  ةات المطروحنا من أصعب الرهالهمم  ذوي توظيف النجاح فيعد يُ و

إلزاميةً للتشغيل ويفرض الغرامات عند  حدد نسبةً يُ قانون إصدار جرد مبق وأفرادها، كونه ال يتحق

 
63 Kendall, Kristen M. & Karns, Gary L. (2018). "The business case for hiring people with disabilities". Westburn 

Publishers Ltd. Social Business, Volume 8, Number 3, Autumn 2018, pp. 277-292(16). 
ن في محافظة امليلعاالخاصة  االحتياجات لذوي االجتماعي ي ( "مستوى الرضا عن العمل والقدرة على التكيف النفس2018) لي، صياح.امهدي. الشمربابعة،  64

 (. 6ص )، 5(32، المجلد )اث )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحإربد في ضوء بعض المتغيرات"، 
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 كمن في وجودإال أن العبرة ت ،لقوانينعات واالتشري هذهالرغم من أهمية وجود اإلخالل بتطبيقها. وعلى 

الة تضمن إتاحة الفرص المتكافئة دون التمييز بين يات فعلآ ، مقرونة بة استراتيجية ممنهجةخط

 .المختلفةباألنشطة مشاركتهم و همدماجإالعقبات والصعوبات التي قد تحول دون  إزالةمع ا، ُمقدميه

حيث  العالم،جميع دول  ة فيالعمل غير المستغل جموعاتأكبر موبالعودة إلى الواقع، يُشكل ذوي الهمم 

 المجتمعيةئات الفمن بغيرها، كما تُصنف هذه الفئة  أعلى مقارنةً  البطالة بمعدلٍ  نم هذه الفئة عانيتُ 

 . وبالرغم من أنغاللهم من جهة أخرىتمن جهة واس العملعاني من تجاهل أصحاب التي تُ  المهمشة

ً يععليه واق غير متفقٌ  حقٌ ه في ممذوي الهحق  أن إال ،ق عليها بين الجميعفتالمُ  حق العمل من الحقوق  ، ا

ً  االتفاق  قد تم وإن كان مرتكزةً في تحديد نظرة الهم هي الجاهة تالنظرة السائد . فمازالتعليه نظريا

ً لقصورهم العضوي، دون إيالء مهاراتهم وتفاوت قدراتهم أي أهم ذكر، يٍة تُ المهام الموكلة إليهم وفقا

هم االستفادة الكاملة من خبراتك ارئة مع نُظرائهم، ويحوُل دون إدمنافسة المتكافهو ما يُقيد فرص الو

على فرص العمل المناسبة لفعالة والتي من شأنها ضمان حصولهم ة اليكاناتهم. وعليه نالحظ أن اآلوإم

 اآلن.ما زالت غير واضحة حتى 

أخذها بعين لى المنشآت لزاماً ع أصبح الُمنتجة، البشرية الطاقةزأ من وباعتبار ذوي الهمم جزًء ال يتج

ة هيكلة كافة مراحل عادى إالمتاحة في المجتمع، مع العمل علعداد للموارد عند التخطيط واإل راالعتبا 

التوظيفية وتهيئتها لتمكينهم وإدماجهم. بعيداً عن أشكال التوظيف الصوري المفتعل الذي يُعنى  الدورة

كافئة في سوق العمل، تمالتي تبدأ مع تهيئة الفرص ال ،همفي حقوقاملة تحقيق المساواة الكم دون توظيفهب

التعويضات، والحوافز، والترقيات، واإلجازات، مع ، وجورل بتطبيق كافة األنظمة المتعلقة باألوتكتم

 تهيئة ظروف العمل اآلمنة والعادلة.

صائصها، إختالف خ راعاةى كفاءتها، ينبغي مفظة علالمحا  ومع إعادة تخطيط القوى العاملة وبغرض

ام لمهنشطة المرتبطة بكل وظيفة وتحديد اموجودة في المنشأة لتوصيف األلاوإعادة تحليل الوظائف 

طاقة والمسؤوليات المرتبطة بها، وهو ما يترتب عليه إعادة تشكيل مواصفات شاغل الوظيفة وتصميم ب

هم بالشكل المالئم ي الهمم وإدماجظيفية، الستقطاب ذوات الوالجدارالوصف الوظيفي المبني على 

 ةطبيعال دراكد إبع راتهم. فعلى أصحاب العمل وُصناع القرار الثقة بقدرات ذوي الهممدقو لمؤهالتهم

بهم واألساليب الصحيحة للتعامل معهم، وتقييم مدى توافق خصائصهم مع متطلبات كل وظيفة، الخاصة 

هم نيمع تهيئة البيئة المحيطة لتمك ،تنميتها اتهم والمتخصصة لصقل مهارريبية ج التدوتوفير البرام



51 

 

طرق فية يتحتم على المنشآت إتباع اليتوظ ال جراءاتاإلوتبعاً ألهمية  الكامنة بداخلهم. الطاقاتواستثمار 

 ثمارواستة في كل مرحلة من مراحل دورة التوظيف، لضمان استقطاب ذوي الهمم مدروسالعلمية ال

الواجب اتباعها في كل  بشيء من التفصيل أهم اإلجراءات، وعليه سنورد اتهم ومواهبهم المختلفةدرق

 مرحلة:

 يـــــفـيـوظـــف الــــــوصــال ➢

دارة المنشأة على تحليل كافة الوظائف فيها، بدراسة المهام المرتبطة بكل منها ووصفها بشكل إ ملعت

تمكين ذوي لمنشأة ض سعي الوفي معر ومسؤولياته. ياتهح صالحاغلها ويشرحدد مواصفات شدقيق يُ 

 ف من قبلظائالوهذه  في تصميمالمشاركة الحقيقية أهمية  تتضح، سهولةيسر وم بهلمن أداء أعما  الهمم

لالستفادة من اقتراحاتهم في تعديل  الجهات العاملة في مجال تشغيلهم،من قبل الهمم أنفسهم، أو  ذوي

 ءً ا نعدم تصميم الوظائف بمراعاة رة مع ضرو ،العمل ية الخاصة ببيئةسيرت التيترتيبا المهام وإضافة ال

عدم تصميم  إضافة إلى، مملها ذويعن  صورة النمطية المغلوطةس الركعلى انطباعات مسبقة تُ 

توفير مع  لهم متاحة الوظائفأن تكون  فمن المفترضوتهيئتها دون غيرها،  لهم وظائف معينة

درات قلمهام وحجم العمل المناسبة  شأةب على المن، كما يجتهامن ممارس ممكينهلتالزمة ديالت الالتع

ً  مناسبتها و، الشخص المكلف بها  ومهارات  ،بتنفيذ العمل المرتبطةمخاطر ال حديدتمع  ،لبيئة العمل أيضا

ى كيز علن الترالتركيز على ما يجب تحقيقه، بدالً م، وها لتغلب عليوالتأكد من وضع اآلليات المناسبة ل

 66   65. كيفية تنفيذه

 ــائــــفوظـن الـالن عــــاإلع ➢

إظهار عاة ارم مع، الهمم ضمن وصول ذويت بطريقة سهلة وميسرة منشوراً اإلعالن ن وكيجب أن ي

إدراج  مع تجنب .هاراتتنوع الوظيفي من مختلف القدرات والمترحيبها بالو، همالتزامها بتوظيف المنشأة

قنوات  ريتوفة، مع أو كتابية شفوي اتمتحانية، أو الخضوع التراط اللياقة البدناشك يزيةأي عبارات تمي

 67 بالطرق المناسبة لهم. تفساراتساالإتاحة الرد على و ،تقديم طلبات التوظيفومتعددة للتواصل 

 
  : ةيالسعودربية الع المملكة. ةءمشهادة موا -ة لبيئة عمل نموذجية لألشخاص ذوي اإلعاقشادي ردليل اإللا( 2014. )االجتماعيةتنمية وال لالعم وزارة 65

 (. 28-26ص ) .االجتماعيةتنمية  وال لعملا ةوزار
 . ( 24مرجع سابق، ص )، (2019) .اب الهممالدليل اإلسترشادي لتوظيف أصح 66
 (. 10) ع سابق، صج مر، (2019) .توظيف أصحاب الهممل  الدليل اإلسترشادي 67
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 فــــــــيــوظــات التـــــبـلــط ➢

مع ، اء بياناتها الستيف بديلةالطرق التوفير مع ام نماذج معينة لطلبات التوظيف، استخد للمنشأةيمكن 

 باختيارتاحة الفرصة إو، الهمم سهلة الوصول والتعبئة لذوي ،ةاستخدام لغة بسيطة ومباشرمراعاة 

فة ، إضااحتياجهم أو طلبهم عند مع إمكانية مساعدتهم في تعبئتهالطلب،  إلرسال لهم لمناسبةا يقةالطر

، تهتعبئل المستغرقمراعاة الوقت ، وضمن الطلبارية االختيارية وتحديد المعلومات اإلجبضرورة إلى 

جها ة يحتايريتيسأية ترتيبات وجود عن ه سؤال، مع في فترة الحقة واستكماله هحفظ نم هتمكين مقدمل

عها، انوأيم أمثلة عن وتقد التي يمكن إجراؤها تفاصيل الترتيبات إدراج و، أثناء المقابلة أو العمل

سرية ، مع ضمان إلجراء المقابلة حضورهميبات قبل تهم لبعض الترتدى حاجتوقع مفي  لمساعدتهم

 69   68 .احتراماً لخصوصيته لومات التي أدلى بها مقدم الطلبعملا

 نـــــــيـحــرشـار المـــــــيختا ➢

 على ةً قائمو مرنةً المرشحين اختيار عملية  البد أن تكونالهمم  لذويداعمة السياسة الة نشأ الم يتبن عند

 احتياجات، وعلى ةهوميولهم وخبراتهم من ج ذوي الهمم على مؤهالتادها باعتم ،ر الكفاءةعنص

 التشغيل الصوري القائم، بعيداً عن أهدافه رفٍ ط  كلليحقق  بالشكل الذي ،من جهة أخرى الفعلية العمل

ً وفي حال استخدا .الشفقةو العطف على أساس ، المختصرة نشحيلمراة قائملتحديد م المنشأة نظاماً آليا

ً  يمية مؤشراً الت التعلهؤاعتبار الم عدممع ضرورة مراعاة  تعديله،من لتأكد يجب ا على القدرات  دقيقا

من يهم الحكم علوعليه ال يجب  ،كمال تعليمهمإلمنحوا فرصة لم يُ الهمم ي ذو من الكثيرفواإلمكانيات، 

ر من الكثياعة، فهناك لكتابة أو الطباءة واة القرأو عدم تمكنهم من بعض المهارات كسرعخالل فقدانهم 

ل عما التدريبية واأل الخبرات، كما يجب مراعاة المهارات مباشر على هذه ال تعتمد بشكل التي األعمال

م للتعلم تهدافعي علىمؤشراً  والتي تُعدة، مهارات تنظيمية كبيركونها قد تكون أكسبتهم  لتطوعيةا

على  همير بتوظيف قدرات، والتفكلديهم وةجوانب القعلى  لتركيزيجب ا كما  ،وااللتحاق بسوق العمل

م تكن مذكورة و لى لعلى مهارات جديدة حتهم مية النظر في إمكانية تدريبعملية، مع أه تشكل مهارا

ما  وهو في سوق العمل لهماألخذ باالعتبار قلة الفرص الوظيفية المطروحة مع و ،طلبات العمل ضمن

 71  70 .لعملعن ا رات طويلةهم لفتانقطاع حالة يبرر قد

 
 (. 33ص )  ، سابقع ج مر (،1402) .مواءمة هادةش  -ة إلعاقا  لبيئة عمل نموذجية لألشخاص ذويرشادي الدليل اإل 68
 (. 11سابق، ص )مرجع ، (2019) .الدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم 69
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 ةــــــيـصـخــة الشــــــابلـالمق ➢

، إال أنها قد العملية اتهمخبرم ولعرض مهاراتهللمتقدمين من ذوي الهمم  ةالمقابلة الشخصية الفرص حيتت

ً تكون  د ن ال تكون المقابلة هي المؤشر الوحيبأ  نصحيُ  عليهم في بعض األحيان، وعليه عنصراً ضاغطا

تجريبية، أو عرض لاالفرصة لبدائل أخرى كفترة العمل إتاحة يتم  وإنما قدرات المرشح، للحكم على 

 التيسيرية له.لعمل بعد توفير الترتيبات م امها لتعرف على قدرات المرشح في أداء لعينات العمل 

 التيسيرية الالزمة في إجراء الترتيبات الصحية للمساعدةاالستبيانات الطبية و ويمكن للمنشأة استخدام

قع وجود احتياجات إضافية لدى أي وتالشخصية مع  نشأة أسلوب المقابلةي حال اعتماد الموذلك وف

بعض الترتيبات  وجب توفيريُ طلب التوظيف، األمر الذي  اللن خفصح عنها ملم يُ  متقدم للوظيفة

إضافة إلى ضرورة  .الداعمة جهوزية األدوات األساسيةمع ضمان ي، التيسيرية المعقولة بشكل استباق

تواصل ، كتطبيق تقنيات الاختالف احتياجاتهم على مالهم ذويلتعامل مع للى المقابلة القائمين ع تدريب

فاءات األساسية المطلوبة التركيز على نقاط القوة للمتقدم والكو سئلة،األرح البصري وطريقة ط 

، ذهنيوود بدني ما تتطلبه من مجهومزاولتها  تحديد مكانو توضيح طبيعة المهامرة للوظيفة، مع ضرو

ير االبتعاد عن العبارات التي تث، وكيفية وصول الموظف إليها و ئيةا هنال تركيز األسئلة على النتيجة معو

يه توجالخاصة، ومع ضرورة  عن التفاصيل الطبية أو الشخصية األسئلةتجنب مع ، فقة والتعاطفالش

 73   72. وجودهم إلى مرافقيهم في حالالهمم أنفسهم وليس  لذوياألسئلة 

 فـــــــوظيــتالارات ــــبـتــاخ ➢

المرشحين  راتقد رف علىتوظيف كمرحلة أولية للتعالاختبارات المنشأة إجراء  اعتماد في حال

الهمم  ذويراً الستخدام أكثر سهولة ويس ها لجعلالهامة جراءات بعض اإل تها فال بد من مراعا  واختيارهم

هم ضد زيالتأكد من عدم وجود أي تميو ظيفةلولاألساسية  هاملقياس المختبار االتصميم ة مراعا بوذلك 

طبق على غيرهم يجب ما يُ ف لهمة عينعدم تخصيص اختبارات مالتركيز على  معفي اختبار القدرات، 

يير طريقة تغ في مرونةال ، ومع إبداءند الحاجةمع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ع طبق عليهمأن يُ 

 
 (. 20-31ع سابق، ص )مرج  ، (2019) .مهم الدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب ال 71
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مرونة في الالوقت و مراعاة عنصر إضافة إلى، خص مساعدالسماح بوجود ش وأ ارتقديم االختب

 75  74 دقيقة أو مفيدة.قد ال تكون المعايير السائدة بة ارنالمقاألخذ بعين االعتبار أن و احتساب الدرجات

 ــةــــابعــوالمتـ فـــــوظيـتال ➢

يحتاجها، التي  رتيبات التيسيريةفرصة أخرى لمناقشة الت منحهللمرشح يُفضل  تقديم عرض العمللدى 

ً  إعاقتهم أثناء عملية التوظيفشحين رمحيث يُخفي بعض ال يُفضل  يهوعل من استبعادهم بسببها. خوفا

بما إلمامهم من  ، والتحقق من معرفتهم بسياسات وإجراءات مكان العملالتأكد  رتهم بالعمللدى مباش

جي في يرالنفسية وتحقيقاً لالنخراط التد كسراً للحواجزدة بالبيئة الجدي همتعريف، مع ممنه المنشأة تتوقعه

التحقق و المنشأةدمات المتوفرة في الخق وفعلى األقسام والمراهم تعريفذلك من خالل العمل، حيث يتم 

 ،ياساتهقوانين العمل وسها ر المهنية بما فيشرح كافة األمو، مع بسهولةيها لوصول إلل تهمقدرمن 

، مسموعة أو مصورة أو ةبطرق ميسرة سواء مكتوبلمعلومات اهذه على الوصول لتهم التأكد من قدرو

ساعات وأيام كية بما فيها من حقوق وواجبات، يومال برحلة مسار العملهم تعريفإضافة إلى ضرورة 

بنسخة من اللوائح  همتزويدمع  ،ر الالزم التعرف عليها ا من األموأنواع االجازات، وغيرهو الدوام

، عالوة على ضرورة تهالها وتعبئ لكيفية الوصو توضيح معالمستخدمة  والنماذج للمنشأةالداخلية 

 اله همسهولة وصولو متها ءمدى مالوالتأكد من  ،بيئة العمل في احةباألجهزة واألدوات المتهم تعريف

سهيل مهام تلها ونأو برامج فنية يحتاجة المعلومات بأي احتياجات تقنية انقتعريف إدارة تو ،ا واستخدامه

تأكد من لل ،مفهم احتياجات العمل المحددة الخاصة بموظفيه نيالمباشر المدراءعلى كما يتحتم  .العمل

ن د تحول بينهم وبيإزالة أية عوائق قو ت والترتيبات التيسيرية الالزمة للقيام بمهامهم،عداالمر يتوف

 77   76 تقدمهم بشكل دوري ومستمر.، مع ضرورة متابعة أدائهم وئها أدا

 يــوير المهنـــتطالتدريب وال ➢

ً من خطط المنشآت مهما كانت طبيعة عملهلتطوير المهاويُعد التدريب  صاصها، اختا وني جزًء مهما

التواصل المستمر مع ورفع مستوى كفاءتهم وإبقائهم في حالة من  العاملينفهو الوسيلة المثلى إلعداد 

وبما يصل قرارهم استدالت ينعكس على رفع معالمرتبطة بمهام عملهم، بما المستجدات كافة 

 
 (. 39ص )  بق، سا مرجع (،4201) .واءمةدة مشها  -ة عاقإللبيئة عمل نموذجية لألشخاص ذوي ارشادي الدليل اإل  74
 (. 18بق، ص )مرجع سا، (2019) .الدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم 75
 (. 42-40ص )سابق،  مرجع (، 4120) .واءمةشهادة م  -ة ي اإلعاقذوعمل نموذجية لألشخاص  لبيئةرشادي الدليل اإل  76
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يجب أن  لهمم فبدايةً ي اذو وفيما يخص إدماج فعالية.الكفاءة والمن  ى الدرجات المميزةهم إلتا بإنتاجي

. وتطويرها وصقلها  فيهاالقوة  طنموالبحث عن ل الكامنة، همقدراتب من القناعةتنطلق فلسفة التدريب 

سوق العمل  تارها بعناية فائقة لتواكب متطلباومضبوطة يتم اختيخالل إجراءات وبرامج منظمة من 

م فرص حصوله وتدعم وميولهم تهمانا إمك، ولتناسب دون حصرهم في قوالب مهنية محددة التنافسية

 اً عادأب بشمولهافي بيئة العمل،  اإليجابيالسريع و تساعدهم على التكيفلو ،أفضلمناصب وظيفية  على

 78. لمعأعباء الوتحمل  لتفاعل االجتماعيعلى التواصل وا مقدراته لتطوير مختلفة

لموظفيها كل على حدى،  دريبيةالتات االحتياج لدراسة استباقي قيامها بدورٍ  آتالمنشعلى  ويتعين

تهم مشارك مخصصة لهم، مع إتاحة فرصوتحديثها المستمر بما يتماشى مع خطط التطوير الوظيفي ال

طط التدريبية السنوية خلتعمل المنشآت على إعداد او. ديةالقيا اإلدارية و المناصبلتنافس على ل لعادلةا

التشابه في نوع  ت كل موظف وبغض النظر عندرابق المرتبطةالفروق الفردية بمراعاة المالئمة 

وتحقيق  تنقل فيهاوإمكانية ال التدريب من حيث موقعها بيئة، مع التأكد من مالءمة تها ا اإلعاقة ودرج

مالءمة أساليب توصيل المعلومات من  د، إضافة إلى التأكمعدات واألدواتالسهل واآلمن لل االستخدام

قياس أثر البد للمنشآت من متابعة أخيراً و. ميسرةوديلة غ بصي فييها لصولهم عحسهولة وضمان 

تطورهم و سلوكهم الوظيفي على الصحيح هائه، للتأكد من انعكاسهعلى الموظفين بعد انت التدريب

. التدريب وأدواته ةالتعديالت الالزمة على بيئق يبط وت ،ياجاتهم الحالية والمستقبليةاحت إدراكو، مهنيال

طرق  :(3)رقم ملحق تم إرفاق " ضرورة مراعاته للجوانب الفرديةدريب والتية ونظراً ألهم 79

 ".المتبعة حسب اإلعاقة التواصل والتدريب

 ــــــــم وإدارة األداءالتقــيـيـ ➢

لتكون بمثابة انعكاس للمهام الوظيفية  هة للموظف من ذوي الهمم على قدراتتمد األهداف السنويتع

ومن أجل إخراج المهام  استناداً إلى ما يستطيع القيام به.معدل ال يفيالمكلف بها في الوصف الوظ 

تحديث  تمذوي الهمم فيها قدراتهم، ي سكون والروتين إلى حالة نشطة يُوظ فمن حالة ال الوظيفية

ارة إلى أهمية مناقشتهم فيها م مع إمكاناتهم. مع اإلشجسبإضافة مهام عمل جديدة تن لسنويةاألهداف ا

األمر ال يختلف عن تقييم ف بمستوى هذه األهداف من باب التعاطف معهم.، دون النزول يها عل وموافقتهم

 
 (. 41مرجع سابق، ص )، (2019) .اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهممليل  لدا 78
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 ة من المعيقات،دار بها لتكون خاليلبه لتغيير الطريقة التي يُ اقي الموظفين من زمالئهم سوى ما يتط ب

مع توفير  هيلإل التأكد من عقد اجتماع التقييم في مكان يسهل الوصوكيرية معقولة سيإدخال ترتيبات تب

بديلة تناسب حالة كل اإلنجازات، وتقديم المستندات في صيغ األدوات واألجهزة الالزمة الستعراض 

 وكية بقدرات الشخص ونواحي القصورقييم المهارات السلتأثر ت إيالء األهمية لعدم مع ضرورة منهم.

ى جعة لذوي الهمم تساعدهم علومشلة تقديم تغذية راجعة عادوفي نهاية التقييم يتم  المرتبطة بإعاقته.

 80ك. ة لتطوير الجوانب التي تحتاج إلى ذلمع اقتراح دورات تدريبي تطوير جوانب األداء المستقبلية

 ـيـفـيـــــــةالوظ ةــــــيـرقــالت ➢

ً لذويدعم ً  في همتعيين بغرض اإلضافي لهم بالهمم يمكن تقديم التدري ا ال  وظيفة جديدة تتطلب مهاما

  81 .همواطن القوة لديجديدة تستند إلى م لمزاولة مهام لهمقبل، وذلك من باب إعطاء الفرصة  من نها ويتق

م التحيز في المعاملة ا إلى المساواة وعدعد العمل الصحيحة التي تدعوتطبيق قوا ويتوجب على المنشآت

ألعمال الهرمي، م انظيئمة على أساس التسلسل الوظيفي وتومن أهمها قواعد الترقية القا  ،دبين األفرا

ً للكفاءات المرتكزة على التعليم والتدريب المتخصص. البد من إعالم ترقية أحدهم  لدىو لتكون وفقا

يضمن سهولة  يذ، لمراجعتها وتهيئتها بالشكل الايسيرية التي يحتاجهالترتيبات التلمباشر بكافة مديره ا

تقييمات أو مبنية على فاقية ترتيبات تيسيرية ات دامأفضل طريقة للقيام بذلك في استخل وصوله لها. وتتمث

 82. ما يحتاج وجوده وتهيئته ألداء مهامهصادرة عن الموظف نفسه، شاملة لتقارير 

 دــــــــاعـــوالتق الةـــــاالستق ➢

ميسرة  االستقالة، بطرقٍ  أو التقاعدمرتبطة بحقوقهم عند لاالهمم على المعلومات  ذوين يحصل يجب أ

 داعأو إحالتهم للتقاعد قبل بلوغ سن التقهم ال يجوز إنهاء خدماتو باآلخرين. أسوةً  إليها ل وصوسهل الي

تحت مبرر ازدياد نسبة  بسبب اإلعاقة، أو مإليه لقيام بالمهام الموكلةألسباب ترتبط بعدم قدرتهم على ا

على  حيث يتوجب ين،تعيسواء حدثت قبل أو بعد ال ،أن طبيعة العمل ال تناسب حالة اإلعاقة وأالعوق، 

 للمهام الوظيفية المطلوبة منهم أسوةتهم سيرية المعقولة التي تكفل ممارسجهة العمل توفير الترتيبات التي

ً  ن، فيما إذا كا من سببها تجب التثبباالستقالة، في همدفي حال رغبة أحو بأقرانهم. لظروف التمييز  راجعا
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بالعدول  هى ظروف خاصة به، مع محاولة اقناعإلأو ل، التي يتلقاها في بيئة العموسوء المعاملة 

سن التقاعد،  أحدهم في حال بلوغو ع احتياجاته المتغيرة.تصويب األوضاع الوظيفية بما يتناسب مو

حقاته المعلومات المتعلقة بحقوقه ومست ءات الكفيلة بذلك، مع توفير كافةجراتسهيل اإل منشأةالفعلى 

 83 على راتبه التقاعدي بما يحترم خصوصيته واستقالليته. صولالحبطرق ميسرة، وضمان حقه في 

 ازاتــــــــجواإل الـــــــــدوام ➢

مرونة في الإبداء لمنشآت اعاقته، تستلزم من بإ  ترتبط ظروفاً صحيةً  لهمممن ذوي ا واجه الموظفقد ي

بجوهر  لخالاالدون ، بها من أنظمة حضور وانصراف يتعلق وما  والدوام الرسمي، لمساعات الع

ً والمهام المكلف بها  هعمل الة على حدا، حيث لكل ح. مع مراعاة جدولة ساعات العمل المرنة وفقا

تهتم المنشآت بإدراج و 84. عاقةنوا من نفس فئة اإللو كا ومن موظف إلى آخر حتى تختلف االحتياجات 

ت الغياب مراعن التغاضي لذوي الهمم، تتمحور حول دارة الغياب المرضي متخصصة إل تا سياس

مع ضرورة  .قية الموظفتأديبية أو النظر في ترال اإلجراءاتالمرضي المرتبط باإلعاقة عند اتخاذ 

 ،هالستفسار عن حالتلعن العمل  طويلة ي حالة غيابه لفترةالموظف فمع  التواصل الدائمالمحافظة على 

على  هاطالع معللعمل، العودة من نه لتمكي وتعديلها بما يلزم المنفذةالترتيبات التيسيرية  ومراجعة

 له،جراءات ذات الصلة بعموالقرارات واإلببعض األمور  تهاستشار ريةاستمراو 85 ،مستجدات العمل

 86 .المنشأةمن هاماً  كونه جزءً في ة الثق همنحو القرار دوره في اتخاذب إلشعاره

 واألزمــات وارئــاالت الطـح ➢

وفقاً  تعامل مع حاالت الطوارئ واألزماتمستعدة لل المنشآتن تكوسالمة الموظفين ال بد أن ل اً ضمان

أهمها  جراءاتجملة من اإلإلى  اداً وضع استن، تُ المنشأةيع الموظفين في امل مع جملخطة شاملة تتع

ومدى سهولة وصولهم وتنقلهم في  لماديةيئة ابلتقييم الالهمم من مختلف اإلعاقات  ذوي استشارة

تسهيل مسارات ، عالوة على لها الوهميوإجراء االختبار خالء خطة اإل وضعفي ، ومشاركتهم مرافقها

وضمان  وارئتجمع في حاالت اإلخالء والط إلى نقاط الوتسهيل الوصول  المنشأة ومداخل ومخارج

نقاط لبلوغ  الضوء الوامضولتنبيه الصوتي اظم نُ كوجود إشارات واضحة ، مع العوائق  نلوها مخ
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 مع ضرورةوالمنشأة، توفير كراسي اإلخالء المناسبة في مختلف طوابق مع  ،ةالمالتجمع ومالجئ الس

بين مدر تحديد موظفينولذوي الهمم ة إرشادات الطوارئ والسالمة بطرق ميسروفير خطة وت

 87 .ارئفي حاالت الطولمساعدتهم 

 مـــب والتظلـيدأــإجراءات الت ➢

إلى إجراءات التأديب والتظلم وإمكانية  ممالهمن إمكانية وصول ذوي ينبغي على المنشأة التأكد 

، وسواء موظف بحق أي تأديبيةالجراءات اإلاتخاذ عند تحتم . ورها في صيغ بديلةيتوفكاالطالع عليها، 

إجراء كافة الترتيبات التيسيرية من التأكد ب ته أو غير مرتبٍط بها، فال بد أوالً خلل ناتجاً عن إعاقكان ال

 88د من سهولة الوصول إليها، وذلك ضماناً للعدالة والمساواة مع أقرانهم. تأكال مع الالزمة والممكنة

ــ ءمموامدى  ❖ ــ ة البيئـ ــ ظيميـ ة التنـ  ةــ

لتحقيق  التخطيط عدداً من الوظائف المختلفة، بدًء منملية ُمركبة تُحقق نظر إلى اإلدارة على أنها عيُ 

ل اإلدارية وتنظيم عالقات العاملين فيها، ياكالهأهداف المنشأة واستثمار مواردها، مروراً بإنشاء 

لتطوير ثقافة  لمنشآتا ومع سعي .النحرافات وتالفي حدوثها لتصحيح اوانتهاًء بمتابعتهم المستمرة 

ساسي األمصدر ال ارهاألولى، باعتب البشري بالدرجةرأس مالها  كازها على، نالحظ ارتة شاملةتنظيمي

المنشآت طاقاتها وإمكاناتها لتهيئة بيئة عمل إيجابية  وعليه توجه .افهداألوتحقيق لإلنتاج والتطوير 

 .ون وااللتزام داخل حدودها روح التعا تتمتع ب

 يةٌ جياسترات عقبةٌ  ، تشكلتمناسبالشكل البدربة البشرية المُ  الموارد الحاصل في النقصمع واليوم، 

الهمم تفاقم حجم هذه الصعوبات  ذويبة والمنشآت العاملة فيه، ومع ارتفاع نس لتطوير المجتمع خطيرة

تصادي أكثر تبدو مشاكل األمن االقحيث  يق النموعلى طر الدول السائرةفي ال سيما ملحوظة،  بصورةٍ 

أصبحت  وعليه .اةساوملعدم اوالتهميش ن البطالة المقترنة بم مرتفعةٍ  معدالتٍ  مع اً وخطر جديةً 

التنمية المستدامة لتحقيق القدر األكبر من الدخل ات يهياالستفادة القصوى من الطاقة البشرية أحد بد

ي هو هدف التنمية وغايتها، في شتى مجاالتها. وألن العنصر البشرالقومي والفردي وتحسين الحياة 
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ما تتطلبه هذه ، وأضحى التنمية الشاملةات يجهاماً من استراتي ج لذوي الهمم جزءً التوظيف الدام أضحى

التمييز لقضاء على أسباب لأساسية  واالجتماعية ركيزةً  نى االقتصاديةاكل والبُ يالهالتنمية من تطوير في 

 آثارها. ة للحد من انتشاريئوقا  ستراتيجيةً وا ،اإلعاقةني على المب

 سواء، والحتالل المدراء شآت بحدٍ نمة مجتمعية تقع على عاتق األفراد والألن التنمية مسؤوليو

ً ها  دوراً  وزمالء العملن يالمباشر ذوي الهمم، وألن مسؤولية مواجهة  نجاح تجربة تشغيلإفي  ما

ى المنشآت ل معها، فقد أصبح لزاماً عللوعي بأسبابها ومصادرها وطرق التعاماإلعاقة تتطلب ابتداًء ا

علمية  لهم، وفق سياسةٍ تقديم التدريب التوعوي الموظفين و لجراءات والتدابير الرامية إلى تأهياتخاذ اإل

 معال التواصل الفع  ، لتحسين كفاءتهم في مسائل التنوع والدمج الشاملركز على ف ومُ اده وتخطيطٍ 

التقصي ، مع دالتمييز غير المقصوتماعي الذي تسببه اإلعاقة ووالقضاء على الحرج االجذوي الهمم، 

صحية الل عمالتعزيز بيئة ، والمجاالت التي تظهر فيها التأثيرات المضادةو ةاألنشط تحديد لالمستمر 

نواع العنف والتحرش جميع أل المنشأةسياسات  منعمن المجتمعية والتأكد خالية من النظرة النمطية ال

ين العمل والحياة لجميع الموظفين لتي تسهل التوازن بدعم التدابير ا، والهممذوي من ضد الموظفين 

خاصة التدابير ال مراعاةمع ، هتقسيم ساعاتو ظيم مهام العملكإمكانية العمل عن بعد والمرونة في تن

 تامة للمعلومات الطبية بما فيها تلك ضمان السرية ال، وةالصحة والسالموخطط الطوارئ واإلخالء ب

 89 . ة معينةتيسيري اتبعند طلب إجراء ترتيون فصح عنها الموظفالتي يُ 

لهمم، وبهدف الوصول ا لذويبهدف تهيئة بيئة العمل الحاضنة المنشآت استكماالً للجهود التي تقوم بها و

ضمن ل زمالء العملت التخصصية التدريبامن  سلسلةٍ  ، يُنصح بتنظيمالوظيفي لتكيف واالنسجامإلى ا

تعزيز والهمم،  ذويوظيفي حول حقوق رفع وعي المجتمع ال، بغرض ياسة التوظيف الدامجمحور س

مهارات حول لتدريبات ا تتركز هذهحيث . لدور اإليجابي في المواقع الوظيفية التي يشغلونهاا

 اليب تقديم الدعم والمساعدة أسو لمام بطرق التواصللإل بيئة العمل فيهم التعامل معوأساسيات 

بناء ثقافة التقبل و ء وسيلة للتواصل المنتظمإنشا وواالجتماعية  تعزيز العالقات المهنية، لةالمناسب

واقعية عن التوقعات البناء مع ضرورة  م،على اختالف قدراتهبجميع الموظفين تُرحب  واالندماج التي

عديالت الالزمة التوالتعرف على  ،وتشجيع التميز قوةتعزيز مواطن الل هممهاراتوالتعرف على  همقدرات

 90 .بغرض تلبيتها فيها ن البيئة التي يعملو م في نطاقله

 
 (. 22ص ) سابق،ع ، مرج شخاص ذوي اإلعاقةل لحقوق األمادليل أصحاب األع 89
 (. 29مرجع سابق، ص )، (2019) .ف أصحاب الهممادي لتوظي شليل اإلسترالد 90



60 

 

ً لدراسة ) والقادة  ينيتطلب تعزيز مناخ اإلدماج تصرف المشرف (Bonaccio et al 2019,ووفقا

ابية للسلوكيات التعاونية التنظيميين بطرق تُظهر قبول الموظفين من ذوي الهمم، ليكونوا بذلك قدوة إيج

حقق المنشآت نتائج هامة تتمثل في زيادة االحتفاظ لتنظيمية الشاملة تُ العمل. فمع بناء الثقافة ا بين زمالء

ت تضمين ذوي الهمم بشكل صريح في بيانات شآواألداء وااللتزام من قبل العاملين. كما يمكن للمن

بنى عليها ساسية التي تُ ق االستراتيجية التنظيمية والقيم األالتنوع والشمول الخاصة بها لتكون نقاط انطال

التفكير في قنوات التواصل الداخلية والخارجية لتعزيز التزامها بتهيئة  آتى المنشعلو 91 .افة المنظمةثق

على استخدام الرسائل اإليجابية والمصطلحات المناسبة التي  مع حرصها داعمة، الو مساندةال عملال بيئة

 92 .والترحيب بهم الهممذوي من  إيمانها بفتح أبوابها لعمل األشخاص تدل على

ً من المقاومة والمعارضة، ال بد من معالجته باستثمار ومع مسيرة إدار ة التغيير قد تواجه المنشأة شيئا

كل شيء يبدأ بتغيير وجهة النظر نحو ذوي الهمم، فال ادة الوعي بين الموظفين، فزيالوقت الكافي ل

 واألهم  فإن الخطوة األولى . وعليهإمكاناتهمقدراتهم وبنؤمن ندرك خصائصهم ومالم  واؤهماحت يمكننا 

بية سلتحطيم القيم المع  المجتمعية،ولية ؤتنمية الشعور بالمسإلدماجهم تبدأ بغرس القيم اإليجابية و

دون أي تمييز.  مـة، وتعزيز االلتزام التام بضمان حقوقهـيالمجتمع النظرة فيالمتأصلة لية اواالنعز

قوية ودعم ظاهر، مع رؤية واضحة  البد من وجود إدارةة موظفيها بأهمية التغيير فولكي تُقنع المنشأ 

بين عملية  وثيقٍ  إنشاء ارتباطٍ ن ومتوافقة مع رسالة المنشأة وقيمها. ولخلق التغيير الُمستدام ال بد م 

وير السياسة ها والوصول إلى الفئات المهمشة. فتط اإلدماج المنشودة واستراتيجيات المنشأة لتحقيق أهداف

قاع وتصل إلى القمة، لتكون بذلك جزًء من الممارسات الروتينية في  خالقة تبدأ من الالنموذجي عمليةٌ 

 كافة المهام واألنشطة المنفذة.

ألولى ، إال أن الفترة الكل وظيفةوظيفي الذي يشرح المهام المطلوبة الوصف اللرغم من تحديد ا علىو

مجاالت مع ، رد منهمكل ف لتي يتمتع بها دد مالمح القدرات والميول احالهمم تُ  ذوي من عملية توظيف

الفترة نتائج ى عل يمكن تعديل الوصف الوظيفي بناءً  وعليهالتدريب والتطوير المهني التي يحتاجها. 

موازنة بين مجموع ال بد من ال التوجيه المهني الصائب بغرض الوصول إلىف األولى من العمل.

ً من جه ذويكها القدرات التي يمتل وتُعد هذه  .لقيام به من جهة أخرىة، وما يرغبون في االهمم فعليا

 
91 Bonaccio, Silvia. Connelly, Catherine E. Gellatly, Ian R. Jetha, Arif. Martin Ginis, Kathleen A. (2019). 

 (. 14ص )  ، مرجع سابق (،2014) .ادة مواءمةشه  -ة ألشخاص ذوي اإلعاقلبيئة عمل نموذجية لرشادي الدليل اإل 92
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مال التي يحبونها وينجذبون عنحو المهام واألذوي الهمم  في األهمية، فكلما تم توجيه غايةً الخطوة 

 93. هنيبيئة العمل، والتقليل من التسرب الممع  لهم إليها، كلما ساعد ذلك على التكيف الوظيفي السريع

علومات من عقبة أمام غير القادرين على الكالم أو الرؤية أو االتصال وشبكات المما تشكله وسائل  ومع

ورة تناسب إمكاناتهم، يتحتم على المنشآت ضرورة ص السمع، في حال عدم توفر هذه المعلومات في

الوصول  ةإمكاني إتاحةب ذوي الهمم من المشاركة الفاعلة،كين تطوير الوسائل والسبل الهادفة إلى تم

 مع يتالءم بما مع التمكين من استخدامها وتطويرها ،در المعلومات والمعرفةمصا  ىإلهل والشامل الس

إنتاج شمل الخروج من الوسائل التقليدية إلى الحلول البديلة، كي وهو مااحتياجاتهم،  مستجدات

مات دالختوفير مجموعة من إضافة إلى بلغة برايل،  تهيئة المعلومات وأرة فيديوهات بلغة اإلشا ال

 .رقمية والبرامج المتخصصةالدوات واأل الترجمة تطبيقاتكتكنولوجيا المعلومات المتعلقة ب

، لما في غاية األهمية بناء استراتيجية تطوير مساندة لبيئة عملهم أمراً  في الهممعد مشاركة ذوي وتُ 

 الخدمات وتحسين يرمل اإليجابية وتساهم في تطوتدعم تهيئة بيئة العمن خبرة واقعية تنطوي عليه 

 تحديد، والمتعددة فئات المستخدمين بها  تتعامل التي المختلفة الطرق  معرفة مع المساعدة فيلهم  المقدمة

 تطوير يم أوتصم عند حتياجاتجميع اال لمعالجة السليمة القرارات اتخاذو، إجراؤها الممكن لتحسيناتا

 المساعدة التقنيات عدد تقليل مع ضمان مكنةم شريحة أكبر منها  ليستفيد ،تقنية خدمة أو منتج أي

عند  الهممذوي ة ركمشا أهمية  كما تتجلى 94 .عاليةال التكلفة ذات تغييراتال إجراء تفاديو المضافة

تقييم و، لقدراتهم متها ءلمرافق ومالالمباني واة مستوى جهوزيتقييم كالتقييم الدوري لبيئة العمل، إجراء 

 95 .المنشأةالوثائق والمراسالت المستخدمة في محتوى المعلوماتي ولل واستخدامهم همسهولة وصول

مم ومحيطهم بخلق نقاط االتصال والتفاعل لهيتوضح دور المنشآت في تهيئة االلتقاء بين ذوي ا ومن هنا 

لداعم لألفراد ع تهيئة المناخ التنظيمي امنهم. فم بينهم، وتحقيق التكيف واالستقرار والرضى لكل

 الكتساب دورهم الحقيقي والمشاركة في بناء المجتمع.عادلة ص المنح ذوي الهمم الفرواألعمال، يُ 

 

 
 (. 72-26ق، ص )ابمرجع س ، (2019) .الدليل اإلسترشادي لتوظيف أصحاب الهمم 93
 (. 98ص )،  مرجع سابق(، 2014) .شهادة مواءمة  -ة ل نموذجية لألشخاص ذوي اإلعاقة عميئ بلرشادي الدليل اإل 94
 (. 56مرجع سابق، ص )، (2019) .ف أصحاب الهممالدليل اإلسترشادي لتوظي  95
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ــ مواءممدى  ❖ ــ ة البيئـ ــ اديــ ة المـ  ةــ ــ

ئة العمل أحد في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وما فرضته حقائق السوق المتغيرة، باتت مواءمة بي

ها، لمواجهة هذه التغيرات من اة في هيكلها ومحتومتمثلة بإجراء تغييرات عميقالمتطلبات الضرورية ال

 الة بين صفوفبط مستوى ال ضتخفيبغرض و تكاملها وانسجامها من جهة أخرى.جهة والحفاظ على 

 المهني، هماستقرارهم وفتكيتحقيق ودعم  في بيئة العمل التنافسي، إدماجهم فرص إتاحةو ،ذوي الهمم

بعض  وإضافةعناصر األمان والسالمة،  ريتوفب المساندة ةئبيالتهيئة العمل على  منشآتتحتم على ال

 الداعمة.التعديالت التجهيزات و

جتمع خاٍل من العوائق بعيدةً عن واقع الدول السائرة على طريق م مازالت مسألة إقامة وفي الواقع،

ذا المبرر يستحق التكلفة، حيث ينطوي هؤمن الكثيرون بأن احتواء ذوي الهمم ال يالنمو. فحتى اليوم 

قد العالية والمرتبطة بتهيئة بيئة العمل المساندة، فأولها التكلفة المادية  الخاطئةاالفتراضات  على بعض

ون كسيجهم ادمإشكل مشكلة أمام بعض المنشآت، ولكن الحقيقة أن تُ  همإدماجالبعض في أن تكلفة  دلجا يُ 

المستهدفة الفئات  نمم على أنهم جزء مبمجرد النظر إلى ذوي الهو .من عدمه اً أكثر فاعلية وتأثير

ً ، فسيختفي النقاش عن ارتفاع التكلفة دماجهم الوة على أن إع ،تحقيق رسالة المنشأة ال يعتبر عبئاً إضافيا

موجودة هي يع منفصلة ومتخصصة، فوأكثر استدامة من إنشاء مشار عد أقل تكلفةيُ  العادية في المنشآت

وجودهم  ينشأ مععن القبول االجتماعي الذي  ا، عدهمسيطة لتناسبتحتاج سوى تعديالت ب عل والبالف

 ليست مكلفة وفقاً للمفهوم الشائع،التيسيرية  اتولقد أثبتت الدراسات أن الترتيببيئة العمل العادية.  ضمن

% 3 كلفت بينما ر دوال 500لى مكان العمل كلفت أقل من جريت ع% من التغييرات التي أُ 69فحوالي 

القضية الرئيسية في مسألة  فالتسهيالت المطلوبة ال تُشكل بحد ذاتها  96 .دوالر 5000كثر من منها فقط أ

وبهذا تنحصر المسألة األساسية  بيئة العمل بتعديالت فيزيائية بسيطة، في، إذ يُمكن استيعابهم إدماجهم

 ع وأفراده.هم ومسؤولياتهم تجاه المجتمبقضيتهم وأهمية إدراجها ضمن أولوياتفي وعي المنشآت 

 الموجودة العوائق التعرف بدايةً على فالبد من  ،عتراف بوجود تحٍد هو الخطوة األولى للحلالاوألن 

ض تأهيل المنشآت وتجهيزها بالشكل الذي يضمن وصول ذوي الهمم أسوة بأقرانهم من غرب ها تقييمو

وتنظيم  عتطوي وتستلزم بذلك درتهم على التنقل والحركة،حيث ترتبط عملية إدماجهم بق .ن فيهاالموظفي

لعملية ا مع ضرورة إشراكهم في هذه ،بما ينسجم مع إمكاناتهم لتحقيق هذه الغاية عناصر البيئة المختلفة

 
 (. 52ص )  ابق، مرجع س (،4012) .شهادة مواءمة  -ة يئة عمل نموذجية لألشخاص ذوي اإلعاقلب رشادي إلالدليل ا 96



63 

 

ً لقدراتهم واحتياجاتهم  الجاد لعمل، واالمتباينة والمتقاربة أ لتحديد اإلجراءات التي تحتل األولوية وفقا

 المناسبة.فات يت والتكتوفير التسهيالة، وة العقبات البيئية والهيكليعلى إزاح

 األساسبه،  بطالمرت "التصميم الشامل" ومعيار "سهولة الوصول واالستخدام"معيار  اليوم ويُعد

أن تكون  علىوصول جوهر معيار ال. حيث ينطوي لهم المقدمةخدمات الالموجه لكافة معايير جودة 

شروط البناء وت الجديدة بمعايير آنشمال يتحقق بالتزام يسر واآلمن، وهو ماالمُ  صولالمباني قابلة للو

واجز المعمارية الموجودة عندما لحإزالة ابالقائمة  ، مع تقيد المنشآتلقابل للوصول بسهولة وسالمةا

هذا  د شكليما يتعلق بمعيار التصميم الشامل فقوف 97قابالً للتنفيذ بسهولة وتكاليف معقولة. يكون ذلك 

عن  مفهومه المعبرباالهتمام العالمي، لما ينطوي عليه في  القضايا التي حظيتالمفهوم أحد أهم 

بغض النظر عن أعمارهم  كافة أفراد المجتمعفادة إلفه دالتصميم الخالي من الحواجز والعوائق، واستها

 .أو قدراتهم

بالمواصفات في توفر البيئة المؤهلة  ممذوي اله ولوائح تضمن حق وضع قوانين يريا المعهذه تطلب تو

جراءات مجموعة من اإل، عبر تطبيق ذها ينفتإمكانية الوصول وآلية  حدد معنىتُ و ،ة المناسبةيالعالم

في انتفاعهم في أروقته و م، وتضمن تنقلهى مكان العملإلهم يسر وصولالتي تُ  ندسية والفنيةلهوالتدابير ا

مع  منحدراتالوضع  :نورد ما يليمنشآت في ال ت الهيكلية المعقولةومن األمثلة على التعديال .مرافقه

أو ن الدوارة، م بدالً منها واستخدام األوتوماتيكية  األبوابالمداخل وتوسيع وتخفيض أطراف األرصفة 

األبواب وطريقة فتحها مقابض  تعديل، إضافة إلى بسهولة ا يمكن الوصول إليه ةبديل اتتوفير مسار

المرافق ووالقاعات يئة المكاتب هت، ولتحرك والتنقلل عملية ايتسهلتركيب أجهزة ، مع وإغالقها 

مسارات تهيئة عالوة على  ،لكافية للتنقالمساحة الإعادة ترتيب األثاث لتوفير ووالخدمية،  الصحية

إضافة أحرف تهيئة المصاعد بو ،إضاءات إنذار متقطعةورشادية إلوحات  تركيبمع واضحة للتنقل 

تحقق المناسبة التي يئة وسائل المواصالت هت، إضافة إلى تحكموإشارات برايل على أزرار ال بارزة

ة تخطيط مواقف السيارات لتوفير أماكن ادإعو جهزة التقنية المساعدةاألتوفير  معبأمن وسالمة  همتنقل

 99   98 .إليها  هموصول مخصصة يسهل

 
  .المجتمعتنمية  وزارة :اإلمارات العربية المتحدة. والخاصة  في المؤسسات الحكوميةمعايير جودة خدمات أصحاب الهمم ( 2016. )جتمع الم يةمتن زارةو 97

 (. 5) ص
 (. 31مرجع سابق، ص )، (2019) .الهمميف أصحاب  ظترشادي لتوالدليل اإلس 98
 (. 30مرجع سابق، ص )(، 2016) .صةخالومية وا كلمؤسسات الحفي احاب الهمم أص معايير جودة خدمات  99
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ها بغض النظر ها ومرافقها الستقبال عمالئعن المصارف، ومع أهمية تهيئة مباني وبتخصيص الحديث

راتهم، يتحتم عليها االلتزام بأعلى المعايير إلدارة التعامل مع األشخاص من ذوي الهمم وااللتزام دعن ق

عمالء رحبة بالجميع، مع تطبيق معايير سهولة الوصول بإزالة العوائق وتمكين كافة الر بيئة مُ فيبتو

عالوة على مرافقها، و ينجاز المعامالت فح إللتنقل باستقاللية وارتيالالستفادة بيسر من خدماتها وا

صراف اآللي في التهيئتها للمداخل والممرات ومناطق االستقبال تهتم المصارف أيضا  بتوفير أجهزة 

ألشخاص على الكراسي أماكن يسهل الوصول إليها مع وجود المساحة الكافية الستخدامها من قبل ا

سب منهم، ومع توفير إمكانية ا غيل على ارتفاع مناة وضع األزرار وضوابط التشمراعكة، والمتحر

لمصارف تبادر اما ك تشغيلها بمساعدة الصوت لتقديم الدعم لمن يعانون من ضعف السمع أو البصر.

معامالتهم  تضمن تنفيذفيلة كوإجراءات في توفير الخدمات وبرامج الوصول من خالل تنسيقات مناسبة 

لجمهور عن خدمات الوصول المتوفرة لديها م االبإع التزامها . معاإلنترنت والهواتف النقالة عبر شبكة

 مناآلمريح والوقابليتها لالستخدام  ها خدماتلى تلقي التغذية الراجعة منهم حول مالءمة وحرصها ع

هذه  تكونتسعى المصارف لحيث  100فضل صورة. لعمل المستمر على تطويرها وتلبية احتياجاتهم بأ ل

وألهمية  راد، بتوافقها مع توقعاتهم ومناسبتها الحتياجاتهم.فاألريحة ممكنة من ألكبر شالخدمات متاحة 

تم  أنواع إعاقاتهم وشدتها اختالف  غم منالرعلى تهم وتلبي مـمن ذوي الهم التواصل الفعال مع العمالء

 ".مـهمذوي المن آداب التعامل مع العمالء (: 4)رقم  حقملإرفاق "

 هامرافق إلى كافة مدى سهولة الوصولالدوري الشامل ل يمتقيوأخيراً البد من اهتمام المنشآت بإجراء ال

مع إمكانية  .تهاا ودرج تهما باختالف أنواع إعاق الهممذوي  من صة استخدامها لألشخا ليوالتأكد من شمو

 إلىتقييم مدى سهولة الوصول  (:5) ملحق رقمفي "مراجعة المختصرة المرفقة ال االستعانة بقائمة

يظهر التكامل بين فهم احتياجات المستهلكين  همم ضمن الكادر الوظيفيال وجود ذويفب ".المرافق 

 ئة البيئة المساندة لهم وإطالق الخدمات المالئمة الحتياجاتهم.هيوت
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 الـخــاتمــــــة ❖

 في مرده إلى هيمنة األفكار الرجعية قصاٍء واضح عن سوق العمل، يعودإل يتعرض ذوي الهمم

تجاههم. حيث قدمت األبحاث العلمية والتجارب العملية أدلةً واضحة على ة واإلتجاهات السلبية المبني

 اتهم وإمكاناتهم التي ال تقل عن غيرهم وإن كانت تختلف عنها قليالً.قدر

 علينا أن نجتازها جها مسافةً طويلةً القدرات والتخطيط الفعلي إلدما  لكليبقى بين االعتراف النظري بت

ضرورة البحث عن السبل قبل تغيير القوانين، وهو ما يُحتم علينا ر بإصرار وثقة لتغيير األفكا 

، شخص الواقع الفعلي لهذه الفئةالرؤى العلمية التي تُ  المرتكزة على ،اءةواالستراتيجيات البن   ليبواألسا 

 ا.ـركتها الكاملة وإدماجهوتفعيل مشا حد من فاعليتها وعطائها، إزالة العقبات والعراقيل التي تض بغر
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 لفصـل الرابـع ا

 ــةــــــة الميدانيــــــالدراســ
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ــ ـ الدراس وبأسلـــ ❖  ةــ

ة في تأثير المتغير ـئما ـدلية القـبسبب الجو ا،ـى إلى تحقيقهـداف التي تسعـة واألهــة الدراســوفقاً لطبيع

ذوي  اج ـاح بإدملنجا مدى) عـعلى المتغير التاب( بيئة عمل المصارف الخاصة  مواءمةمدى ) لـالمستق

مجتمع البحث في إطار شبكة من اض وبغرض استعر( بيئة عمل المصارف الخاصة في م ـــالهم

ي التحليلي لجمع البيانات صفالعالقات االرتباطية والسببية المتداخلة، اعتمدت الباحثة المنهج الو

ً المتع ً وكلقة بالظاهرة وتوصيف خصائصها وصفا ً يعبر عنها كيفيا اً، واستقصاء عالقاتها ميدقيقا

تسلط الضوء على التي ستنتاجات الا ستخالصوا صار إلى تفسيرها ليُ  ،المختلفة وربطها وتحليلها

 إشكالية الدارسة وتسهم في إيجاد الحلول العملية لها.

 

 ـادر البيــانـــاتــ مص ❖

 ةــــــــانويـــالث ادرــــالمص
 

بحث إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تمثلت في للة في معالجة اإلطار النظري اتجهت الباحث

لدليل اإلرشادي لبيئة عمل أهمها )االتي كان و ة ذات الصلةـة واألجنبيـبيالكتب والمراجع العر

رشادي لتوظيف ـاإلستالدليل ( و)2014شهادة مواءمة،  - ةنموذجية لألشخاص ذوي اإلعاق

ات ـاث والدراسـارير واألبحـلمقاالت والتقواات ـالدوريإضافة إلى ، (2019، مـأصحاب الهم

(  2014جري،  و أب(( و2012 ،وزمالؤه ية )المهيرــا دراســـوالتي كان أهمه ةــــالسابق

 .(2020 ،الصفدي وفؤادودراسة ) (Bonaccio et al 2019,و) (Heera  ,Devi &2016و)

 

 ــةـــاألوليـــــــ ادرــــالمص
 

 اعتمادوة إلى جمع البيانات األولية ـأت الباحثـلموضوع البحث لجة ـلمعالجة الجوانب التحليلي

 االستبانة البحثية". :(6رقم )"ملحق  .ةـكأداة رئيسي ةباناالست
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ــ عين ❖ ــ ــــ ة الدراســ  ةـ

خاصة ائف اإلدارية في المصارف السورية الة في ُصناع القرار الشاغلين للوظ استمثل مجتمع الدر

ليا فاً، وتم تحديد عينة الدراسة بشكل عشوائي من الموظفين في اإلدارة العرمص (15)والبالغ عددها 

عت ضخاستبانة صالحة للدراسة  (170)استبانة، تم استرجاع  (200)والوسطى. ومع توزيع ما مجمله 

 %(.85ابة بلغت )بنسبة استج لتحليل اإلحصائيل هاملفي مج

 ةــ المستخدم ةــ األدوات اإلحصائي ❖

 SPSS (Statistical Package for Social Sciences) زمة اإلحصائية االجتماعيةحالتم استخدام 

ً تحقيق Microsoft office excel 2016باإلضافة إلى برنامج  25اإلصدار  ، هداف الدراسةأل ا

تحديد طبيعة وعطيات تحليل البيانات والمل ائية المناسبةاإلحص من األساليب اً عددالباحثة ت واستخدم

 ، منها:فرضياتالواختبار  المتغيراتبين  العالقة

 ل ـــامـــمعAlpha Cronbach وجذره لمعرفة صدق أداة الدراسة. ،ثبات أداة الدراسة قياسل 

 ية والمتوسط الجداول التكرارية والنسبة المئول وذلك من خال التحليل الوصفي لمفردات العينة

 ياري لمتغيرات الدراسة.الحسابي واالنحراف المع

 لعينة واحدة ستيودينت ار باختOne sample t-test رات عبا  لدراسة الفرق بين متوسطات

 الذي يعبر عن الحياد. 3االستبيان ومتوسط مقياس ليكرت الخماسي 

 لمتدرج ا نموذج االنحدار الخطي المتعددStepwise المتغير على ةالمستقل اتغيرالمت دراسة أثرل 

للتعرف على قوة العالقة بين المتغيرات  Pearsonيرسون برتباط االمعامل إضافة إلى  التابع،

 المدروسة.

 للعينات المستقلة ستيودينت  ر تي اختباIndependent t-test وجود اختالف في الختبار 

على  تهما اختالف إجاببحسب و أالديموغرافية  هممتغيرات بحسبة ينإجابات مفردات الع متوسط 

 .المغلقة األسئلة
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ــ ــ ــــأداة الدراس ❖  ةـــــ

ير استبانة تم تطو 102 (0201م، أبو ملحو) 101 (2014جري،  و)أب الدراسات السابقةاعتماداً على 

 التالية: قساماأل نةمتضم ،بياناتالبوصفها أداة رئيسية لجمع خدمت استُ ، خاصة بأهداف الدراسة

  ــ  ـــــــــم األول القسـ

جنس، العمر، التحصيل العلمي، المنصب فين )الديموغرافية المتعلقة بالموظتضمن المعلومات ال

ضمن ذوي الهمم وجود  نسبة تقديرإلى  هدفت( لقة )نعم / المغأسئلة إلى باإلضافة  ،(الوظيفي

مع ذوي اشرة في التعامل بالتجربة المبناع القرار صُ  المصارف الخاصة، وإلى تقدير مدى تأثر إجابات

 ل.بوجودهم ضمن فريق العم تأثرال أو الهمم

 ـــــــــــم الثاني القس 

 "ةــارف الخاصــل المصـة عمــبيئ ةــمواءممدى " هو القسم الخاص بالمتغير المستقل الذي يعبر عن

مدى  ،الثقة بقدرات ذوي الهمـم وىمست: ةأربع بعادأعلى  وزعتن فقرة، يمن عشر تألفوالذي 

 ،ةـة الماديـة البيئـمواءمدى ، مةـمية التنظيـة البيئـمواءممدى ، ةـالتوظيفي جراءاتاإلمالءمة 

 .عبارات خمسعد منها على كل بُ اشتمل و

 لقســـــــــــم الثالثا 

  "المصارف الخاصةل بيئة عم في ذوي الهمــم  اجـاح بإدمالنجمدى "بالمتغير التابع  هو القسم الخاص

 .اتفقر ثمانيمن  فلتأ والذي 

( 1من الدرجة ) من خمس مستويات تتدرج المكون "الخماسي  Likertليكرت"ياس د مقا اعتم تموقد 

مقياس المستخدم تم الولتحديد طول مجال . الخاصة بمتغيرات الدراسةعاد لقياس األب( 5وحتى الدرجة )

بعد ذلك تم  0.8 = 5 / 4 ) ) أي( 5لى عدد رتب المقياس )ع تقسيمهو (  4 = 1 – 5) ساب المدىتحا

لمقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى ألول نى في اهذه القيمة إلى القيمة األدإضافة 

 :التوزيع كما هو موضح في الجدول التالي وليكون، هكذامجال و

 
 (. 123 - 118)سابق، ص  ع، مرج (2014عرفات محمد. ) أبو جري، 101
 (. 426 - 259ص )، مرجع سابق ، (2010. )ملحم، محمد حسني أبو 102
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 (: مقياس ليكرت الخماسي4/1) رقم الجدول

ً ر غي المستوى ً  موافق حايدم غير موافق موافق إطالقا  موافق تماما

 5 4 3 2 1 ةــالدرج

 5 – 4.20 4.19 – 3.40 3.39 – 2.60 2.59 – 1.80 1.79 – 1 الــالمج

 المصدر: إعداد الباحثة

 اــثباتهة وــ ق أداة الدراسصد ❖

 األساليب التالية: ةالباحث اعتمدت وثباتها للحكم على صدق أداة الدارسة

 ن ــمي ـكـدق المحـــص 

ي والدكتور لمعاذ الشرفاوي الجزائر المشرف الدكتور ل:ساتذة األفاضاألعلى  االستبانةتم عرض 

 بشكلها الحالي. لتكون ةالتعديالت الالزمء اإجرتم  مقبله من ضوء المقترحات المقدمةفي و ،ديبحيان 

  اتــــب ـالث الصــدق و 

 Alphaياس على اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخلقار ثبات أداة ااعتمدت الدراسة في اختب

Cronbach's التاليةالنتائج  ىوتم التوصل إلدق، وجذر معامل ألفا الذي يمثل معامل الص: 

 لدراسة ثبات االستبيان ا كرونباخألف قيمة معامالت :(4/2)رقم الجدول 

 الصدقمعامل  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  البُعد 

 0.888 0.79 5 درات ذوي الهمـــــمثقــة بقـالمستـوى 

 0.926 0.859 5 ةــــجراءات التوظيفياإلة ــمدى مالءم

 0.93 0.865 5 ـةـة التنـظيميـــالبيئـــة مدى مواءمـــــ

 0.938 0.88 5 ـــةئــــة المــاديــــــــة البيءممدى موا

 0.963 0.929 8 عمــلالـة ـــــــم في بيئـمدى النجـــاح بإدمـــاج ذوي الهم

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 نيبما ت راوحان والتي تيتبساد االاخ ألبعـنبا كروـالت ألفما قيم معاله ـعأالمرفق دول يبين الجو

 بالنسبة لقيم معاملو، دل على أن أداة الدراسة ذات ثبات كبيرتمرتفعة  قيم( وهي 0.79 – 0.929)

 ية)جذر معامل الثبات( نالحظ أن القيم مرتفعة أيضاً وهو مؤشر لقبول االستبيان والثقة بصالح دقالص

 ائج واختبار الفرضيات.نتدامه لغرض التحليل وتفسير الاستخ

ــ ات العينردـ ــ ف مفــ صيوت ❖  ةـــ

الجنس ث ن حيعرض اإلحصاءات الوصفية والمعلومات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، م فيما يلي

 الخاصة بها: النسب المئويةو التكراروالتحصيل العلمي والمنصب الوظيفي، مع توضيح والعمر 

 عينة حسب المتغيرات الديموغرافيةلا توزع مفردات :(4/3) رقم جدولال

 بة المئوية )%(النس التكرار الفئة تغيرالم

 الجنس 
 42.35 72 ذكر

 57.65 98 أنثى 

 العمر

 54.12 92 نة س 35أقل من 

 41.18 70 سنة  45و 35بين 

 4.71 8 سنة 45أكثر من 

 التحصيل العلمي 
 64.7 110 معهد / جامعة

 35.3 60 ماجستير

 لوظيفي ا المنصب
 86.5 147 اإلدارة الوسطى

 13.5 23 ارة العليادإلا

 SPSSبرنامج  الباحثة باستخدامصدر: إعداد الم

 ما يلي: (4/3) رقم دوللجمن االمعروضة ض بينت النتائج ولقد
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 58 نسبتهم حوالي حيث بلغت ،النسبة األكبر من مفردات العينة كانت من اإلناث%. 

 هممئوية لتوزع أفراد العينة حسب أجناسالالنسب  :( 4/1)رقم الشكل 

 

 EXCELباستخدام برنامج  عداد الباحثةالمصدر: إ

 

 كانت من الشريحتين العمريتين األصغر من  انبيالمشاركين في االست الغالبية العظمى من الموظفين

لفئة ل (%41)سنة، وبنسبة  35للفئة العمرية األقل من  ( %54)سنة، حيث توزعت بنسبة  45

عالوة  ،المصارف الخاصةعهد أغلب ة ذلك إلى حداثة ثسنة، وتعزو الباح 45و 35رية ما بين عمال

 .على االستبانات الموزعة ستجابةاالو على ميل الفئات العمرية األصغر سناً إلبداء الرأي

 م(: النسب المئوية لتوزع أفراد العينة حسب أعماره4/2الشكل رقم )

 

 EXCELدام برنامج تخعداد الباحثة باسالمصدر: إ
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 بينما شكل خريجو المعاهد ن مفردات العينة، م (%35)دة الماجستير نحو ها بلغت نسبة حملة ش

المصارف الخاصة  يشير إلى اهتماممنها، وهو ما  (%65) وحملة الشهادات الجامعية نسبة

كاديمية األلمعرفة النظرية والقدرة ا كهمالمتال ،أصحاب المؤهالت العلميةوتوظيف استقطاب ب

 .نهداء العمل المصرفي وإتقاأل

 التحصيل العلمي سب المئوية لتوزع أفراد العينة حسبالن :( 4/3) رقم الشكل

 
 EXCELتخدام برنامج اسحثة بعداد الباالمصدر: إ

 

  صب اإلدارة من يعملون تحت من المشاركين في االستبيان الغالبية العظمى من الموظفينشكلت

حوالي دارة العليا ما نسبته و اإل، بينما شكل موظف(%87)نسبتهم حوالي ت الوسطى حيث بلغ

اإلدارة  صبنامتعدد و، وتعزو الباحثة ذلك إلى تعدد األقسام اإلدارية في كل مصرف (13%)

 .منها  كل قسم في الموجودة الوسطى
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 EXCEL عداد الباحثة باستخدام برنامجصدر: إلما

 

مع  ،ةراسأفراد عينة الد من اإلجابات المتحصلة عرض التالييبين الجدول  مغلقةاللة سئوفيما يتعلق باأل

 الخاصة بها: النسب المئويةو التكرارتوضيح 

 سئلة المغلقةجابات المستجيبين على األإنسب  :(4/4)رقم الجدول 

 النسبة المئوية )%( تكرارال الفئة المتغير

مع أحد ذوي الهمم بشكل ت هل تعامل

 اشر؟مب

 38.2 65 نعم

 61.8 105 ال

هل يضم فريق عملك أي من ذوي  

 الهمم؟

 11.8 20 نعم

 88.2 150 ال

 SPSSبرنامج  الباحثة باستخدامالمصدر: إعداد 

 " نالحظ أن نسبة اإلجابة ر؟اشلت مع أحد ذوي الهمم بشكل مبهل تعامبالنسبة للسؤال األول "

أكثر من ما يعني أن  وهو من المستجيبين %(62النسبة )حيث شكلت هذه  ،بـ )ال( انتاألعلى ك

ضعف إلمامهم رجح م يتعاملوا بشكل مسبق مع ذوي الهمم، وهو ما يُ ل (105) نصف مفردات العينة

 .معهم والتفاعل بطرق التواصل

 حسب المنصب الوظيفيينة النسب المئوية لتوزع أفراد الع :( 4/4) رقم الشكل
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 "مم بشكل مباشر؟ل تعاملت مع أحد ذوي الهه " على السؤال أفراد العينة إجابات وزعلتالنسب المئوية  :( 4/5) رقم لالشك

 
 EXCELعداد الباحثة باستخدام برنامج المصدر: إ

 

 الغالبية العظمى من نالحظ أن " هل يضم فريق عملك أي من ذوي الهمم؟ال الثاني "سؤبة للبالنس

 بلغ ذوي الهمم، حيث أحدتضمن فريق عملهم ي لممن م واكان في االستبيان المشاركين الموظفين

ما %( من إجمالي المستجيبين وهو 11.8( مفردة فقط بنسبة )20ن معهم ) عدد األشخاص المتعاملي

 المصارف السورية الخاصة. ني نسبة توظيفهم ضمنتدإلى  شيريُ 

 " فريق عملك أي من ذوي الهمم؟م هل يضعلى السؤال " د العينةأفرا  إجابات النسب المئوية لتوزع :( 4/6) رقم لشكلا

 
 EXCELم برنامج عداد الباحثة باستخداإصدر: لما



76 

 

 ة )االستبيان(ـ اور أداة الدراسـ ة وتحليل محـ دراس ❖

لدراسة الفرق بين متوسط العبارات ومتوسط مقياس ليكرت  t-testتالية نتائج اختبار اللجداول تبين ا

 :ي يعبر عن الحيادالذ /3/الخماسي 

 م ـــــذوي الهمدرات ــ ة بقـــالثق مستـوى: د األول عـلبُ ا ➢

التي  وفيما يلي أهم النتائج مـدرات ذوي الهمـة بقـالثق مستـوى نتائج عبارات بُعد السابق يبين الجدول 

 :ا إليهتم التوصل 

 مجال الذي يقابلو (4.01 و 3.84) ات بينعلى العبار تراوحت متوسطات إجابات المستجيبين 

(  3.91)ابي للبُعد بالمجمل حسالمتوسط ال حسب مقياس ليكرت الخماسي، في حين بلغب  "الموافقة"

حسب وذلك  "موافقلمتوسط كانت "با أن إجابة المستجيبين أي  (± 0.65978)بانحراف معياري 

 ماسي الموضح سابقاً.لمقياس ليكرت الخل الموافق المجا 

 وذلك نظراً  ،د العام وبين الحيادعستجيبين للبُ ة إحصائية بين متوسط إجابات المـرق ذو داللـوجد فـي

ة لت أصغر من مستوى الداللعينة واحدة والتي كان t-testالخاصة باختبار  P-valueإلى قيمة 

 لمستجيبين بالمتوسط على العبارات،ا موافقةعلى  جبةالمو tارة إشتدل كما  (،%5)البالغ والمعتمد 

 م وثقتهم بإمكاناتهم ومواهبهم.همدرات ذوي الوعي ُصناع القرار بقشير إلى وهو ما يُ 

 " مــدرات ذوي الهمـة بقـالثقتـوى مس"عد ببُ  ةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من العبارات الخاص :(4/5) رقم الجدول

 العبارة البُعد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 t إحصاءه P-value لعام االتجاه ا

م
ى 
و
تـ
س

ثق
ال

ـ
بق
ة 

ـ
هم
ال
ي 
و
 ذ
ت
را
د

م ــ
 

ـ  ــنهمؤدي ذوي ـيــ ــب مــ ــا يطلــ ــم مــ ــاءة  الهمــ ــام بكفــ ــن مهــ مــ

 عالية
 13.537 00. موافق 805. 3.84

ــم ال ــل ذوي الهمـــ ــؤولية ايتحمـــ ــاتقهم لممســـ ــى عـــ ــاة علـــ لقـــ

 بوعي واقتدار
 13.340 00. موافق 885. 3.91

ــادياً با ــداً اقتصــ ــم عائــ ــق ذوي الهمــ ــه يحقــ ــذي يحققــ ــدر الــ لقــ

 ة عملهمطالما أن اإلعاقة ال تؤثر على طبيع اءاألسوي
 14.159 00. موافق 926. 4.01

يكتســــــب ذوي الهمــــــم مــــــن خــــــالل التــــــدريب مهــــــارات 

 ى ترقية وظيفيةعلم للحصول وقدرات مختلفة تؤهله
 15.090 00. موافق 839. 3.97

ــبء  ــكل عــ ــل ال يشــ ــق العمــ ــي فريــ ــم فــ ــود ذوي الهمــ وجــ

 ي الموظفينعلى باق
 11.279 00. افقمو 1.006 3.87

 18.134 00. موافق 0.65978 3.9176 عد المعياري العام للبُ النحراف المتوسط الحسابي وا

 SPSSرنامج المصدر: إعداد الباحثة باستخدام ب
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 ة ــــجراءات التوظيفي اإلة ــــمدى مالءم :البُعـد الثاني  ➢

تائج التي تم لنما يلي أهم اوفي جراءات التوظيفيةاإلمدى مالءمة نتائج عبارات بُعد  السابق ين الجدوليب

 :إليها التوصل 

 ابل المجالـوالذي يق (3.71 و 2.58)ن ـتراوحت متوسطات إجابات المستجيبين على العبارات بي 

في حين بلغ المتوسط ليكرت الخماسي، حسب مقياس  على "حتى الموافقةو ةمن عدم الموافق"

أن إجابة المستجيبين  أي (± .917230)بانحراف معياري  (2.989)الحسابي للبُعد بالمجمل 

 ح سابقاً.وضس ليكرت الخماسي المحسب المجال الموافق لمقيا وذلك " محايدبالمتوسط كانت "

 وذلك نظراً  ،عد العام وبين الحيادتجيبين للبُ وسط إجابات المسائية بين متصة إحـرق ذو داللـوجد فـي

لعينة واحدة والتي كانت أصغر من مستوى الداللة  t-testباختبار الخاصة  P-valueإلى قيمة 

وتدل  ،ين الحيادوبين متوسط اإلجابات بمعنى يوجد فرق جوهري ب أي (،%5)البالغ والمعتمد 

المستجيبين بعدم  وعليه نستنتج شعورت. العبارا على بالمتوسط  همعدم موافقت ىالسالبة إل tإشارة 

 فية لذوي الهمم بالمجمل.ظيجراءات التوإلامدى مالءمة تجاه الرضا 

 

 

 "جراءات التوظيفيةاإلمدى مالءمة "عد ت الخاصة ببُ من العباراسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة لحالمتوسط ا :(4/6) رقم الجدول

 العبارة البُعد 
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 يالمعيار
 t إحصاءه P-value االتجاه العام 

ة 
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 م
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ظ
و
لت
 ا
ت
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رشـــــيح ذوي الهمـــــم يـــــولي المصـــــرف اهتمامـــــاً خاصـــــاً بت

 لمناسب لهم في حدود الوظائف المتاحةا للعمل
 6.916- 000. محايد 1.175 2.78

ــدر ــرف يقـ ــديم  المصـ ــد تقـ ــم عنـ ــدرات ذوي الهمـ ــاءات وقـ كفـ

 طلب التوظيف
 8.321- 000. محايد 1.134 2.68

ــم  ــة قــــدرات ذوي الهمــ ــد بــــرامج تنميــ يهــــتم المصــــرف بعقــ

 وفقاً الحتياجات سوق العمل
 8.686- 000. غير موافق 1.104 2.58

 ً ئهــــم الــــذين ألجــــور زمال يتلقــــى ذوي الهمــــم أجــــراً مســــاويا

 ن بعمل مشابهيقومو
 3.605 000. موافق 1.128 3.71

مالئهــــم ز متســــاوية مــــع ترقيــــةيتمتــــع ذوي الهمــــم بفــــرص 

 في العمل
 3.079- 002. محايد 1.196 3.12

 5.837- 00. يدمحا .917230 2.9894 د عالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للبُ 

 SPSSبرنامج باستخدام  المصدر: إعداد الباحثة
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 ة ـــــظيمي ـة التن ـــــالبيئ ة ــــمواءم  مدى :البُعـد الثالث ➢

ا يلي أهم النتائج التي تم يموف ةـلتنظيمية اــة البيئــمواءم مدىنتائج عبارات بُعد  أعاله يبين الجدول

 إليها:التوصل 

 ابل المجال ـيقوالذي  (3.50 و (2.40ن ـتراوحت متوسطات إجابات المستجيبين على العبارات بي

رت الخماسي، في حين بلغ المتوسط لى حسب مقياس ليكع "لموافقةاحتى و ةمن عدم الموافق"

أن إجابة المستجيبين  أي( ± .894430)معياري  بانحراف (2.98)الحسابي للبُعد بالمجمل 

 ح سابقاً.وضس ليكرت الخماسي المحسب المجال الموافق لمقيا وذلك " محايد"بالمتوسط كانت 

 وذلك نظراً  ،عد العام وبين الحيادجيبين للبُ وسط إجابات المستئية بين متا ة إحصـرق ذو داللـوجد فـي

لعينة واحدة والتي كانت أصغر من مستوى الداللة  t-testاختبار الخاصة ب P-valueإلى قيمة 

بالمتوسط على العبارات،  ينالمستجيب عدم موافقةإلى السالبة  tإشارة وتدل  (،%5)البالغ والمعتمد 

 م.ـة لذوي الهمـة التنظيميـة البيئـمواءم مدى تجاها ـضبعدم الر ونستجيبيشعر المى روبعبارة أخ

 

 

 " ةـة التنظيميـ ة البيئـمواءمدى م"عد ت الخاصة ببُ ن العبارامسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة لحالمتوسط ا :(4/7) رقم الجدول

 العبارة البُعد 
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 يالمعيار
 t إحصاءه P-value االتجاه العام 

ى 
مد

ءم
وا
م
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 ا
ة
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لومـــــات الالزمـــــة ألداء يـــــدعم المصـــــرف ذوي الهمـــــم بالمع

 ام عملهم بشكل مستمرمه
 1.022 00. قفموا 1.050 3.40

علــــــى إجــــــراء التقيــــــيم الــــــدوري يعمــــــل المصــــــرف 

 الحتياجات ذوي الهمم المادية والتأهيلية
 3.987- 00. دمحاي 1.020 3.09

ـ  ــرف ـيـ ــن دعم المصـ ــوظفين مـ ــع المـ ــل مـ ــالء العمـ ــاون زمـ تعـ

 ذوي الهمم في تأدية مهام العمل
 1.235 00. موافق 1.056 3.50

 مــــــوظفينال فعقــــــد المصــــــرف دورات تدريبيــــــة لتعرـيـــــ ي

 ذوي الهمم بطرق التعامل مع
 9.216- 00. غير موافق 1.232 2.51

ــرات وكتيـبـــ يُ  ــرف نشــ ــدر المصــ ــيصــ ــاهم فــ وفير ـتـــ  ات تســ

 بيئة أفضل لذوي الهمم
 11.062- 00. غير موافق 1.179 2.40

 5.831- 00. محايد .894430 2.98 عد ري العام للبُ المتوسط الحسابي واالنحراف المعيا

 SPSSج ثة باستخدام برنامداد الباحعالمصدر: إ
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 ة ــــــادي ــ ة المـــــة البيئ ــــمواءممدى  :الرابعالبُـعد  ➢

وفيما يلي أهم النتائج التي تم  ةـــاديـة المــئة البيــمءموا مدىرات بُعد ا نتائج عب السابق  يبين الجدول

 :إليها التوصل 

  ابل المجالـوالذي يق (3.19و  2.33)ن ـت المستجيبين على العبارات بيبامتوسطات إجا تراوحت 

الخماسي، في حين بلغ المتوسط  رتعلى حسب مقياس ليك "ةعدم الموافقحتى و الحيادمن "

بة أن إجا  وهو ما يعني (± .821740)انحراف معياري ب (2.599)بالمجمل ي للبُعد بالحسا 

حسب المجال الموافق لمقياس ليكرت الخماسي الموضح  "غير موافقبالمتوسط كانت " ينالمستجيب

 سابقاً.

 الحياد وذلك عام وبين لعد اٌُ وسط إجابات المستجيبين للبـمت ينة بـة إحصائيـذو داللرق ـف يوجد

من مستوى لعينة واحدة والتي كانت أصغر  t-testالخاصة باختبار  P-valueإلى قيمة  نظراً 

بالمتوسط على المستجيبين  عدم موافقةعلى السالبة  tإشارة وتدل  (،%5)البالغ ولة المعتمد دالال

 .ممة لذوي الهـالمادية ـالبيئ ةـمواءممدى تجاه بالرضا  المستجيبون عرآخر ال يشعنى بمو ،اتالعبار

 

 

 "ةـــيادـة المــة البيئــمءموامدى "عد بُ ب رة من العبارات الخاصةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبا :(4/8)رقم الجدول 

 العبارة لبُعد ا
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 t إحصاءه P-value االتجاه العام 

ى 
مد

و
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ــوفر ــزة يـــ ــرف األجهـــ ــاعدة  واألدوات المصـــ ــة لمســـ الالزمـــ

 ذوي الهمم في الحركة والتنقل
 8.469- 000. محايد 1.223 2.61

ــل ــرف  يعمـــ ــى المصـــ ــالعلـــ ــأمين المواصـــ ــةتـــ  ت الخاصـــ

 بذوي الهمم
 10.102- 000. غير موافق 1.207 2.46

ع يوجــــد فــــي المصــــرف مواقــــف خاصــــة لــــذوي الهمــــم ـمـــ 

 رة الدالة على ذلكشاوجود اإل
 10.739- 000. غير موافق 1.300 2.33

ــدل ــه  يعـ ــة بأبنيتـ ــق الخاصـ ــرف المرافـ ـ لالمصـ ــة تـكـ ون مؤهلـ

 لهمما الستخدام ذوي
 10.274- 000. غير موافق 1.239 2.42

 الهمــــميقــــدمها المصــــرف لــــذوي كل التســــهيالت التــــي تـشـــ 

 تكلفة كبيرة عليه
 2.318- 022. محايد 1.158 3.19

 12.637- 00. غير موافق .821740 2.599 عد الحسابي واالنحراف المعياري العام للبُ ط المتوس

 SPSSج لباحثة باستخدام برنامالمصدر: إعداد ا
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 ل ـعمالة ـبيئ في  اح بإدمـاج ذوي الهمــمـمدى النج :البُـعد الخامس ➢

 

 

وفيما يلي أهم  لـعمالة ـبيئاح بإدمـاج ذوي الهمــم في ـمدى النجبُعد ت ائج عبارانت أعالهيبين الجدول 

 :يهاإلالنتائج التي تم التوصل 

 مجالابل الـوالذي يق (3.17و  2.27)ن ـات المستجيبين على العبارات بيابتراوحت متوسطات إج 

وسط متين بلغ العلى حسب مقياس ليكرت الخماسي، في ح" وحتى عدم الموافقة الحيادمن "

جابة المستجيبين أن إ أي (± 0.97085)بانحراف معياري  (2.79)الحسابي للبُعد بالمجمل 

 موضح سابقاً.اس ليكرت الخماسي الفق لمقياحسب المجال المووذلك  "محايدكانت " سط بالمتو

 لعام وبين الحياد وذلك ا عدٌُ ين للبوسط إجابات المستجيبـة بين متـة إحصائيـرق ذو داللـف يوجد

غر من مستوى لعينة واحدة والتي كانت أص t-testالخاصة باختبار  P-valueنظراً إلى قيمة 

بين بالمتوسط على المستجي عدم موافقة علىلبة االس tإشارة وتدل  (،%5)البالغ وتمد معالداللة ال

ـاج ـارف الخاصة في إدممصنجـاح ال ، وهو ما يُعبر في مجمله عن عدم موافقتهم علىالعبارات

 ذوي الهمـم ضمن كوادرها العاملة.

 " لـعمالة ـيئبدمـاج ذوي الهمــم في اح بإـمدى النج"عد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من العبارات الخاصة ببُ  :(4/9) مرق الجدول

 العبارة البُعد 
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 t إحصاءه P-value االتجاه العام 
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 2.946- 004. محايد 1.093 3.15 يعزز المصرف الثقة بقدرات ذوي الهمم ألداء مهام العمل

 2.722- 007. محايد 1.099 3.17 نحو ذوي الهممة صرف االتجاهات اإليجابيالم يدعم

ــع ي ــرفضــ ــط المصــ ــات الخطــ ــة والسياســ ــة هال التوظيفيــ ادفــ

 لالهمم في بيئة العمذوي  إدماج وتمكينإلى 
 6.667- 000. غير موافق 1.231 2.57

ــزز ــرف  يعــ ــين المصــ ــاواة بــ ــوظفينالمســ ــه  المــ ــي أنظمتــ فــ

 قةبينهم على أساس اإلعا زتمييالحظر يوالداخلية، 
 173.- 863. غير موافق 1.328 2.58

ــد   ــه الداخلل ايعــ ــرف أنظمتــ ــا ياللمصــ ــة بمــ ــات ـئـــ يــ م متطلبــ

 ويدعم وجودهم فيهذوي الهمم 
 6.907- 000. محايد 1.122 2.81

ــل  ــة للعمـ ــة مؤهلـ ــوادر فنيـ ــداد كـ ــي إعـ ــرف فـ ــاعد المصـ يسـ

 مع مختلف فئات ذوي الهمم
 7.720- 000. غير موافق 1.152 2.27

 حتياجــاتواألدوات المناســبة الزة ـهـ جاألبتــوفير ف يهــتم المصــر

 الوظيفي ئهمأدا ىين مستوبغرض تحسذوي الهمم 
 6.998- 000. محايد 1.217 2.75

ــاهم ــوفير ا يس ــهيالتت ــن ال لتس ــة م ــذوي  المصــرفمقدم ــمل  الهم

 تعزيز استقطابهم وإدماجهم ضمن بيئة العمل في
 4.027- 000. محايد 1.238 3.02

 5.767- 00. محايد 0.97085 2.79 عد واالنحراف المعياري العام للبُ ي المتوسط الحساب

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 اخـتـبــــــار الـفـرضـيــــــــات ❖

مــــل بيئــــة ع ةلمــــدى مواءـمـــ ة يحصــــائإجــــد أثــــر ذو داللــــة يو: : الفرضــــية الرئيســــيةأوالً 

 .في مدى النجــاح بإدمــاج ذوي الهمــم فيهـاالمصارف الخـاصة 

مواءمة بيئة عمل مدى " المتغير المستقل دراسة أثر لىسنعمل عة للتحقق من صحة هذه الفرضي

ي الهمـم، مدى مالءمة ذومستوى الثقة بقدرات ": بأبعاده األربعة المتمثلة في "المصارف الخـاصة

"مدى النجاح  في "ة التنظيميـة، مدى مواءمـة البيئـة الماديـةمدى مواءمـة البيئـ ،ةـظيفيوجراءات التاإل

ً  راً بوصفه متغي "لـعمالة ـبيئ في وي الهممـاج ذبإدم وذلك باستخدام نموذج االنحدار الخطي  ،تابعا

روسة داط بين المتغيرات المـعامالت االرتبم عرض باإلضافة إلى، Stepwiseالمتدرج  المتعدد

 .ـة فيما بينهاتعرف على قوة العالقلل

  اطـاالرتبدراســة 

للتعرف على قوة العالقة بين المتغيرات  Pearson ونبيرسرتباط االمعامل  الباحثة استخدمت

 وفيما يلي جدول النتائج التي تم التوصل إليها: ،المدروسة

 ابع التمتغير الوبين  قلر المستيالمتغ ت االرتباط بيرسون بين أبعاد مالمعا :(4/10) رقم الجدول

 

مدى النجاح بإدمـاج ذوي  

ل ـعمالة  ـبيئالهمم في   

ت  مستوى الثقة بقدرا

م مـذوي اله  

مدى مالءمة 

ة ـجراءات التوظيفياإل  

 مدى مواءمـة

 البيئـة التنظيميـة

 مدى مواءمـة

ةالبيئـة الماديـ  

م  ــي الهمذومدى النجاح بإدمـاج  

ل ـعمالة ـبيئفي    

Pearson Correlation 1 .241 .660 .807 .697 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .000 .000 

م ـي الهمـمستوى الثقة بقدرات ذو  

Pearson Correlation .241 1 .426 .329 .153 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .047 

ةـجراءات التوظيفي اإلمدى مالءمة   

Pearson Correlation .660 .426 1 .780 .556 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

ـة ـــة التنظيميـ ة البيئـمدى مواءمـ  

Pearson Correlation .807 .329 .780 1 .683 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

ة ــــاديـــالم ـةـ ة البيئـمواءمـمدى   

Pearson Correlation .697 .153 .556 .683 1 

Sig. (2-tailed) .000 .047 .000 .000  

  SPSSمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج ال
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مدى النجاح بإدمـاج "بين المتغير التابع  ارتباطية موجبة جي دةت عالقاجود أعاله و تبين نتائج الجدول

 ي مستوى الثقة بقدرات ذو"تقل التالية مسكل من أبعاد المتغير الوبين  "لـعمالة ـبيئفي  ذوي الهمم

، مدى مواءمـة البيئـة التنظيميـة، مدى مواءمـة البيئـة ةـءات التوظيفيجرا، مدى مالءمة اإلالهمـم

، إال أن معامل α=0.05أقل من  P-value=0.00هي ذات داللة إحصائية ألن قيمة و "الماديـة

ة ـبيئفي  ممذوي اله مدى النجاح بإدمـاج"المتغير التابع ن فاض العالقة الطردية بيعلى انخ االرتباط دل  

 صائية.داللة إح ذات ي% وه24والذي بلغ  "مستوى الثقة بقدرات ذوي الهمـم"وبين  "لـعمال

 ج االنحدار الخطي المتعددوذنم 

 : المتعددتبين الجداول التالية مخرجات تحليل االنحدار الخطي 

 (: ملخص النموذج4/11) مرق الجدول

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .831 .691 .687 .54313 

 

 (: معنوية النموذج4/12) رقم الجدول

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110.027 2 55.013 186.492 .000 

Residual 49.264 167 .295   

Total 159.290 169    

 

 ج النموذ ت(: معامال4/13) رقم الجدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .111 .155  .719 .473 

 000. 10.534 621. 064. 674. مدى مواءمـة البيئـة التنظيميـة

ديـــةـادى مواءمـة البيئـة المم  .322 .070 .272 4.620 .000 

a. Dependent Variable: .لـعمالة ـبيئالنجاح بإدمـاج ذوي الهمم في مدى    
 

 SPSSمج ناستخدام برالمصدر: إعداد الباحثة با
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وضح استخلص عدة نماذج متعاقبة وأن النموذج الم Stepwiseن أسلوب أاإلشارة إلى  بداية من البد

اءمـة "مدى مو ينموذج بُعدال هذا نحيث تضم ،هو النموذج بشكله النهائي (4/13)رقم في الجدول 

مستوى الثقة بقدرات " يبُعد منتبعاد كل وتم اس ،فقط  "مدى مواءمـة البيئـة الماديـةو البيئـة التنظيميـة،

 من النموذج المدروس. "ةـجراءات التوظيفيمدى مالءمة اإلوذوي الهمـم، 

قد بلغت  R square التحديد الخاص بملخص النموذج أن قيمة معامل ( 4/11) رقم يبين الجدولو

مدى مواءمـة و ـة،ميـة التنظي( مما يعني أن المتغيرات المستقلة المتمثلة بـ "مدى مواءمـة البيئ0.691)

المتغير التابع "مدى من إجمالي التباينات الحاصلة في  %70استطاعت أن تفسر حوالي  "البيئـة الماديـة

 Adjusted R Square ةــيمدول أن قـا يبين الج"، كملـمعالة ـبيئفي  مـاح بإدمـاج ذوي الهمنجال

النموذج أن  وهذا ما يعنين القيمة السابقة م ريبة جداً وهي ق (0.687)اوي ـل( تس)معامل التحديد المعد  

 .جيد التوفيق 

ج معنوي )ذو داللة إحصائية( وذ( أن النم4/12رقم )دول الجيبين الجدول الخاص بمعنوية النموذج و

وهي أقل من مستوى الداللة  (0.000))فيشر( بلغت  Fالختبار المقابلة  p-value (Sig)أن  ككل حيث

ى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج علمما يدل  ،(%5)المعتمد 

تابع تغير المفي ال "ة عمل المصارف الخـاصةـة بيئـممواء"مدى كثر من أبعاد أو أ ببُعد واحدالمتمثلة و

 ."لـعمالة ـبيئفي  دمـاج ذوي الهمم"مدى النجاح بإ 

 التاليــة: ددـدار الخطي المتعـاالنحالنمـوذج معـادلـة ت الـبـمعاماص ـ( الخ4/13)رقم يبين الجدول كما 

 لـعمالة ـبيئفي  ي الهممو= مدى النجاح بإدمـاج ذ 0.322اديـة لممدى مواءمـة البيئـة ا + 0.674مدى مواءمـة البيئـة التنظيميـة 

بمقدار وحدة واحدة  ةيـة التنظيممدى مواءمـة البيئـتفسير النتائج بأنه كلما تم العمل على زيادة  نا يمكنو

بمقدار  لـعمال ةـبيئفي  مدى النجاح بإدمـاج ذوي الهممسوف تنعكس هذه الزيادة بالمتوسط على 

لي يمكننا الربط بين عدم (، بالتا ـة الماديـةة البيئـمدى مواءمحدة )بفرض ثبات أثر متغير و (0.674)

مدى النجاح وبين  اءمـة البيئـة التنظيميـةموبـمدى صة موافقة المستجيبين بالمتوسط على العبارات الخا

ن المنـاخ التنظيمي ع يُبدي المستجيبون رضاهم، حيث ال ةالمصرفي لـعمالة ـبيئفي  بإدمـاج ذوي الهمم

تخذي القرار خلق بيئة مُ  شكل الكافي، وهو ما يُوجب علىم بالـواجد ذوي الهميدعـم ت السائـد كونه ال

الهمم وزمالء العمل من حولهم، لرفع الوعي باحتياجاتهم وطرق التعامل ي داعمة لذوية إيجابية تنظيم
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سبق،  على ما إدماجهم ضمن بيئة العمل. وبناءً ب جاحلناسبباً في  هاماً ومُ المثلى معهم، باعتبارها عامالً 

ية لمدى يوجد أثر ذو داللة إحصائوالتي تنص على أنه  الثالثةالفرعية رضية البحث قبول ف نا يمكن

 .ءمــة البيئــة التنظيميــة في مدى النجـاح بإدمـاج ذوي الهمــموام

مدى  عمل علىلنه كلما ازداد اأالقول  نايمكن ديـةما مدى مواءمـة البيئـة الوبالنظر إلى قيمة معامل متغير 

ة ـيئبلهمم في مدى النجاح بإدمـاج ذوي ابمقدار وحدة واحدة ازداد بالمتوسط  الماديـةة مواءمـة البيئـ

يمكننا  بالتاليو(، مدى مواءمـة البيئـة التنظيميـة( وحدة )بفرض ثبات أثر متغير 0.322ل بمقدار )ـعمال

وبين  بيئـة الماديـةمدى مواءمـة البـصة ات الخا رالمستجيبين بالمتوسط على العبا  افقةموالربط بين عدم 

أبدى المستجيبون عدم موافقتهم على د صرفية، فقالم لـعمالة ـبيئفي  مدى النجاح بإدمـاج ذوي الهمم

وي ذ وصول واالستخدام من قبلتهيئة المباني والمرافق والتجهيزات بالشكل الذي يضمن سهولة ال

ة وإجراء التعديالت الهيكليـة الالزمة ـة الماديـكييف البيئلقرار تاتخذي الهمم، وهو ما يُوجب على مُ 

سبباً في دعم توظيفهم ألداء المهام المطلوبة منهم، وعامالً مُ  همم إمكاناتباعتبارها عامالً أساسياً في دع

والتي  الرابعةالفرعية فرضية البحث ل قبو نا على ما سبق، يمكنوإدماجهم ضمن بيئة العمل. وبناًء 

اج لة إحصائية لمدى مواءمــة البيئــة المـاديــــة في مدى النجـاح بإدمــيوجد أثر ذو دالأنه نص على ت

 .ــمهمذوي ال

ر ذو ـأثد ـيوجالتي تنص على أنه  ةـقبول فرضية البحث الرئيسي نا باالعتماد على ما سبق يمكنو وأخيراً 

إدمــاج ذوي دى النجــاح بـفي م ةـلخـاصاارف ـل المصـة عمـة بيئـدى مواءمـلمة ـة إحصائيـدالل

 .الهمــم فيهـا

 ثانياً: فرضيات الفروق 

كل من األبعاد التالية: )مستوى الثقة على إجابات مفردات العينة  سط كانت متو سيتم اختبار فيما لو

واءمـة مى مواءمـة البيئـة التنظيميـة، مدى مد، ةـالتوظيفي جراءاتاإل، مدى مالءمة بقدرات ذوي الهمـم

 بحسبتختلف  (بيئة عمل المصارف الخاصةدى النجاح بإدمـاج ذوي الهمــم في م ،البيئـة الماديـة

ة لتبيان فيما لو كانت ـ، باإلضافالتحصيل العلمي، المنصب الوظيفي( ،موغرافية )الجنسالدي مهمتغيرات

؟" رــم بشكل مباشــلهمد ذوي احة "هل تعاملت مع أـــة المغلقــسئلاألم على ـــتها ـابـإج بـسبحتختلف 
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عينات المستقلة للستيودينت اختبار تي  من خاللم؟" وذلك ــلك أي من ذوي الهمـم فريق عمـو "هل يض

Independent t-test. 

مترية والتي راماد على االختبارات البتم االعتقد توضيح بأنه القبل البدء في االختبارات البد من و

وتم التأكد من ذلك عن طريق  ،ع الطبيعيالمدروسة وفق التوزيتغيرات متشترط أن يكون توزيع ال

حيث كانت قيمة  ،رطح على الخطأ المعياري للتقديرتفالمعامل ومعامل االلتواء كل من قسمة قيمة 

 ي ما سبق:الالجدول التيوضح و 103 (2)النتائج لجميع المتغيرات أقل من القيمة المطلقة 

 يرات الدراسةلتواء والتفرطح لمتغرات االااختب (: 14/ 4)الجدول رقم  

 

Skewness Statistic / 

Std.  Error 

Kurtosis Statistic / 

Std.  Error Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 مستوى الثقة بقدرات ذوي الهمــم
-.143 .186 -0.76881 -.733 .370 -1.98108 

جراءات التوظيفية مدى مالءمة اإل  
-.041 .186 -0.22043 -.479 .370 -1.294594 

 مدى مواءمــة البيئــة التنظيميـــة
.033 .186 0.17741 -.144 .370 -0.38918 

 مدى مواءمــة البيئــة المــاديـــــة
.242 .186 1.30107 -.667 .370 -1.802702 

م ــهماج ذوي الـاح بإدمــلنجمدى ا

ل ـعمالة ـبيئفي   

-.114 .186 -0.61290 -.419 .370 -1.13243 

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 وغرافيةيمغيرات الدحسب المت ب  فروق ال اختبار 

 ــي  :الفرضــية ــائية ف ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ـ " ال توج ــة بيـئ ــدى مواءم ـ ـم ــارف ـة عـم ل المص

ـ  ــــاو "ةـالخاـصــ ــــاح بإدـم ــــا" ج فــــي "مــــدى النـج ــــم فيـه تُعــــزى للمتغيــــرات ذوي الهـم

 .ار )الجنس، التحصيل العلمي، المنصب الوظيفي(رـاع القـُصنلة ـافيلديموغرا

 

 
 (. 92) ص  ،راإلصدار العاش ة،المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائي .SPSSدليلك إلى البرنامج اإلحصائي  (2003)  .زغلول  ر، سعدشيب 103
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 متغير الجنس .1

 :إليها  أنثى( وفيما يلي النتائج التي تم التوصل ،)ذكر سةئات الدراف تم تحديد

 دراسة على حسب متغير الجنسال اتلعينات المستقلة لمتغير(: اختبار تي ستيودينت ل4/15الجدول رقم )

 متغيرلاسم ا
 Levene's Test يمة المتوسط ق

for Equality of 

Variances (Sig) 

t-test (Sig) 

 أنثى ذكر

 0.661 0.343 3.9367 3.8917 درات ذوي الهمـــــمة بقـــتـوى الثقمس

 0.214 0.801 2.9143 3.0917 ةــــجراءات التوظيفياإلة ــمدى مالءم

 0.145 0.709 2.9143 3.1167 ـةيـــمـة التنـظيمدى مواءمـــــة البيئـــ

 0.579 0.207 2.5735 2.6444 ـــةـــــة البيئــــة المــاديـــمدى مواءم

 0.209 0.529 2.8903 3.0799 عمــلالدى النجـــاح بإدمـــاج ذوي الهمـــــم في بيئــــة م

 SPSSبرنامج م إعداد الباحثة باستخدا المصدر:

كانت أكبر من  Leven’sبار تجانس التباين الخت p-value (sig) أن قيمة نالحظ من الجدول السابق

أي أنه سيتم االعتماد في النتائج لحالة تساوي التباين  اتيرميع المتغمستوى الداللة المعتمد لج (5%)

مستوى  (%5) تي كانت أكبر منال t-testالختبار  p-value (sig)الجدول. وتشير قيمة الموضحة في 

بين متوسطات تقييم )إجابات( مفردات العينة وفقاً  فروق جوهريةلعدم وجود لمتغيرات لجميع ا الداللة

 جنس.لمتغير ال
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 ر التحصيل العلمي غي مت  .2

 :إليها  وصلحيث كانت فئات الدراسة )معهد / جامعة، ماجستير( وفيما يلي النتائج التي تم الت

 ى حسب متغير التحصيل العلمي لمتغيرات الدراسة علمستقلة لاختبار تي ستيودينت للعينات ا  (:4/16)الجدول رقم 

 اسم المتغير
 Levene's Test قيمة المتوسط 

for Equality of 

Variances (Sig) 

t-test (Sig) 

 ماجستير معهد / جامعة 

 0.950 0.561 3.913 3.92 ــمدرات ذوي الهمـــمستـوى الثقــة بقـ

 0.160 0.829 3.123 2.9164 ةــــيجراءات التوظيفاإلة ــمدى مالءم

 0.520 0.223 3.06 2.967 ـةـة التنـظيميـــمدى مواءمـــــة البيئـــ

 0.566 0.036 2.65 2.578 ـــةـــــة البيئــــة المــاديـــءموامدى م

 0.332 0.127 3.06 2.917 ـلمـعالـــــم في بيئــــة مدى النجـــاح بإدمـــاج ذوي الهم

 SPSSامج لباحثة باستخدام برن إعداد ا المصدر:

من كانت أكبر  Leven’sلتباين الختبار تجانس ا p-value (sig)أن قيمة  أعالهنالحظ من الجدول 

أي أنه  ة الماديـة""مدى مواءمـة البيئـالمعتمد لجميع المتغيرات ما عدا متغير مستوى الداللة  (5%)

يع المتغيرات ما عدا متغير موضحة في الجدول لجمباين التاالعتماد في النتائج لحالة تساوي الم سيت

ة ـر قيمـنتائج حالة عدم تساوي التباين. وتشيى عتماد علسيتم اال حيث "مدى مواءمـة البيئـة الماديـة"

p-value (sig) ار الختبt-test لعدم رات تغيلمع اة لجميوى الداللمست (%5) ر منت أكبانالتي ك

أي  بمعنى ال  ،دات العينة وفقاً للتحصيل العلميتقييم )إجابات( مفر توسطاتمبين وجود فروق جوهرية 

 .ة باختالف تحصيلهم العلمييندات العتختلف متوسطات إجابات مفر
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 متغير المنصب الوظيفي .3

 :إليها  تم التوصل تييا( وفيما يلي النتائج الحيث كانت فئات الدراسة )إدارة وسطى، إدارة عل

 ينات المستقلة لمتغيرات الدراسة على حسب متغير المنصب الوظيفيبار تي ستيودينت للعاخت (:4/17الجدول رقم )

 راسم المتغي
 Levene's Test متوسط القيمة 

for Equality of 

Variances (Sig) 

t-test (Sig) 

 إدارة عليا  إدارة وسطى

 0.437 0.266 4.017 3.902 الهمـــــم ويدرات ذمستـوى الثقــة بقـ

 0.324 0.853 3.1652 2.9619 ةــــالتوظيفي جراءاتاإلة ــمالءم مدى

 0.177 0.832 3.2348 2.9633 ـةــيـلتنـظيمـة امدى مواءمـــــة البيئـــ

 0.720 0.875 2.6609 2.5946 ـــةـــــة البيئــــة المــاديـــمدى مواءم

 0.872 0.716 2.9402 2.9753 ـلعمـال ةدمـــاج ذوي الهمـــــم في بيئــــبإمدى النجـــاح 

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

أكبر من كانت  Leven’sالختبار تجانس التباين  p-value (sig)قيمة  أن السابقنالحظ من الجدول 

تباين لاالعتماد في النتائج لحالة تساوي ام أنه سيت ميع المتغيرات أيمستوى الداللة المعتمد لج (5%)

مستوى  (%5)التي كانت أكبر من  t-testالختبار  p-value (sig)وتشير قيمة الموضحة في الجدول. 

بين متوسطات تقييم )إجابات( مفردات العينة  لعدم وجود فروق جوهريةميع المتغيرات لجلداللة ا

 الوظيفي.باختالف منصبهم 

ــى و ــاد عل ــا باالعتم ــبق يمكن م ــا س ــية  ن ــول فرض ــروققب ــىواأل الف ـ  ل ــه الـت ــى أن ــنص عل ــد ال توي ت ج

ــي  ــة إحصــائية ف ــروق ذات دالل ــة بيـئـ " ف ــدى مواءم ــدىو "ةـل المصــارف الخاـصـ ـة عـمـ ـم ــي "م  ف

ـــا" ا ـ ـــم فيـه ـ ـــاج ذوي الهـم ـ ـــاح بإدـم ـ ــرات الديموغرافـيـــ لنـج ــزى للمتغيــ رار ـاع الـقـــ ـُصـنـــ لة ـتُعــ

 .ي(يل العلمي، المنصب الوظيف)الجنس، التحص
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 األول  المغلق  لسؤال ااإلجابة على  حسب ب  فروق ال اختبار 

 ـ " فــي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  :ةالفرضــي ـ ـمــدى مواءـم ـ ـة بيـئ ل المصــارف ـة عـم

ـ  "ةــصـ الخا ــي ي وـف ــة المباشــرة ف ــزى للتجرب ــا" تُع ــم فيـه ــاج ذوي الهـم ــاح بإدـم ــدى النـج "م

 .التعامل مع ذوي الهمـم

 :إليها التوصلتي تم لوفيما يلي النتائج ا)نعم / ال( بـ ق حديد إجابات السؤال المغلتم ت

 ال المغلق األول سؤالحسب  اختبار تي ستيودينت للعينات المستقلة لمتغيرات الدراسة على (:4/18ل رقم )الجدو

 اسم المتغير
 Levene's Test قيمة المتوسط 

for Equality of 

Variances (Sig) 

t-test (Sig) 

 ال نعم

 0.057 0.134 3.8419 4.04 درات ذوي الهمـــــمالثقــة بقـ وىمستـ

 0.002 0.197 2.819 3.2646 ةــــجراءات التوظيفياإلة ــى مالءممد

 0.028 0.693 2.8819 3.1908 ـةـة التنـظيميـــبيئـــالـــــة مدى مواءم

 0.229 0.016 2.541 2.704 ةــــــــة البيئــــة المــاديـــمدى مواءم

 0.338 0.504 2.9143 3.0615 عمــلالفي بيئــــة ــــم ـمدى النجـــاح بإدمـــاج ذوي الهم

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

كانت أكبر من  Leven’sالختبار تجانس التباين  p-value (sig)أن قيمة  الجدول السابق مننالحظ 

 وعليه "،لماديـةيئـة ابمدى مواءمـة ال"يرات ما عدا متغير تغلداللة المعتمد لجميع الممستوى ا (5%)

ا متغير عدرات ما حالة تساوي التباين الموضحة في الجدول لجميع المتغينتائج على عتماد االم سيت

 سيتم االعتماد على نتائج حالة عدم تساوي التباين.حيث  "مدى مواءمـة البيئـة الماديـة"

ً و  ءاتجرامدى مالءمـة اإل"غيرين تلكل من الم t-testالختبار  p-value (sig)قيمة أن نالحظ أيضا

فرق ذو داللة  جودو ما يعنيوهو  (%5)أصغر من " ةــظيميـة التنـة البيئـمواءممدى " و "ةـالتوظيفي

اشر وفيما لو لم فيما لو تعاملوا مع ذوي الهمم بشكل مب إحصائية بين متوسط إجابات مفردات العينة
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مجمل العبارات لكل من  بالمتوسط على تجيبينة المسقمواف، وبعبارة أخرى تختلف درجة عهمم يتعاملوا

" تُعزى ةــظيميـة التنـة البيئـمواءمدى "م" و ةـيالتوظيف جراءاتمدى مالءمـة اإل"األبعاد الخاصة لـ 

نفسه أكبر من  ارلالختب p-valueكانت قيمة في حين  .إلى تجربتهم المباشرة في التعامل مع ذوي الهمم

" و "مدى النجـاح ةــة الماديـة البيئـمواءمو "مدى  "مــبقدرات ذوي الهم ةـلثقا"مستوى لكل من  (5%)

بوجود أن متوسط إجابات مفردات العينة لم تختلف " وهو ما يعني عمللا بيئةفي بإدمـاج ذوي الهمــم 

 في التعامل مع ذوي الهمم.أو عدم وجود تجربتهم المباشرة 

 غلق الثاني ال المؤ إلجابة على الساحسب ب  فروق ال ختبار ا

 ـ " فــي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  :الفرضــية ـ ـمــدى مواءـم ـ ـة بيـئ ل المصــارف ـة عـم

ــي  "ةـالخاـصـ  ـ وف ــم "ـم ــود ذوي الهمــ ــزى لوجـــ ــا" تُع ــم فيـه ــاج ذوي الهـم ــاح بإدـم دى النـج

 .ضمـن فريــق العمــل

 :إليها وصلتم الت وفيما يلي النتائج التي)نعم / ال( ـ د إجابات السؤال المغلق بتم تحدي

 الثاني المغلق ل السؤاب اختبار تي ستيودينت للعينات المستقلة لمتغيرات الدراسة على حس (:4/19قم )الجدول ر

 اسم المتغير
 Levene's Test قيمة المتوسط 

for Equality of 

Variances (Sig) 

t-test (Sig) 

 ال نعم

 0.761 0.209 3.912 3.96 درات ذوي الهمـــــملثقــة بقـا مستـوى

 0.005 0.635 2.9173 3.53 ةــــجراءات التوظيفياإلة ــالءممدى م

 0.006 0.546 2.9320 3.51 ـةـة التنـظيميـــــئــة البيمدى مواءمــــ

 0.154 0.943 2.5707 2.85 ـــةـــــة البيئــــة المــاديـــمدى مواءم

 0.381 0.663 2.9467 3.15 عمــلالــــة في بيئ لنجـــاح بإدمـــاج ذوي الهمـــــما مدى

 SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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كانت أكبر من  Leven’sالختبار تجانس التباين  p-value (sig)السابق أن قيمة ل ن الجدونالحظ م

التباين تساوي  حالةنتائج على عتماد االسيتم أنه  أي ،لمعتمد لجميع المتغيراتمستوى الداللة ا (5%)

 .الجدولالموضحة في 

مدى مالءمـة " متغيريناللكل من  t-testالختبار  p-value (sig)قيمة  كما يوضح الجدول أن

عني وجود وهو ما ي %(5أصغر من )" ةــظيميـة التنـة البيئـمواءممدى " و "ةـالتوظيفي جراءاتاإل

ً  ةئية بين متوسط إجابات مفردات العينصا إحفرق ذو داللة  ً من أي همعمليق فيما لو كان يضم فر تبعا ا

على مجمل العبارات لكل من ط بالمتوسموافقة المستجيبين ، وبعبارة أخرى تختلف درجة ذوي الهمم

زى عتُ " ةــظيميـة التنـالبيئ ةـمواءممدى " و "ةـالتوظيفي جراءاتمدى مالءمـة اإل"األبعاد الخاصة لـ 

لالختبار نفسه أكبر من  p-valueي حين كانت قيمة ف هم.لملوجود أحد ذوي الهمم ضمن فريق ع

" و "مدى النجـاح ةــة الماديـة البيئـمواءم دىم" و "مــبقدرات ذوي الهم ةـالثقمستوى من "لكل  (5%)

ة لم تختلف بوجود ينط إجابات مفردات العمتوس أن" وهو ما يعني عملالبيئة ـم في ذوي الهمـ ـاجبإدم

 .عملالمم ضمن فريق وي الهذأحد أو عدم وجود 

 ومما سبق يمكننا تلخيص نتائج اختبار فرضيات الفروق في الجدول التالي:

 نتائج اختبار فرضيات الفروق (:4/20) دول رقمالج

 التحصيل العلمي  الجنس  اسم المتغير
المنصب 

 الوظيفي 

لتجربــة ا

 المباشـرة

 في التعامل 

هـــم ودوجـ

ضمن فريق 

 العمـل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد مدرات ذوي الهمــــــــة بققمستـوى الث

 يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ةــــظيفيجراءات التواإلة ــمدى مالءم

 يوجد يوجد ال يوجد دال يوج ال يوجد ـةـة التنـظيميـــمدى مواءمـــــة البيئـــ

 ال يوجد ال يوجد جدال يو ال يوجد يوجد ال ــةــــــة البيئــــة المــاديـــواءمم مدى

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد دال يوج ل ــعمالة ــم في بيئـالنجــاح بإدمــاج ذوي الهم مدى

 المصدر: إعداد الباحثة



92 

 

 
 الفصـل الخامس 

ــ ـئالنتـا  ـات ــــــوصيـــج والتــــ

 

 



93 

 

 ـائـــــــــــجــالـنـت ❖

 ً ــا ــا انطالق ــائجب النظــري ـنـ الجا تمــن معطي ختبــارات اإلحصــائية التــي تــم التوصــل إليهــا فــي اال ونت

ــم إيجــاز نـتـ  ــداني، ت ــب المي ــي راائج الدالجان ــة العمــل المصــرفي الخــاص ف ــع بيـئ ســة لتوصــيف واق

 ـة وفقاً لما يلي:ـسوري

 ىال يزال عل في سوريــة الخاصمصرفي لام للعمل في القطاع ـالهم ذويالدراسة أن نفاذ  أظهرت 

 في خلق الفرص. محدودٌ  كن للقوانين والتشريعات سوى أثرٌ حيث لم ي ،جداً  خجول نحوٍ 

 لتحمل مسؤولية العمل م ـذوي الهم وإمكانات قدراتفي الثقة ة بنـت العياتسمت إجابات مفردا

ً عل وإنجازه بوعي وكفاءة، دون أن يكونوا ً لعرقلته أو عبأ فريقه. وتُعد هذه الثقة مؤشراً  ىسببا

 ار في المصارف الخاصة لدعم إدمـاج ذوي الهمـم، باعتبارها ركيزةً على توجه ُصناع القرابياً جإي

 رار اإلداري بتوظيفهم واستثمار مواهبهم.لقتخاذ اأساسية ال

 والمتمثلة  ،المتبعة الحاليةـة لتوظيفياجراءات أظهرت نتائج الدراسة قصوراً في مدى مالءمـة اإل

 افئة مع أقرانهم.المتكالوظيفية زايا هم المحباستقطاب ذوي الهمم ومن

 ا ـ، مع افتقارهةـتنظيميلا العملة ـة بيئـمواءمفي مدى  الدراسة إلى وجود ضعٍف واضحٍ  توصلت

 م.ـدة لوجودهـانـة المسـة اإليجابيـبيئة الـوتهيئ ذوي الهمم م احتياجاتــدرة على دعـللق

 للمصارف  ةـديا ـة المـة البيئـمءامومدى  وملموس في اسة إلى وجود ضعٍف واضحٍ الدر خلصت

لشامل إلى مبانيها ا همولصيق وتحقالخاصة وتهيئتها بالشكل المناسب لخصوصية ذوي الهمـم، ل

 ومرافقها وكافة التجهيزات المرتبطة بسير العمل فيهـا.

 ةـالماديو نظيميةتالبيئة الوتجاه ، ـة المعتمدةوظيفيالت جراءاتاإلا تجاه ـالرض عدمـة أفراد العين أبدى 

في  ة عمل المصارف الخاصةي يُسلط الضوء على ضعف مدى مواءمـة بيئـاألمر الذ الحالية،

 م وتمكينهم فيهـا.ـاج ذوي الهمـوالحاجة الملحة لتكييفهـا كخطوة أساسية داعمة إلنجاح إدم ة،سوريـ
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   النجاح مدى" ابعالت يرغالمت بين جي دة موجبة ارتباطية قةعال دوجو على االرتباط  معامل دل 

 الءمةم مدى" اليةالت المستقل المتغير أبعاد من كل وبين" العمـل بيئـة في الهمم ذوي مـاجبإد

 قيمة كانت إذ" الماديـة البيئـة مواءمـة مدى التنظيميـة، البيئـة مواءمـة مدى التوظيفيـة، اإلجراءات

 داللة ذات وهي )%70 ،%80 ،%66( يالتوال على المذكورة المتغيرات بين باط االرت معامل

 وبين التابع رغيالمت بين الطردية العالقة انخفاض على دل   االرتباط  معامل أن إال. إحصائية

 .إحصائية داللة ذات وهي )%24( بلغ والذي" الهمـم ذوي بقدرات الثقة مستوى"

 المصارف عمل يئةب اءمةوم لمدى إحصائية داللة ذو أثر وجود تعددالم االنحدار نموذج ائجنت بينت 

 مدى" بُعدي يف التحديد وجه على والمتمثلة ،فيها الهمم ذوي اجـبإدم احـالنج مدى في اصةالخ

 توىمس" عديبُ  كل من استبعاد تم حيث ،"ةـالمادي البيئة ةمواءم مدى" و "ةـالتنظيمي البيئة مواءمة

و ما وه ،المدروس النموذج من" ةيالتوظيف اإلجراءات مالءمة مدى" و "مماله ذوي بقدرات الثقة

 .له التفسيرية القدرة من زيدت لن االنحدار لنموذج إضافتهما  نأ يعني

 متغيرات جميع على رارـاع القـُصن إجابات تقييم متوسطات بين إحصائية داللة ذات روقف توجد ال 

 (.وظيفيال نصبمال العلمي، التحصيل الجنس،) ةـرافيوغالديم مـهلمتغيرات عزىتُ  البحث( أبعاد)

  جراءاتاإلتجاه  رارـاع القـلُصن تصوراً أفضل ذوي الهمممع السابقة في التعامل بة تجرالتُعطي 

 إحصائية داللة ذات فروق  . حيث تبين وجوداجهمدمإلاندة ـالمسوالبيئة التنظيمية  الداعمة لتوظيفيةا

" ةالتوظيفي اإلجراءات ةمالءم مدى" بُعدي من كل على العينة فرداتم إجابات تقييم تمتوسطا بين

 حين في ،الهمم ويذ مع التعامل في باشرةالم تجربتهم إلى تُعزى" ةظيميالتن ةالبيئ ةمواءم مدى" و

 دىم" و" مهمـال ذوي بقدرات الثقـة مستوى" التالية األبعاد من لكلتختلف  لم إجاباتهم متوسط  أن

 ".العمل بيئة في مالهم يذو اجبإدم احالنج مدى" و" ةالمادي ةالبيئ ةمواءم

 تكييفل نظرة اإليجابيةالرار ـاع القـُصن إكساب وجود ذوي الهمم ضمن فريق العمل عميد 

 إحصائية داللة ذات فروق . حيث تبين وجود البيئة التنظيمية الدامجةتهيئة ات التوظيفية وإلجراءا

" ةالتوظيفي جراءاتاإل ةءممال مدى" عديبُ  من كل على العينة اتمفرد إجابات قييمت متوسطات بين

 ختلفت لم ما بين ،العملم ضمن فريق تُعزى لوجود أحد ذوي الهم" ةالتنظيمي ةالبيئ ةمواءم مدى" و

 اءمةمو مدى" و" الهمـم ذوي بقدرات الثقـة مستوى" التالية األبعاد من لكل إجاباتهم اتمتوسط 

 ."العمل بيئة في مالهم ذوي اجبإدم احالنج ىمد" و" ةالمادي ةالبيئ
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 اتالتـــوصـيـــــــ ❖

ــا يلـــي  ــائج، نـــورد فيمـ ــه مـــن نتـ ــبق التوصـــل إليـ ــا سـ ــاً علـــى مـ ــم التوصـيــ عطفـ ات الواجـــب ـأهـ

 م:ــدة لذوي الهمـانـة والمســة الدامجـة البيئـاتباعها بغرض تهيئ ارفى المصعل

 الرسائل الضمنية واستخدام ،والشمولع سياسات التنوع تبا إلوظيف مراجعة ممارسات الت 

إعادة ة، مع ضرورة علمية مدروس بطرقٍ  هماستقطابو ذوي الهمم حة لجذب المؤهلين منوالصري

 ة.ـوجودهم في بيئة العمل المصرفيدعم ي وتكييف متطلبات شاغليها بما ة المهام الوظيفيهيكلة 

 مع إيالء األهمية مناسب للعمللمي وتخصصهم المؤهلهم الع ىتوظيف ذوي الهمم باالستناد إل ،

ً دعم ،الوظيفية المتكافئة مع أقرانهم، وتدريبهم وفقاً الحتياجاتهم نحهم الفرص والمزايا لمملة ا الك  ا

 .رارهمتقلتطورهم واس

 ة بناء القاعدة المعرفية بطرق التعامل والتواصل مع ذوي الهمم، وذلك بإعداد الكوادر الوظيفي

 .المراجعينء العمال والتعامل مع موظفينلمساندة لعمل االة يجابيبيئة اإلال تهيئةو لمؤهلة،المدربة وا

 الداخلية وضمان تدفق  ملتعديل سياسات العل استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية المساعدة

 .م نحو العملـفعيتهداوتدعم م ـالمعلومات لتنفيذ المهام اإلجرائية، بصيغ توائم طبيعة ذوي الهم

 من لسهولة الوصول ة بالشكل الضا ـترونياإللك تلصرافات اآللية والمواقع والتطبيقاتجهيز ا

 ة.ـواالستخدام اآلمن لكافة الخدمات المصرفي

  مراعاة المواصفات الهندسية المالئمة لخصوصية ب التابعة للمصارفالمرافق  يزتجهالمباني وتهيئة

ً تحقيق ،مالءم من موظفين وعـذوي الهم  .وسهولة بيسر مهولصول ا

 التقنية واللوحات  األجهزةالخاصة وتوفير  لة كتأمين المواصالتالمعقو الترتيبات التيسرية تقديم

ة، دعماً السالمعناصر األمان و، مع ضمان التنقلو في الحركةلمساعدة ا اإلرشادية واألدوات

 لتكيفهم وتطويراً لجودة أدائهم.

  شكل بنتها ا المنفذة، مع تحديثها وصيالتعديالت ليف إجراءات بتة لتغطية تكا تخصيص ميزانية ثا

 .دوري ومستمر
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 الستفادة ل التيسرية المقدمة،اركة ذوي الهمم من موظفين وعمالء في تقييم الخدمات والترتيبات مش

 من تجاربهم وخبراتهم الواقعية، وتوظيف أفكارهم اإلبداعية في تطويرها وتحقيق شمولها.

 ية عزيز المفاهيم الرامعلى ت ا عمال التطوعية المرتكزة في اهتمامهواأل مجتمعيةاللمبادرات ام دع

وتحقيقاً  ة،ومشاركتهم الكاملم، تفعيالً ألدوارهم ـالمجتمعي بقدرات ذوي الهم لتعميق الوعي

 إلدماجهم في جوانب الحياة المختلفة.

ً ألهمية تكامل األدوار بين القطاع الخاص  ة تُركز في ـعامت ا يلي توصياسنورد فيملدولة واوتبعا

 : ةـالمستدام ةـيق أهداف التنميبغرض تحقبينها،  ةـكالمشار مجملها على تفعيل

  تجاه ذوي  السائدة والمعتقدات الخاطئة معيةجتالم و االتجاهاتمحلمستمرة التوعية الحمالت تنفيذ

 .ماجهم وتمكينهموصوالً إلدم، إلدراك حقوقهم واالعتراف بقدراتهم ـالهم

  لتعريف اإلى  تهدف ،ةـة عامـاهيرية جمـيعخلق تول إعالمية واضحة ومحددة يجيةاستراتوضع

 ـم.ذوي الهم اجـدمإ بدور أفراد المجتمع في دعم

 منشآت  تشجيع، بالقادرين على العمل ممالهتوظيف ذوي ل ةفعالداابية يجاإلالتشريعات  تطوير

هيالت والحوافز لتهيئة البيئة وتقديم التس ،ومة سوق العملضمن منظ  لتوظيفهمالقطاع الخاص 

، أو تحمل الدولة منهم محدد فض الضرائب مقابل توظيف عددخلداعمة إلدماجهم، كذجية اوالنم

 . منهم اقات الشديدةشغيل ذوي اإلعت لدىمئوية من أجورهم  لنسب

  ه ، مع تطبيق هذبيئة المساندةالمنشآت ومدى التزامها بتجهيز اللقياس أداء خاصة تصميم معايير

 الفعلي. التقدم تحقيق  نلضما  ومستمرة بصورة دوريةداة األ

 م تقديب ، وذلكمـالهم ذويلتنسيق مع مؤسسات تشغيل وا ونللتعا  منشآت القطاع الخاص تشجيع

ذوي  منترشيح المؤهلين بغرض  ،دائها لمطلوبة ألالشاغرة والمؤهالت ا بالوظائف دورية قائمة

 يولهم واختصاصاتهم.قدراتهم ومالمتاحة والمناسبة ل لوظائفغل الش الهمم

  اتهم جايتاحلف مخت عامل معكيفية الت عنف الهمم يُعنى بالتعريذوي توظيف شامل ل دليلعداد إ

 .مـاستقراره مـإدماجه دعملالالزمة  البيئية تعديالتال ويتضمن، قدراتهمو
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 الدراسات المستقبلية ❖

  لزمة بتوظيف ذوي الهمم بموجب القوانين المُ  امـشآت القطاع الععمل منواقع بيئة توصيف

 ا.ـح إدماجهجامدى مواءمتها ونللتحقق من  ،ةالسوريـ اتالتشريع

 فيها  مـاج ذوي الهمة إدمبأت بتطبيق تجرالتي بد ةاصالخ االتت االتصالشرك ع الفعلياسة الواقدر. 

  ةفي سوري ا جزًء هاماً من القطاع الخاصيلهلتشك اصةي للجامعات السورية الخالفعلع الواقدراسة. 

 ــــــــــــــةالخـــاتمــــ ❖

ً على ما تقدم ذكتأ  ة الستمرارها، قيوة الدافعة الحقية والقأ ود المنشهم مبرر وج ، وألن األفرادرهسيسا

جزٌء  ن ذوي الهممبشري المبذول منهم، وأللدرجة األولى إلى الجهد الوألن نجاح أي إنجاز فيها يعود با 

ت تضي ضرورة خلق تغييراأولوية مجتمعية، تقال يمكن إغفاله أو اقصاؤه عنهم، باتت قضية إدماجهم 

ية والعمل واإلنتاج وعدالة إتاحة الفرص. افاعية والقيم الثقاالجتم التنشئة ية في أنماط استراتيجية جذر

لمعطلة إلى طاقات فاعلة منتجة الكامنة وا لى تحويل طاقات أفرادهاتهدف إلية مرئية ومستترة، عم فهي

 ة.مللعملية التنموية الشا ا منظومة حقيقية فيومؤثرة، لتكسبهم أدوارهم ال

 لنجاحه ويتطلب ،الُمبادرة الفردية همهومفعدة، يتخطى في جوانب  الهمم منإدماج ذوي  ومع يستهدفه

رفد ، وستدام في المجتمعالمُ ر رااالستق تحقيق لالعامة والخاصة، هود الحكومية مع القطاعات تكامل الج

كوادر ص الحاصل في النقة البطالة ومواجهة المتاحة لمعالجة مشكلموارده البشرية باإلمكانات ال

، ال يمكن التبسلسلة من التداخ تصلةٌ م ،متعددة األبعاد يةٌ قض متحديات أن إدماجهكدت الألة. فقد المؤه

بالنسبة  مجتمعية تتعدى فكرة ارتباطها مسؤوليةٌ  مفتوظيفه .ملوليد المزيد من فرص العحلها بمجرد ت

نعة ز الما جطي الحوامشتركة، لتخجهوداً فعلية  ها ، وتتطلب لتحقيقريعاتقرها التشة التي تُ اإللزامي

لجميع  ضنٍ حا ي في تشكيل نواة مجتمعٍ تحقيق الهدف األساسالداعمة والمساندة، وصوالً لة وتهيئة البيئ

 .على قدم المساواة لهم كريمةالحياة الوفر وقهم ويقكفل حي ،رادواألف فئاتال
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. المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية،  SPSSبرنامج اإلحصائي إلى ال دليلك( 2003زغلول. )بشير، سعد 
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ر دا. سورية: سة والمجتمعة في األسرة والمدرتربية األطفال ذوي االحتياجات الخاص( 2010سي، أحمد حسن. )الخمي

 .1ر، حلب، ط الرفاعي للنش
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 ـمــالحــــق ال

 ات السوريةلتشريعاقوانين والهمم في الحقوق ذوي : (1)م ملحق رق

التأهيل يمنحها للمعوقين في مجال  الخدمات التي 2004 عامالصادر في  /34/انون رقم لقلخص ا

 يلي: الفقرة الثالثة منه والتي نصت على ما في  -المادة التاسعة  -ل الرابع الفص والعمل في

ً أفضلية لالستفيمنح المعوق  .أ كافحة البطالة امة لمعلهيئة التي تمنحها اة من القروض الادجسميا

ح هذه سيس هذه المشاريع التي تمنطتها ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأ نشوأ

 القروض من أجلها.

لشراكة وقين وتحديد شروط ارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعيجوز للوزا .ب

 لوزير.ا بقرار يصدر عن

يادة على النسبة المحددة لتشغيل ز ممن يشغل معوقين الخاص عفي القطا صاحب العمل يستفيد  .ج

 الحد األدنى لألجر وذلك بمقدارن حسم على ضريبة الدخل قوانين واألنظمة النافذة مالمعوقين في ال

بت ذلك يثصاحب العمل على بيان شريطة حصول  ،لنسبةعن كل معوق يشغله لديه زيادة عن تلك ا

 ارة.من الوز

 ة الرابعة على ما يلي:قرالف ة نصتهلالمؤ البيئة ال توفيرفي مجو

ايير لتقيد بالمعاء جديد حكومي أو خاص اية عند منح أي ترخيص لبنلحوحدات اإلدارة الم تراعي .أ

العامة  والمرافق اني ا في المبهاجب توفروالمعمارية الو والهندسيةوالمواصفات الفنية  ط والشرو

% 5افق القديمة، بما ال يمس مروال ن من المبانيما أمكوق ....( حدائ –طرق  –)أرصفة  جديدةال

 ين وحركتهم.لكي تلبي احتياجات المعوق من قيمتها األساسية

   جسمياً  نفق اتصاالت عامة ما أمكن ذلك لتتالءم واحتياجات المعاقيارة ومعدات ومزهتوفير أج .ب

 .فةلل المختى وسائل االتصا لعاألولوية في الحصول  مهومنح

ً والوة من أمالك الدول ضأرايص صيجوز تخ .ج  لد من قبهإلحداث المعا  حدات اإلدارية مجانا

 .الوازرة والجمعيات
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قاعد قريبة من األبواب يلصق عليها الشعار الخاص الجماعية م في وسائل النقل العامة يخصص .د

 104. بالمعوقين

حهم القروض ين ومنقيل المعومشتركة لتأهمة المشاريع القاالسورية لم تكتفي بإ إال أن الحكومة

ارات تلزم إصدار قوانين ومراسيم وقر ز التي تشجع دخولهم إلى سوق العمل، بل عملت علىافوالحو

لعام  / 50/قم رالقانون  - امة. فقد نص نظام العاملين األساسي في الدولةلمؤسسات العتشغيلهم في ا

على  -ية انالفقرة الث -بعة ة السا دفي الما  امة للتعيينوان الشروط الععنفي الفصل الثالث تحت  2004

مجلس وط التي تحدد بقرار من لمؤهلين وفق األوضاع والشرقيام الجهات العامة بتشغيل المعوقين ا

% من المالك 4 تهمتجاوز نسبتال ء بناًء على اقتراح وزير الشؤون االجتماعية والعمل، على أالوزرا

 105 هة العامة.لجالعددي ل

، والذي تضمن 2006لعام  8الوزراء القرار رقم  لسدر السيد رئيس مجنون أصا هذا الق بالتوافق معو

 جهات العامة وفق اآلتي:وابط تعيين المعوقين في الض

 % من المالك العددي للجهات العامة.4جاوز نسبة المعوقين يجب أال تت .أ

طريق  شيح عنرت أو التواالختبارا ك في المسابقاترابصفة دائمة دون االشتتم تعيين المعوقين ي .ب

ة ار وزارة الشؤون االجتماعيل في وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها المحددة بقرغيمكاتب التش

 وضمن التصنيف الوطني لإلعاقة. 17/5/2005 تاريخ 904والعمل رقم 

 ملياً وفق اآلتي:ن مؤهالً علمياً وعلتعيين المعوق أن يكو يشترط  .ج

ً علم معاهد  -بمختلف فروعها ة الثانوي -عدادية أو اإل األساسي ادة التعليم: حاصل على شهيا

 يعادلها.دكتوراه أو ما  -ماجستير  -شهادة جامعية  -متوسطة 

  106 كلف به.ة التي ستقوم بتعيينه من خالل اختبار مقدرته للعمل الذي يتقريره للجهعملياً: يعود 

لهمم على أنهم " ذوي ا (128ادة )ضمن الم 2010لصادر في عام ا ف قانون العمل السوريولقد عر

ً نتيجة ل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب واالستمرار كل ً فعليا عاهة بدنية أو عقلية" فيه نقصا

ري ( لتس129ي المادة )د عرفت األحكام الخاصة بتشغيلهم وتأهيلهم، وحدد تطبيقها فألحقها ببنوو

تغلون لدى يشسواء كان العمال فأكثر  ن عامالً تخدمون خمسيالعمل الذين يسب أحكامها على "أصحا

 .العربية السورية" ختلفة ضمن أراضي الجمهوريةصاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة م

 
 (. 2004ري، )، مجلس الشعب السو (34رقم ) نين، القانوقانون المعوق  ة السورية،يربالع يةرالجمهو 104
 (. 2004، مجلس الشعب السوري، )(50ي الدولة، القانون رقم )ساسي فألاملين انظام الع الجمهورية العربية السورية، 105
 (. 0620)وزراء، ال ئاسة مجلس ، رم/د 8ر رقم راالقالجمهورية العربية السورية،   106
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يبوا ت الموظفين ممن أصواردة في القانون والضامنة لحقوق ذوي الهمم والشاملة لحاالاألحكام ال ومن

 يلي:ا باإلعاقة نورد م

 : (130المادة )

ً لسبب من األصبح معأكل عامل يحتفظ  .أ اب بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يالئم نوع سبوقا

لعمل الموكل إليه ويحدد ذلك بموجب أو لطبيعة اتعذر ذلك لحدة إعاقته  إعاقته بعد تأهيله إال إذا

 .ب العملتقرير طبي معتمد من طبي

 ب شهادةظ بموجوبشكل ملحوق قد تدنى ود العامل المعردب العمل عندما يصبح ميجوز لصاح .ب

 .الوزيرتخفيضات في األجر من خالل شروط تحدد بقرار من  اءطبية إجر

عمال المعوقين بمثابة إخالل بمبدأ تكافؤ الفرص الممنوحة للتعد التدابير والمزايا ال : ( 131المادة )

 .ين باقي العمالوالمعاملة بينهم وبوالمساواة 

بالتنسيق مع الجهات المعنية بما  رةلنافذ تقوم الوزاوقين اعانون المعاة أحكام ق: مع مرا( 132) دةالما 

 .من االندماج في سوق العمل يمكن المعوقين

م للمعوق يل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدعبارة التأه(: يقصد ب133المادة )

 ارلحالته واالستمر مناسب ري عمل آخي أو أداء أشرة عمله األصلبا استعادة قدرته على م لتمكنه من

 .لمهنيفيه وذلك كاإلعداد البدني والتوجيه والتدريب ا

المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك خصة أصوالً المعاهد والهيئات المر (: تمنح134المادة )

فتح معاهد لهيئات واعلى هذه ال ن الوزير. ويجبم ها هذه الشهادة بقرارنات التي تشتمل عليوتحدد البيا 

 .هادة المشار إليهاالمؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالش ءسجل لقيد هؤال

ً (: لكل معوق تم تأ 135) المادة ل أن يطلب بناًء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغي هيله مهنيا

عطاء الطالب خاص وإ ت في سجلتلك الطلبا  تب التشغيل قيدمكته محل إقامته. وعلى الذي يقع في دائر

وقين في االلتحاق يه كذلك معاونة هؤالء المعتقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعل ومفي ي

 .ل التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاءاتهمائف واألعما بالوظ
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حيث حدد  طاع الخاص،في الق ب العملحان الضوابط الخاصة بأص( أورد القانو136) وفي المادة

 اً لما يلي:قبلهم، وفرض العقوبات في حال عدم التزامهم وفق منالواجبة التشغيل لنسبة ا

صل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة كام هذا الفمل الذين تسري عليهم أحعلى أصحاب الع .أ

ً الذين تم تأهيلهم مهنسجل قيد المعوقين  للتشغيل من واقع عدد  % من مجموع 2 وذلك بنسبة يا

 .مهعمال

رشيح من المكاتب هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الت غلز ألصحاب العمل شيجو .ب

 .ه في المادة السابقةالمنصوص عليتشغيل بشرط حصول القيد العامة لل

ع دة يجب عليه دفما الفقرة )أ( من هذه الالنسبة المحددة في في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل  .ج

مال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة لعنى ألجور هؤالء اد األدحيعادل البدل نقدي 

والصغيرة والمتناهية  يع المتوسطةات من أجل تمويل المشارمة للتشغيل وتنمية المشروعالعا 

 .الصغر الخاصة بهم

 من فتح لام هذا الفصتسري عليهم أحكن أصحاب العمل الذيبه  ( لما يلتزم139دة )ضمن الما  تطرق  ثم

ً وألحقوا بالعمل لديهم، يالص لقيد المعوقين سجل خا   تم تقديمه إلى مفتشي العملذين تم تأهيلهم مهنيا

ي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤالء العمال مع األعمال سال كشف سنوكلما طلبوا ذلك، مع إر

 .التي يشغلونها

 (:137) المادة ها ضمن بنوداملين وأكد عليلعد عزز القانون حقوق اولق

رين لحقوق المقررة للعمال اآلخين يتم تشغيلهم طبقاً ألحكام هذا الفصل بجميع الذيتمتع المعوقون ا .أ

 .في هذا القانون

العمال المعوقين العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات الالزمة لتسهيل قيام ب على صاحب يج .ب

 .ة لهؤالء العمالالمهني والسالمةاية الصحية ر كل شروط الوقفيملهم وأن يحرص على توبع

دة إعاقتهم وتحدد تعرضهم للخطر أو تزيد من حمنع تشغيل العمال المعوقين في األعمال التي قد ي .ج

 .ر من الوزيرألعمال بقراهذه ا

وكذلك ه للمعوق الذي تم تأهيللوية التعيين فيها يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أو .د

 .ام بها ييمكن القعمال التي تحديد األ
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مصاب اف إليها " يكون للمعوق العزز الحقوق الواردة في المادة السابقة منه وأض (138وفي المادة )

في القطاع أو الخدمة العسكرية أو الخدمة اإللزامية أولوية التعيين  يات الحربيةأثناء وبسبب العمل

لفئة ا وذلك لما لهذه ."لقانونامن هذا  136المادة  منصوص عليها فياللك مع مراعاة النسبة الخاص وذ

 107 ضمن مادة مستقلة. من خصوصية بالغة وجب التنويه عنها وتفردها 

 ً المتضمن شروط تعيين األشخاص ذوي اإلعاقة في  2017لعام /م.و 15رار  للمادة األولى من القووفقا

من القانون  7ادة ماً من الالفقرة ثانيجال تطبيق حكم م بالشخص ذي اإلعاقة فييُقصد " هات العامةالج

إعاقة  من ذوي اإلعاقة يحمل بطاقة، كل شخص 2004لعام  50للعاملين في الدولة رقم  سياألسا 

 جتماعية والعمل المختصة استناداً إلى:الشؤون اال صادرة عن مديرية

 .عاقة المعتمد أصوالً التصنيف الوطني لإل .أ

التصنيف  فينة وغير الواردة ى اللجلمعروضة عالحاالت ال ية للمعوقين فيكزتقرير اللجنة المر .ب

 ."الوطني لإلعاقة

 يلي: ت العامة ما ن ذوي اإلعاقة في الجها ية من القرار يُشترط لتعييووفقاً للمادة الثان

ن ييالعلمي المطلوب للتع حائزاً على المؤهل في وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة: أن يكون .أ

 ت.في هذه الفئا

ومؤهالً ى المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة علأن يكون حائزاً  رابعة:لالفئة ا في وظيفة .ب

ة الشؤون االجتماعية والعمل، أو المعاهد التابعة من قبل وزارأحد المعاهد المعتمدة  تأهيالً عملياً من

 صة أصوالً.لعامة األخرى المرخللجهات ا

 زير المختص.لواًء على موافقة اوية بننب عقود سخامسة: بموجوظيفة الفئة الي التعاقد ف .ج

 الءمة الشخصتحديد مدى مكل محافظة لأعضاء اللجنة المسؤولة في في المادة الثالثة القرار كما سمى 

ي ذوعامة بتعيين األشخاص الجهات ال د التزاموفي المادة الرابعة أك ذي اإلعاقة للعمل الذي سيعين فيه.

 108. في مالكاتهاة ن الوظائف الوارد%( م4)  تتجاوزضمن نسبة ال اإلعاقة وذلك
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ً ـ ة وفقـ ـ ة الالزمـ ـ ات التيسيريـالترتيب(: 2ملحق رقم )  109 ةـ ــ لنوع اإلعاق ا

ن ذوي مخبرات موظفيها بمهارات وتفاظ الحل آتترتيبات التيسيرية على مساعدة المنشهذه ال ساعدت

هذه إجراء همية وأل وربما تكلفة التقاعد المبكر.لبديل، لتوظيف التدريب والتوفير تكلفة  مع ،مماله

 زمة لكل من:يسيرية الاللترتيبات التيلي اا نورد فيم عاقاتإلاالحتياجات وفقاً لنوع اتباين لالترتيبات و

 الترتيبات التيسيرية لذوي اإلعاقة البصرية

 ل أووفير زميتك ،االعتبار فيينبغي أخذ الترتيبات التيسيرية  بفاعليةلهم أعما أداء من  هممان تمكينلض

سميك متباين مع  لوحات إرشادية ملونة واستخدام خط وضع ك، أو المواد المكتوبةولقراءة البريد  قافمر

أو بواسطة أجهزة  مسا عن طريق الليمكن قراءته عالمات بارزةو و استخدام نقاط أالخلفية، أ لون

 على اللوحات. جلة عند تمريرها رسائل المسد إلكترونية تقرأ الباركو

 ضبعبإضافة  المرافق تصميم تعديل  يمكن يسر وسهولةبهم إنهاء أعمالعمالء من وال ينن الموظفيكتمول

 ومنها: البسيطة يةالترتيبات التيسير

 توضع في أسفل رى أخ، مع ها لتنبيه بوجودل لمالسال أعلىباللمس في  تها يمكن قراء إشارات وضع

 تها.لتشير إلى نهايها قضبان

 ب، وعلى المكونات الثابتة كاألعمدة.األساسية كاألبوا مكوناتينة على الا بص ألوان متتخصي 

 وتحسين الرؤية عكاساتاالنجنب لت بلون مطفي غير المع اإلشارات اتتشطيبختيار ا. 

 عد.وصول المص على تدلذاعية ة بصرية وإوجود إشار 

 لة على عدالمقلم مع المبنى والتغييرات صرية للتأ عاقة البين من ذوي اإلتوفير الوقت الكافي للموظف

 هم.وجهة نظرتعديالت المفيدة من البإجراء م تصميم موقع العمل، مع مشاركته

 منعمارسات الصحة والسالمة البسيطة الزمالء بم من معرفة لتأكدا ً  غالقإ التأكد منك، طرلمخال ا

 حول المكاتب. مبعثرة واألدواتعند عدم استخدامها، وعدم ترك الصناديق دواليب الملفات 
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 البصرية عاقةموظفيها من ذوي اإل مكنر العديد من األجهزة والمعدات التي تُ يتوف لمنشآتل يمكن كما 

 استخدام: ، ومنهافاعليةل والعمل بمن االستقال

  بأحرف كبيرة المجهزة اتيحمفالولوحات  الحاسبة ...( اآلالت، يوترمب)للك كبيرةالالعرض شاشات. 

  شريط من راءة الشاشة من خالل كنهم من قتم التي ية بخط برايللكتروناإل عرضالشاشات

ً إلكترون فيهوتر يتم التحكم الدبابيس متصل بالكمبي  .يا

 الكمبيوترعلى شاشات  م النص أو الصورحج مج تكبيربرا. 

 يستطيع  حيث ،غيير خيارات اللونتك ،هي لوحة تحكم الكمبيوتر أو في برامجفالمتاحة خيارات ال

أفضل من غيرها. على بطرية ة رؤية مجموعة ألوان معينة ريالكثيرون من ذوي اإلعاقة البص

 .بعضالسهولة في رؤيته عند أكثر  صفراءص األسود على خلفية سبيل المثال: يعتبر الن

  مع  لى الشاشة ويقرأ الصفحات على مواقع اإلنترنت،مكتوب عقارئ الشاشة الذي ينطق بما هو

 .ظهار الكتابة بخط برايلإهذا لإمكانية 

 لكيمكن بعد ذلالتي تقوم بنقل النص من الصفحة إلى الشاشة  )سكانر( المسح الضوئية أجهز 

ً  بيره، أو النطقتك  أو قراءته بنظام برايل. ،به صوتيا

 كاشف صوتي لهوية المتصلمع رة يبأزرار كبالمزودة هاتف ال أجهزة. 

 عيةالترتيبات التيسيرية لذوي اإلعاقة السم

سمعية أن أكثر ما يساعدهم في العمل هم الزمالء الذين لديهم وعي ت المصابون بإعاقامعظم  يصرح

 معهم التواصل على الزمالء التوعوي عن الصمم يساعد ل. فالتدريبة تأثيره على التواصبالصمم وكيفي

هيل عملية قراءة على سبيل المثال: تحديد أين يجلسون أو يقفون في االجتماعات لتس، سهلة بطريقة

 ارة فيمن الممكن أن يكون تعلم لغة اإلشو. لهم تمرير المعلومات األساسيةلهمية ء األالمع إيالشفاه، 

 .ي اإلعاقة السمعيةذومن موظف ريق الذي يعمل معه للف مفيداً  داخل المنشأة
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 يلي:نورد ما الترتيبات التيسيرية التي تضمن قدرة الموظف على العمل بكفاءة  ومن أهم

  للمكتب أو بيئة العملة اإلضاءة الجيد منالتأكد. 

 تقل فيه الضوضاء الخلفية إلى أدنى حدعمل مكان  توفير. 

 الموظف أن يرى من يدخل إلى مكتبهحيث يستطيع ترتيب مكان العمل ب. 

 لنصيةالرسائل الى د عتما االع. 

 هواتف الفيديو واالتصال المرئي في أجهزة الكمبيوتر اماستخد. 

 قنية التحكم في تضخيم الصوتبتمزودة التفية ا هالجهزة ير األتوف. 

 الهاتفدام اءتها باستخقر هممكنيوص مكتوبة نصإلى  وتحويلها  تسجيل المحادثات أنظمة ماستخدا 

 على المحادثة. المعتمدةجتماعات من المشاركة في اال همنيتمك بغرضوذلك  ،المحمول

 عدات السمع التماثليةسا ج األصوات بطريقة أدق من معالتالتي السمع الرقمية  مساعداتدام استخ، 

 د.فركل تعديلها لتناسب احتياجات  مع إمكانية

 مساعدات السمع الخاصة بهم مع مكبر واءمة من م تمكنهمحث(  ةردوائر إرشادية )دا استخدام

 أخرى  خياراتتوفير مع إمكانية المشوشة، يؤدي إلى تصفية الضوضاء الخلفية الصوت، مما 

 نظمة التي تعمل باألشعة تحت الحمراء.األو FMتضخيم الصوت تشمل موجة ل

 ةركيتيسيرية لذوي اإلعاقة الحالترتيبات ال

لإلعاقة  حركية" إلى نوع واحد من اإلعاقات، وقد تكون أسباب التعرضلاعاقات اإل"ال يشير تعبير 

اضطرابات الطرف العلوي صل، )الحوادث، مشاكل الظهر، التهاب المفا الحركية عديدة ومنها 

 صغيراً  اً عددويالحظ أن لب(، أمراض القلل األطفال، ، الشلل الدماغي، شاإلجهاد المتكررةت وإصابا 

 لمتحرك.دمون الكرسي ايستخ منهم  هممن جداً 
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بد من التشاور مع الموظفين حول المشاكل التي يواجهونها، كخطوة أولى لتقليل مشاكل الحركة، الو

 التالي:والقيام ب

 األعمال اليدوية هاإزالة المخاطر التي تتضمن. 

  أو العمل نحناءلتواء أو اإلاإلير مالءمة كضمن أوضاع غمساعدة الموظفين على تجنب العمل 

 .وعة فوق مستوى الكوعذرعهم مرفوأ

 العمل ا مساعدة الموظفين على تجنب ً  ة.حرك دونثابتة  لذي يتطلب أوضاعا

 داخل الموجودين بين الموظفين هام لمأو تدوير ا أو تبديل تنويعوالعمل على  التقليل من التكرار

 .القسم فريق العمل أو

 ي:هم ذوي اإلعاقة الحركية، ما يلبمن في ظفينالمو لجميعة الجيدة تشمل توصيات الممارسو

 فين الذين يستخدمون الهاتف كثيراً تخدام سماعة رأس للموظاس  ً  الرقبة والظهر.مشاكل ل تجنبا

  بارتفاع صحيح وعلى مسافة مناسبة من  مع تهيئتها، مزودة بمسند خلفيالي كراسالاستخدام

 المكتب.

 ن.أرجاء المكا في  ن العمل والتحركراحة مللقات تخصيص أو 

 في بداية التفكيريجب  ألعمال الرفع ون هناك حاجةحين تك ً ً  ما إذا كان الرفع مالئما  ،أو ضروريا

باشرة إلى المنطقة التي سوف م أال يمكن أن تتجه من الخارج إذا جاءت حمولة سبيل المثال علىف)

أو  المساعدة، أو المعدات في استخدام األدوات لتفكيرامع ضرورة  (؟نقلهامن  تستخدم فيها بدالً 

المهام الوظيفية، أو الحصول على دعم إضافي من المطلوب نقلها، أو تدوير إنقاص وزن الحمولة 

 لطريقة التي يتم بها الرفع.الزمالء المدربين لتغيير ا

 في: حركيةالعاقة اإلي وذلموظفين من لتمثل الترتيبات التيسيرية اإلضافية الالزمة وت

 الرفع ؤدي إلى تفاقم المشكلة، مثلمهام التي تتوزيع ال إعادة. 
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 محدودة.ن الموظف من ذوي الحركة الكا ي حال طابق األرضي فنقل مكان العمل إلى ال 

  ستراحة ضمنه.إمكانية االيوفر  تياطياحمكتب  تجهيز، مع مرنةالعمل الالسماح بساعات 

  ة.إلى الطباع ب ما يغني عن الحاجةالكالم إلى نص مكتو تحويلبرامج استخدام 

 ات.، كاألقالم والمقصهاأدوات مكتبية يسهل اإلمساك بر توفي 

  استخدامهامن الموظف  والتي تمكن ،متغيرالرتفاع االذات  مكاتبواليلها، الممكن تعد قاعدالمتوفير 

 .لوضع الثابته لتجنب ياجاته معا يناسب احتبم

لعمالء واالموظفين سهل وصول ي على المرافق البسيطة الترتيبات التيسيرية  إجراء بعضوب

 :يعد أهمها ، وإليها  والمراجعين

 دون درجات سلم.مدخل لتهيئة ا 

 وتوماتيكية.األبواب استخدام األ 

 منخفضة.الكاونترات استخدام ال 

 تسمح بحركة الكراسي المتحركة.التي احات العمل مسممرات وتوفير ال 

  المصاعد.توفير 

 يها والتحرك لإ سهل الوصوليياه لدورات المتظار وتراحة واالنة كأماكن االسالعام تهيئة المرافق

 امها.تخدضمنها واس
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 110 ةـ ة حسب اإلعاقـ والتدريب المتبع لـ طرق التواص :(3رقم )ملحق 

 ت والترتيباتءاجراإلا اتهانوع اإلعاقة وسم

 السمعية: 

 قايا سمع؟بهل لديهم أية 

 هل يقرؤون الشفاه؟

 ة؟يمعمون أية معينات سهل يستخد

 ويكتبون؟ن هل يقرؤو

 

 ة.واإليضاحات البصري لمصورةالالفتات ا

 .لمكتوبة مضخمة الصوت أو التي تسهل التواصل ااألجهز

 ً  .فاهلشيقرأ الوجه إذا كان الشخص  التواصل القريب ووجها

 اإلشارة.مترجمي لغة 

 البصرية: 

 هل لديهم أية قدرات بصرية؟

 برايل؟هل يقرؤون بطريقة 

ً على مهرتدهل تلقوا  الحركة ات التوجه واريبا

 عدهم على التنقل باستقاللية؟تي تسا لا

 هل يجيدون استخدام الحاسوب؟

 ون استخدام قارئ الشاشة؟وهل يعرف

 

 .ضاءة الكافيةاإل

 .من وصول الصوتد تأكالواصل وقرب الت

 .لكترونيالموقع اإل

بيرة، برايل، الطباعة الكغ بديلة كتوفير المعلومات بصي

 .الوصولسهلة  ةلكترونيلمعلومات اإلا ل الصوتي أويسجالت

 ة.قارئ الشاش

 ية:الذهن

 ما هو مستوى قدراتهم العقلية؟

 يقرؤون ويكتبون؟هل 

 

 .ريةالالفتات المصورة واإليضاحات البص

 .المعقدة بسيطة البعيدة عن المصطلحاتالغة للا

 .إعطاء أمثلة حية وحسية

ور، لصمثل ا تواصللا ج العرض أو أنماط التعدد في نماذ

 .ناأو األلوالرموز 
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 مــ همذوي المن الء ـ ل مع العمـآداب التعام(: 4ملحق رقم )

 ً ير منضبطة من الجودة ايبمعمنتجات والالخدمات  وتقديم ألهمية التواصل الفعال مع العمالءتبعا

 انضم مع موظفيها  لدى ثقافة التواصلتأسيس ل الالزمةإيالء األهمية  آتيجب على المنشوااللتزام 

 111: يُعد أهمها التي و، منهم ذوي الهمم وخاصة العمالءمختلف أنواع  معداب التعامل آهم سابكا

 حتياجاتهمال تلبية لهم خدماتها تالمنشآ  بها  تؤدي التي الطريقة في خالق  وبأسلوب بمرونة التفكير ،

ً  يتطلب قدف  ئها.اأد طريقة في تعديالً  لهم جيدةال خدمةال تقديم أحيانا

 غيرهم بها  يصل التي طريقةال بنفس الخدمات إلى الوصول "اإلمكان قدر"من استطاعتهم  دالتأك 

 قدمةالم الخدمات سبنفهم تزويد المنشأة تستطيع في حال لمو .لها مشابهة بطريقة أو ،العمالء من

 الخدمة تقديم يتطلب وهو ماقد لهم، معقول بديل لتقديم مستعدة  تكون أن يجب عندها  ،هملغير

 .مختلفة يقةبطر

 كامل بشكل للجميع متاحة المقدمة من قبلها  دماتالخ نأ الخاصة بالمنشآت اإلعالنات في التوضيح 

 .كبذل المتعلقة التفاصيل تقديمو ،إليها  الوصول لةوسهمع 

 همعن التحدث عدمنتباه إلى كاال ،اإلعاقة عن الحديث وبين المنشأة بين حاجزاً  اللغة جعل عدم 

 على أنه أحدهم وصفو أ" معاقين" كلمة استخدام، مع تجنب الناس بقية عن فةمختل فئة همنأ كو

 تجنبرورة ، عالوة على ضةسلبي انطباعات ه منتخلق ما ل "المتحرك الكرسيأو حبيس  جليس"

ً هم تجعل التي اللغة أو غيرهم، على وعالة ضعفاء أشخاصم هبأن توحي التي اللغة دامتخاس  موضعا

 في إساءة ناكه تكون أن الممكن منف، "كذا ضحية أنهم" أو "كذا من يعانون أنهم" لقولكا للشفقة

 نم أنه إال المجال، هذا في ثابتة قواعد وجود عدم من وبالرغم ،معينة وعبارات كلمات استخدام

 تؤدي أن من متزايدة حساسية هناكف ،األخرى عن مفضلة عبارات هناك أن نتباه إلىاال المفيد

 .قصد غير  منهم عن السلبية النمطية الصور تعزيز إلى غةالل استخدام طريقة

 ظاهرة غير إعاقة لديهم الذين الناس من العديد فهناك وجودها، عدم من إعاقة وجود افتراض عدم. 

 مع أي شخص آخر به التعامل يتم الذي الهتماموا واالحترام الود فسبنتهم معامل. 

 
 (. 72-70ص )مرجع سابق،  (، 2014) .اءمةشهادة مو  -ة ي اإلعاقلبيئة عمل نموذجية لألشخاص ذورشادي دليل اإلال 111
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 بالصبر لتحليمع ا، لهم المساعدة تقديم بها  يمكن لتيا الطريقة نعهم وسؤال بالنفس، الثقةو الهدوء 

 .ةالحاج عند ضافيةاإل مساعدةال وتقديم األوقات كل في

 م.مترج أو يخصش مساعد مصحبته في كان وإن حتى مباشرة،هم مع التفاهم 

 وقت هممنح ً  لرد ا أو ذج،ا نمال تعبئة أو ،يرتوافال قراءةاليومية، ك المهام أداء في المعتاد من أطول ا

 .اتستفساراال على

 

 112 مـوفقاً لنوع إعاقته م ـوطرق مساعدته  م ــالهمــ ذوي من بالعمالء الترحيب ➢

 ةــالبصري ةــاقـاإلع

 الرؤية، على القدرة من القليل هممعظم تلكيم ولكن الق،ط اإل على الرؤية المكفوفين بعض يستطيع ال

 رق مساعدتهم:أهم ط  ومن .محدودة أو مشوشة أو واضحة غير رؤية ولكنها 

 ماالقتراب منهم عند التحدث معه. 

 وفي . ممساعدته هيمكن كيفه سؤال( مع صوته رفع دون) واضح بشكل لهم نفسه دثالمتح تقديم

" به لتمسك ذراعي لك أقدم أن لي اسمح: "ليكالتا  المتحدث ن ردكون يفيجب أ المساعدة طلب حال

 .ذراعه بإمساك قيامه من بدالً 

 هتنبيه  ً  .نازالً  أو صاعداً  السلم كان إذا وتحديد سلم، درجات وجود ىإل مقدما

 عليه الجلوس من ي الهممذومن  الشخص ليتمكن المقعد ذراع أو مسند على المستقبل يد وضع. 

 بذلك يخبره أن فيجب عنه سيبتعد المتحدث كان وإذا، أحد وجود دون يتحدث يلالعم ترك عدم. 

 الموجود معه.مرافق ال أو المرشد مع حديثبال النشغالا وعدم العميل مع التحدث 

 إذنه دون العميل متعلقات من شئ تحريك عدم. 

 
 (. 82-72ص )مرجع سابق،  (، 2014) .شهادة مواءمة  -ة وي اإلعاقوذجية لألشخاص ذلبيئة عمل نمرشادي الدليل اإل 112
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 بحروف مطبوعةال أو اإللكترونية، الصيغةك، مناسبة بديلة صيغة في المكتوبة المراسالت تجهيز 

 .ببرايل المطبوعة أو الصوتية، أو كبيرة،

 اتفئال تسمية مع مسموع بصوتها عد  و تها مراجعيجب  هلأو تسليمها  من العميل النقود استالم عند 

 .تالعمالو

 

 ةــالسمعي ةــقاـاإلع

 ،ليكال أو جزئيال السمع ضعفتراوح ما بين ت المختلفة، الصمم وأنواع درجات من الكثير هناك

 المساعدة األجهزة مستخدي ومنهم من قد ،يستطيع ال قد اآلخر والبعض اإلشارة لغة يستخدم فالبعض

 أهمها: منهم كل مع للتعامل مختلفة طرق  فهناك لذا .الشفاه قراءة على يعتمدون وآخرون لسمعل

 ضرورةال عند هنظر لفت، مع إمكانية التحدث في تبدأ أن قبل إليك ينظر العميل أن من التأكد 

 .خفيفة لمسة كتفه لمس أو بصره، مجال إلى بالتحرك

 وسؤاله بها  يتواصل أن يفضل التي طريقةال وال عميلال منها يعاني التي الصمم درجة تخمين عدم ،

 ً  .بها خدمته يمكن التي األفضل الطريقة عن دائما

 معه  التحدث دعن خاص مكتب أو هادئ ركن إلى معه االنتقال واقتراح العميل خصوصية احترام

 .خاصةال همعلوماتعن 

 يقوله ما  يسمع أن يستطيع ال العميل كان إذاو ،ذلك األمر يتطلب عندما  مرتفع بصوت التحدث 

 .ةورق في قوله يريد ما  يكتب أن يهفعل المتحدث

  اإليماءات استخدام في المبالغة دون، المتحدث قوله يريد عما  للتعبير اليد إشارات استخدام. 

 الحمراء تحت باألشعة تعمل التي االستماع وأنظمة( الحث دوائر) اإلرشادية الدوائر ماستخدا 

 لضوضاءا وتقليل معها  مباشرة السمع معينات ضبط  من السمع ثقيلي كنكونها تُم ،لتواصلل تسهيالً 

 .الخلفية
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 ميستخد العميل كان في حال وذلك ،المترجم إلى ال مباشر بشكل العميل إلى التحدثو النظر  ً  مترجما

 .اإلشارة للغة

 أثناء يلالعم رؤية نع الفم حجب عدم، مع االنتباه إلى الكالم أثناء جيدة إضاءة وجود من التأكد 

من  العميل ليتمكن ،الشفتين تحريك في بالغةالم عدم مع الوتيرة بنفسو بوضوح التحدثو ،الحديث

 فاه في حال كان يستطيع قراءتها.متابعة حركة الش

 العميل عن االبتعاد إلى المتحدث اضطر إذا أوالً  لكالما عن التوقف. 

 تأكدال  ً  .له يصالهإ المتحدث دمايري فهم قد العميل أن من دائما

 

 ةــيركـالح ةــاقـاإلع

 يجد المثال سبيل علىف. الهمم ذوي من لألشخاص بمشاكل البيئات من ديدالع تتسبب أن الممكن من

 لعد وقوفهم أثناء أيديهم استخدام في صعوبة المشي على مساعدةال األجهزة يستخدمون الذين األشخاص

 ألم من يجدونه ما  بسبب الوقوف آخرون يفضل، لجلوسا همبعض فضليبينما و ،ذجا نمال لتعبئة أو النقود

 يلي:. ومن أهم طرق مساعدتهم نورد ما والقيام الجلوس في صعوبة أو

 ذلك كان كلما  كامل بشكل لعمالءل خدماتها  تقدم التي المباني إلى الوصول إتاحة  ً  .ممكنا

 تتفق أن للمنشأة يمكن :المثال سبيل علىف ،ذلك اليستطيعون عندماهم وصول لتسه طرق  في التفكير 

 أو مكان عمله. بيته فيته زيار أو منها  قريب اسبمن مكان في مقابلته على العميل مع

 التنبه يجب التي للمخاطر األمثلة بعض ردمج هي السميك والسجاد الثقيلة األبواب أن إلى االنتباه 

 .المشاكل جميع سيحل المنحدر أن ضافترا رة عدمرو، مع ضلها 

 مختلفة تفاعاتبار وبعضها  ،بدون وبعضها بأذرع بعضها ، متنوعة مقاعد وجود من التأكد. 

 أو كتابة لوحةمع توفير  ،المتحرك الكرسي مستخدم يناسب بشكل الكاونتراتأوالمكاتب  وضع 

ً  أكثر كتبم  الكتابة. ينه منتمكودته  لمساعأنخفاضا
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  تهم.ركحل تسهيالً  العوائق من خالية واألرضيات الممرات على الحفاظ 

 مناسب لجلوسهم.المقعد الوتقديم لهم  واباألب فتحو أ لتلبية احتياجاتهم يهمعل المساعدة عرض 

 مباشر بشكليهم إل التحدث. 

 في حال  همن االقترابو ،الرقبة إجهاد لتجنب المتحرك سيالكر مستخدم رؤية مستوى في الوقوف

ً مرتفع رالكاونت أو االستقبال مكتب كان  .ا

 قبل  لمتحركا الكرسي دفع وتجنب المشي، أطر أو العكاكيز أو العصي حريكت أو لمس نبتج 

 .صاحبه موافقة على الحصول

 ال جزءً  يعتبركونه  ،هيلع االستناد تجنبمع ضرورة  المتحرك الكرسي على شيء أي تعليق  عدم 

 ه.لمستخدم الشخصية المساحة من يتجزأ

 

 قــالنط اتــوبــصع

 لك أنال يعني ذكن لو ،واللغة النطق في بمشاكل التسبب إلى عاقاتاإل من كثيرال تؤدي أن يمكن

 ي:نورد ما يل ة هؤالء األشخاص. ومن أبرز طرق مساعدالتعلم في مشكلة لديه الشخص

 المشكلة بأسباب االنشغال عدمواصل مع الت يةالتركيز على عمل. 

 ولهيق كيف في وليس العميل يقوله لما االستماع في التركيز. 

 مهبفه تظاهرال دون منه إعادته طلبمع  ،العميل كالم فهم عدم حال في اراالعتذ. 

 قيل ما  كان إذافيما  وسؤاله قاله، قد العميل أن يعتقد ما  تكرار  ً  .صحيحا

 كالمه، من ينتهي حتى بهدوء هانتظار، مع عنه بالنيابة الحديث أو العميل ولهيق ما تصحيح تجنب 

 .عنه بدالً  ملالج بعض مالإك في الرغبة مقاومةو

 عليه الرعاية فرض دون ولكن عليه، والصبر وتشجيعه له االنتباه. 
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 متناسبة وبوتيرة مريحة بطريقةمعه  التحدث. 

 هناك كانت في حال وذلك ،ىحد على قصيرة إلجابة اجتحت نقطة كل مع للتعامل األسئلة تجزئة 

 منه. المعلومات من مزيدلحصول على الل حاجة

 

 ةـوالكتاب راءةـالق اتـصعوب

 الحركي، التناسق  اضطرابات وممن لديهم ،والكتابة القراءة في صعوبات يواجهون الذين العمالء تشمل

 يلي:وتتعدد طرق مساعدتهم لتضم ما  .ةاإلرشار لغة نوستخدمين مأو م البصر، حاسةفي  ضعف وأ

 الصيغب معدة وأ ،كبيرة بحروف لطباعةل قابلة بديلة صيغ في مكتوبةال موادوال النماذج تقديم 

 .برايللغة باستخدام  وأ الصوتية

 للعمالء النماذج وشرح لقراءة الوقت من لمزيدا تخصيص. 

 وإعادتها البيت إلى النماذج أخذ يفضل مفبعضه ،لتلقي الخدمات هاونيفضل التي الطريقة عنهم سؤال 

 .ئتهاعبت في لهم ةلمساعدتقديم ال الستعدادااء دإب مع ،الحق  وقت في

 

 (ةــالذهني) ةــالعقلي ةــاقـعاإل

 من مجموعة األشخاص هؤالء ويمتلك ،مستقلة حياة( الذهنية) العقلية قةاإلعا  ذوي من الكثير يعيش

 تهم نذكر ما يلي:مساعد طرق  ومن أهم. امهاتراح ينبغي التي والقدرات المهارات

 آخر شخصأي  مع كالحديث يهإل التحدث، ومعه المتعامل يفهم أنه افتراض مع العميل مع التعامل. 

 المعقدة اللغة تجنبمع  سهل بأسلوب صللتوا، واوتشجيع بصبرمعه  التعامل. 

 العميل يستطيع ال أو يستطيع يلذا ما معرفة المتحدث بإمكان أن األول االنطباع من االفتراض عدم 

 .كالمه من فهمه
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 المتحدث فوهات ورقم اسم ذلك في بما  ،مكتوبة المعلومات تقديم. 

 المكتوبة للمعلومات ومباشر سريع ملخص تقديم. 

 مذكرة أو إلكتروني أو صوتي تسجيل) والعميل المتحدث بين دارت التي للمحادثة تسجيل تقديم 

ً  راستها د يمكنه بحيث( القراءة سهلة  .كسجل بها  واالحتفاظ الحقا

 كان ي حالف مستحقات يأ بدفع مطالبته أو ،العميل توقيع على الحصول على اإلصرار عدم 

 ً ً  أو منزعجا  .مشوشا

 التقنية على المعتادين غير عمالءلل ضافيةاإل مساعدةال تقديم. 

 على لحصولا في ميساعدهو ،االجتماعاتو يدمواعلا ممعه يحضر معاون إلى هماحتياج فهمت 

 .المعلومات

 

 (ةـالنفسي) ةـاالنفعالي اتـاالضطراب

 مرحلة في البشر من أربعة كل من واحد يمر فقد. يةالذهن عاقاتاإل عن النفسية االضطرابات تختلف

 ينبغي وال. منها الكامل الشفاء في تنجح الغالبية لكن العقلية، الصحة في باضطراب العمر من معينة

 ماهو وتقييم القرارات تخاذإ على القدرة يفتقد العقلية الصحة خدمات يستخدم من كل أن االفتراض

. المادية ستولي السلوكية العوائق  في األشخاص هؤالء يواجهها  التي يسيةالرئ لعوائقا وتتمثل. له صالح

 أهم  تتمثلوعليه ، انفعالي اضطراب لديه الشخص كان إذا ما  معرفة تستطيع لن الحاالت معظم وفي

 :فيما يلي ساعدتهمطرق م

 يحتاجها  مساندة أو تيسيرية ترتيبات أية هناك كانت إذا العميل سؤال. 

 راقةالب األضواء أو المرتفع الموسيقى صوتك والتشويش، اإلزعاج مصادر كل لةإزا. 

 قراره إلتخاذ الالزم الوقت العميل منح. 

 المعلومات على لحصولل يساعدهو ،االجتماعاتو يدمواعلا معه يحضر معاون إلى هاحتياج فهمت. 
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 هــالوج في  تاــوهـالتش

 أن الممكن منو ،واألمراض للحوادث تيجةن بها  صابيُ  وبعضهم التشوهات، بهذه يولدون الناس بعض

 يتعرض التي السلبية االجتماعية المواقف بسبب وأسرته المصاب للشخص كبير حدٍ ت إلى الحياة تتحول

 .بالنفس الثقة في وانخفاض االجتماعي القلق  من عالية لمستويات تعرضه ىإل بدوره  يؤدي ما  وهو ،لها 

 ساعدتهم:طرق م أهم د فيما يلينور األشخاصهؤالء  التواصل مع ولخصوصية

 آخر شخص يأتي أن أمل على عنه واالنصراف للشخص، المختلف المظهر بسبب الحماس فقد عدم 

ً  يبدو قد األشخاص لبعض الجسدي المظهرف .لخدمته هم أن يعني ال هذا لكن المألوف، عن مختلفا

 .آخر شيء أي في مختلفون

 الشعور تسريب ه أووجه في التحديق  تجنبمع ، خرآ عميل أي عم كالتواصل العميل مع التواصل 

 له. احاالرتي بعدم

 الخارجي هشكل على التركيز من بدالً  عليه الرد وفي العميل يقوله فيما  التركيز. 

 

ً ها التحدثآداب   ➢  الهمـــم ذوي من  عمالءال مع   تفيا

 تغييرعليه  يجب فال مالهم يذو من الهاتف عبر إليه يتحدث الذي الشخص أن المتحدث شعرفي حال 

، وعليه لجميع العمالء نفسها  هي الهاتف على الجيدة ةالخدم تقديم مبادئ حيث تبقى الحديث أسلوب

 باع ما يلي:ننصح بات

 الهاتف سماعة في مباشر وبشكل بوضوح التحدث. 

 الصوت تقوية بتقنية المزود الهاتف جهاز استخدام. 

 آخر بأسلوب ياغتهص إعادة أو يقوله ما لتكرار المتحدث استعداد. 

 المتحدث صوت إلى وليس الحديث مضمون إلى االنتباه تركيز. 

 تهمقاطع عدممع  نفسه عن ليعبر الكافي الوقت العميل منح. 
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 بالكلمات النطق  عند يتلعثم كان وإنحتى  ،العميل عن بالنيابة الكالم إكمال تجنب. 

 ية ، ومع إمكانهبفهم التظاهر عدم و هع طلب تكرارم ،يقوله ما  فهم في حال عدم للعميل االعتذار

 أو اإللكتروني البريد عبر التواصل أو آخر شخص إلى التحدثك يلةبد اتصال وسائل حااقتر

 .النصية الرسائل

 

 الهمـــم ذوي من  عمالءال مع المواعيد  ترتيبآداب  ➢

 العميل سؤال  ً  .الموعد بتحديد تتعلق  خاصة متطلبات له كانت إذا مقدما

 القصوى الضرورة عند إال تهبإعاق خاصة ةأسئل طرح دمع. 

 أهمية في التفكير، مع ضرورة للموعد بالتنسيق  عالقة لها  كان إذا إالته حيا  عن أسئلة طرح عدم 

 .هطرح قبل السؤال

 من ولكن ها إنجاز علىقادراً  يكون فقد، معينة مهام أداء على قادر غير العميل أن اضافتر عدم 

 .ىأخر وسيلة خالل

 آخر شخص أي على الحكم ريقةط  بنفس يكون أن البد معه للنقاش نتيجةيه عل الحكم أن إلى االنتباه. 

 العميل مع للتعامل ثالث طرف على االعتماد عدم. 

 أو  الكمبيوتر، استخدام إلى همبعض يحتاج حيث ،هممن المطلوبة المكتوبة المعلومات كمية من التقليل 

 .لمساعدتهم آخرين أشخاص وجود إلى همبعض يحتاج ينما ب النصية، لالرسائ أو الصوتية، الوسائل

 الصيغب معدة وأ كبيرة، بحروف لطباعةل قابلة بديلة صيغ في مكتوبةال موادوال النماذج تقديم 

 .برايللغة ام باستخد وأ الصوتية
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 م ــمنازله  في الهمـــم ذوي من لعمالءل  خدمات ال تقديمآداب  ➢

 عمتوق غير قتو في العميل زيارة عدم. 

 العميل رغبة هذه كانت إذا لوصول،ا عند للعميل مساعد أو قريب يتواجد بحيث الزيارة ترتيب. 

 الباب لفتح الكافي الوقت العميل منح. 

 الهوية بطاقة رؤية على قادرين غير العمالء عضفب ،يارةالز وسبب الزائر الشخص اسم ذكر 

عليها يتم االتفاق سر لام نظام كلمة استخداب عنهعاضة وهو ما يمكن االست، لزائريهم الشخصية

 مسبقاً مع العميل.

 فيذ.بالتن البدء قبل العمل تفاصيل من لتأكدا مع ،خطوة كل في الزائر به سيقوم بما  العميل بارإخ 

 مشاكلأي  واجهته إذا به االتصال يستطيع بمن وإعالمه ،العمل إتمام تعذر في حال ميلللع الشرح. 
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 113 قـ ـ المراف إلىول ــ ة الوصــ هولـ مدى سم ـتقيي(: 5ملحق رقم )

 ويجب. العامة والمرافق العمل أماكن إلى الوصول سهولة مدى لتقييم التالية بالقائمة ةاالستعان باإلمكان

 مختصون بها  يقوم التي الكاملة المراجعة عملية عن بديالً  تعد ال المذكورة المراجعة قائمة أن المالحظة

 مدى  إلى النظر يينبغ القائمة، هذه استخدام وعند. وتفصيالً  حرفية أكثر شكلب التقييم ءإلجرا مؤهلون

 همصولو سهولة من لتأكد، لتها ا ودرج اتهمإعاق أنواع باختالف الهمم ذوي من األشخاص وصول سهولة

 االتوح المرافق  داخل التنقالت جانب إلىالمداخل والمخارج  ويشمل ذلك واألدوار المرافق  جميع إلى

 .واإلخالء ئالطوار

 

 ى ـالمبن  ارج ـخ  ةـالمراجع ةـقائم ➢

 المكانية االعتبارات

 (.مناسبة إرشادية لوحة وجود: مثال) للمبنى؟ الرئيس المدخل إلى الوصول السهل من هل 

 لجميع الممكن غير من كان حال في) عليه؟ التعرف ويسهل ظاهر البديل مدخلال موقع هل 

 .(الرئيس دخلالم إلى صولالو الهمم ذوي من األشخاص

 المواقف  هذه أن توضيح تم هل: مثال) ؟لهمما ذويمن  لألشخاص خاصة سيارات مواقف توجد هل 

 (غيرهم؟ دون الهمم ذوي باألشخاص خاصة

 مكسورة؟ أرصفة أو وأعشاب حفر أو فتحات أي من خالٍ  لمبنىا إلى الموصل الممشى هل 

 وقات؟مع أي من خالٍ  الخارجي المنحدر/الممر هل 

 لالستعمال؟ وجاهز جيدة حال في هو هل مؤقت، منحدر توفر لحا  في 

 اللوحة يخفي بصري عائق  أي يوجد ال: مثال) جيدة؟ حالة في الخارجية اإلرشادية اللوحة له 

 (.بالكهرباء تعمل كانت إذا جيد تشغيلي وضع في أو اإلضاءة، خافتة وليست اإلرشادية،

 
 (. 79-90ص )سابق،  مرجع (، 2014) .شهادة مواءمة  -ة وي اإلعاقلبيئة عمل نموذجية لألشخاص ذرشادي الدليل اإل 113
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 اسبة؟من للمبنى الخارجية اإلضاءة هل 

 جيد؟ بشكل األبواب ههذ تعمل هل المبنى، وخارج داخل أوتوماتيكية أبواب هناك انك إذا  

 سائبة؟ وليست جيداً  مثبتة الباب حصيرة عتبة هل 

 جيد؟ بشكل األجهزة هذه تعمل هل، الداخلي لالتصال جهاز أو جرس هناك كان إذا  

 يد؟ج بشكل نظامال هذا يعمل هل بالهاتف، يعمل دخول نظام هناك كان إذا 

 االستجابة؟ تتم حتى دةللمساع تنبيهي جرس يوجد هل عوائق، أية مواجهة حالة في 

 التدريب أو اإلدارة اعتبارات

 يقودون الذين الهمم ذويمن  شخاصاأل مساعدة على متمرسون للمبنى االستقبال اموظفو هل 

 (السيارة؟ موقف لىإ السيارة دةلقيا  المساعدة باإلمكان هل: مثال) المدخل؟ لىإ الخاصة سياراتهم

 يواجهون  الذين الهمم ذوي دعم كيفية على مدربون نىالمب في األمن أو االستقبال اموظفو هل 

 ؟خلالمد هاتف أو الداخلي االتصال نظام استعمال في صعوبة

 فتح في صعوبة يواجهون الذين الهمم  ذوي دعم كيفية على مدربون  األمن أو االستقبال اموظفو هل 

 يلة؟الثق ألبوابا

 

 ى ـالمبن   ل ـداخ  ةـالمراجع ةـقائم ➢

 ةالمكاني االعتبارات

 عوائق؟ أية من خالية االستقبال ومكتب المبنى مدخل بين ما  المساحة هل 

 وجود عدم: مثال) االستقبال؟ مكتب جوانب جميع من عضالب بعضهم رؤية لألفراد يمكن هل 

 .(الرؤية تحجب أوراق  أو صناديق
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 يمستخدم لتمكين أغراض أو صناديق  أي من خالية الكاونترات أو المكاتب حتت الفراغات هل 

 ؟النماذج تعبئةو للكتابة واستخدامه مكتبال سطح إلى الكافي بالقدر االقتراب من المتحركة الكراسي

 الشفاه حركة قراءة من السمعية اإلعاقة ذوي لتمكين جيد بشكل مضاءة االستقبال نطقةم هل 

 بسهولة؟ التنقل من البصرية ةاإلعاق ذوي وتمكين بسهولة،

 اللوحات تتوفر وهل االستقبال؟ منطقة في متوفر للنداء مالمستخد الصوت تكبير جهاز هل 

 مناسبة؟ ارتفاعات وعلى واضح بشكل اإلرشادية

 معوقات؟ أي من خلوهامع  االستقبال في الجلوس منطقة في التحرك يسهل هل 

 في وتعليقها  واضح بشكل وطباعتها  الحريق  من مةوالسال وارئالط  وإرشادات خطة توضيح تم هل 

 المطبوعة؟ النسخة جانب لىإ متوفرة بديلة نماذج توجد هلو ر؟األدوا جميع

 التدريب أو اإلدارة اعتبارات

 بكل إعاقتهم باختالف الهمم ذوي من األشخاص مع التواصل واالستقبال األمن فواموظ  يستطيع هل 

 يجابية؟إو ثقة

 الوصول قبل تيسيريةال الترتيبات من نوع ألي احتياجات أية لديهم كانت إذا عما  الزوار سأليُ  هل 

 المنشأة؟ مرافق  إلى

 

 ى ـالمبن  ل ـ داخ ل ـالتنق ➢

 المكانية االعتبارات

 المداخل؟ من قريبة المبنى لمخطط ثةحدي خريطة توجد هل 

 واضح موبحج واضحة المستخدمة الخطوط  وهل الخريطة، رسومات في واضح تباين هناك هل 

 البصرية؟ اإلعاقة ذوي قبل من قراءته يسهل
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 ؟كافٍ  بشكل ومضاءة جيدة حالة في الداخلية اإلرشادية اتاللوح هل 

 فيها ويراعى ،واضح بشكلٍ  مصممة مؤقت بشكل استخدامها  يتم التي اإلرشادية اللوحات هل 

 واضح؟ وبحجم معقدة الغير البسيطة الخطوط  استخدام

 آمن؟ بشكل ومثبت لالنزالق  مقاوم األرضيات ىعل المستخدم السجاد هل 

 جيد؟ بشكل اءةمض الممرات هل 

 أتوماتيكية؟ األبواب جميع هل 

 جيدة؟ حالة في تعمل للحريق المقاومة األبواب في التحكم أجهزة هل 

 جيد بشكل متباينة( األرضيات األسقف، الجدران،) الغرف دهان في المستخدمة األلوان هل، 

 واالتجاهات؟ الغرف أبعاد ةمعرف في عدةللمسا 

 ؟جيد بشكل المصاعد جميع تعمل هل 

 جيد؟ بشكل تعمل وهل البصرية؟ واإلشارات النداء أنظمة بالمصعد يتوفر هل 

 المصعد باب وإغالق  فتح بين كافية زمنية فترة هناك هل  ً  ؟آليا

 بشكل دالمصاع خارجوم مداخل جميع في للنظافة جيد مستوى على الحفاظ  من التأكد يتم هل 

 مستمر؟

 جيد؟ بشكل يعمل المساعدة بطلب خاصال المياه دورات في المثبت التنبيه نظام هل 

 دائم؟ بشكل المعوقات من وخالية وجافة نظيفة المياه دورات هل 

 جيد؟ بشكل تعمل وهل الصوت؟ تكبير أجهزة على العثور لسهلا من هل 

 التدريب أو اإلدارة اعتبارات

 طوارئ؟ حالة أي حدوث حال في الهمم ذوي ومساعدة إرشاد لىع متمرسون نالموظفو هل 
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 المساعدة طلب حالة في معها  والتعامل المساعدة لطلبات االستجابة على متمرسون الموظفون له 

   المياه؟ دورات في الموجود الخاص التنبيه جرس ماستخدا خالل من

 ؟(صوتال مكبرات) تشغيل بطريقة معرفة على الموظفون هل 

 

 وارئ ـالط ةـحال   في الءـاإلخ ➢

 المكانية االعتبارات

 الطابق ومخارج مداخل مسارات إلى الوصول المبنى داخل المتواجدين جميع على يسهل هل 

 المتحركة؟ سيالكرا مستخدمي ذلك في بما  األرضي،

 عوائق؟ أية من خالية المخارج مسارات هل 

 نقاط إلى الوصول بإمكانهم فهل نى،المب من روجالخ لهمما ذوي من األشخاص بعض يستطع لم إذا 

 بسهولة؟ التجمع

 تخزين؟لل أغراضأو  معوقات أية من التجمع نقاط تخلو هل 

 ة؟السالم ومالجئ نقاط  موقع إلى تشير واضحة إشارات هناك هل 

 جيد؟ بشكل المبنى في الصوتي التنبيه نظام يعمل هل 

 جيد؟ بشكل المبنى في الوامض أو الضوئي التنبيه نظام يعمل هل 

 التدريب أو اإلدارة اعتبارات

 اإلخالء خطةب( )مع التدريب تام علم على المبنى في العاملين الهمم يذومن  األشخاص جميع هل 

 ؟الطوارئ حالة في الشخصية
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 االستبانة البحثية :(6قم )رلحق م

 ،قدراتهم الحركية أو الحسية من تحد   بة، قد تكونءة.. هم من أصيبوا بإعاقة خلقية أو مكتسذوي الهمم.. ذوي الطاقة البنا 

 .علين، ومنتجينفا رداً متميزين، ليكونوا أفواإلرادة عطائهم القوة ساهمت في إ وقد تكون

بالغة نؤكد  من أهمية ائكمرآلولما وجهة نظركم، تيار ما ترونه مناسباً ومعبراً عن اخلدراسة بذه اه يركتنا فلمشا  ندعوكم

 حث العلمي.ا واستخدامها فقط ألغراض البتهلى سريالمحافظة ع حرصنا التام في

 تعاونكمحسن فكم ولطشاكرين 

  أنثـى o ذكر     o الجنس:

 سنة 45من ر ثأك o سنة 45إلى  35من  o سنة 35أقل من  o : العمر

  ماجستير  o معهد / جامعة  o :ميلحصيل العالت

  اإلدارة الوسطى o إلدارة العلياا o المنصب الوظيفي:

  ال o             نعم             o بشكل مباشر؟م ي الهمت مع أحد ذوهل تعامل

  ال o              نعم            o يضم فريق عملك أي من ذوي الهمم؟ هل

 ـــمذوي الهمــرات دـقثقــة بمستـوى ال
 وافق م غير محايد وافق م وافق تماماً م

وافق  م غير

ً إطال  قا

5 4 3 2 1 

      اءة عاليةكفمهام بلب منهم من يؤدي ذوي الهمم ما يط  .1

2.  
ــل ذوي  ــؤولية المليتحمـــ ــم المســـ ــوعي الهمـــ ــاتقهم بـــ ــى عـــ ــاة علـــ قـــ

 واقتدار
     

3.  
ســــوياء األ قــــهقالــــذي يحدياً بالقــــدر م عائــــداً اقتصــــاهـمـــ يحقــــق ذوي ال

 ا أن اإلعاقة ال تؤثر على طبيعة عملهمطالم
     

4.  
ــب ذوي ــدرات  يكتســـ ــارات وقـــ ــدريب مهـــ ــالل التـــ ــن خـــ ــم مـــ الهمـــ

 على ترقية وظيفيةل للحصو تلفة تؤهلهممخ
     

5.  
العمــــل ال يشــــكل عــــبء علــــى بــــاقي د ذوي الهمــــم فــــي فريــــق وجــــو

 فينالموظ
     

 ةــــ ات التوظيفيجراءاإلة ــءممالمدى 
ً تما فق اوم  وافق م غير محايد وافق م ما

وافق  م غير

 ً  إطالقا

5 4 3 2 1 

1.  
ــولي  ــم يـــ ــيح ذوي الهمـــ ــاً بترشـــ ــاً خاصـــ ــرف اهتمامـــ ــل المصـــ للعمـــ

 ي حدود الوظائف المتاحةف سب لهمالمنا
     

2.  
ــدر ــرف يقــ ــاءا المصــ ــبكفــ ــديم طلــ ــد تقــ ــم عنــ ــدرات ذوي الهمــ  ت وقــ

 التوظيف
     

3.  
ً وي اذ تيــــة قــــدراقــــد بــــرامج تنميهــــتم المصــــرف بع  لهمــــم وفقـــــا

 الحتياجات سوق العمل
     

4.  
وياً ألجــــور زمالئهــــم الــــذين يقومــــون يتلقــــى ذوي الهمــــم أجــــراً مســــا

 ابهبعمل مش
     

5.  
مـــــع زمالئهـــــم فـــــي متســـــاوية  ترقيـــــةي الهمـــــم بفـــــرص ذويتمتـــــع 

 العمل
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 ةـالتنـظيميـــ ـةمدى مواءمـــــة البيئـــ
 ق وافم يرغ محايد وافق م وافق تماماً م

وافق  م يرغ

ً إطالق  ا

5 4 3 2 1 

1.  
ــات الال ــم بالمعلومـــ ــرف ذوي الهمـــ ــدعم المصـــ ــام يـــ ــة ألداء مهـــ زمـــ

 عملهم بشكل مستمر
     

2.  
ــر ــل المصــ ــى يعمــ ـ ف علــ ــاإـجــ ــدوري الحتياجــ ــيم الــ ت ذوي راء التقيــ

 والتأهيليةالهمم المادية 
     

3.  
ــرف ـيـــ  ــالء العـمـــ تـعـــ دعم المصــ ــنل اون زمــ ــوظفين مــ ــع المــ ذوي  مــ

 لعملام امه ي تأديةالهمم ف
     

4.  
بطــــــرق مــــــوظفين ال عقــــــد المصــــــرف دورات تدريبيــــــة لتعريــــــفي

 ذوي الهمم امل معالتع
     

5.  
ـ يُ  ــرف نـشـ ــدر المصـ ــاتصـ ــاهم رات وكتيبـ ـ  تسـ ــل ـفـ ــة أفضـ ــوفير بيئـ ي تـ

 ملذوي الهم
     

 ـــةــة البيئــــة المــاديــــــمدى مواءم
 افق وم غير محايد ق افوم وافق تماماً م

ق  وافم غير

ً إطالق  ا

5 4 3 2 1 

1.  
الالزمــــــة لمســــــاعدة ذوي  واألدوات المصــــــرف األجهــــــزة يــــــوفر

 م في الحركة والتنقلالهم
     

      الخاصة بذوي الهمم تلمواصالتأمين اعلى المصرف  يعمل  .2

3.  
ــف ي ــرف مواقــ ــي المصــ ــد فــ ــود وجــ ــع وجــ ــم مــ ــذوي الهمــ ــة لــ خاصــ

 الدالة على ذلكاإلشارة 
     

4.  
لــــــة تكــــــون مؤهل نيتــــــهأببالخاصــــــة صــــــرف المرافــــــق الم يعــــــدل

 الستخدام ذوي الهمم
     

5.  
ــدم ــي يقــ ــهيالت التــ ــكل التســ ــذوي تشــ ــرف لــ ــمها المصــ ــة  الهمــ تكلفــ

 كبيرة عليه
     

 لــعمالة ـــبيئفي  ــمــاج ذوي الهمــبإدمـح اــنجـى المد
ً وافم  وافق م غير محايد وافق م ق تماما

وافق  م يرغ

ً إطالق  ا

5 4 3 2 1 

      ألداء مهام العملذوي الهمم رات قدبالثقة  يعزز المصرف  .1

      ية نحو ذوي الهممالمصرف االتجاهات اإليجاب يدعم  .2

3.  
ــع ي ــاتالخـطــــ  المصـــــرفضـــ ــةيفالتوظ ط والسياســـ ــى هال يـــ ــة إلـــ ادفـــ

 لعملالهمم في بيئة اذوي  إدماج وتمكين
     

4.  
يــــة، أنظمتــــه الداخل فــــي المــــوظفينبــــين  المســــاواةالمصــــرف  يعــــزز

 عاقةى أساس اإلم علنهيب تمييزالحظر يو
     

5.  
ـ ل المصـــرف أنظمتـــه الداخليـــة بمـــا ياليعـــد   طلبـــات ذوي الهمـــم م متـئـ

 ويدعم وجودهم فيه
     

6.  
ـ  ــاعد المـصــ ــي يســ ـ رف فــ ــل إـعــ ــة للعمــ ــة مؤهلــ ــوادر فنيــ ــع داد كــ مــ

 همممختلف فئات ذوي ال
     

7.  
م ذوي الهـمـ  جــاتلمناســبة الحتياا واألدواتزة هــ جاأليهــتم المصــرف بتــوفير 

 الوظيفي مئهأدا ىستوين محستبغرض 
     

8.  
ــذوي  صــرفالمالمقدمــة مــن  تــوفير التســهيالت يســاهم ــز  فــي الهمــمل تعزي

 لة العمجهم ضمن بيئاستقطابهم وإدما
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 وأخرياً ....

 

 ى؟فمن هو األعم ،إعاقته لكنك نظرت إىلإن فشلت يف أن ترى الشخص و

 م؟ـفمن هو األص ،دلـطالباً بالع ك يصرخ ماـوإن مل تسمع أخ

 اق؟ـع فمن هو امل ،تتواصل مع أختك بل عزلتها عنك وإن مل

 ز؟ ـــاجــهو الع  فمن ،اركــدة جــ ـاع ـــدك ملســ ــ د يــوإن مل مت

 ؟ولفمن هو املشل ،رينـوق اآلخـن مل تقف دفاعاً عن حقإو

 .... وي اإلعاقة هي أكرب عقبة تقف أمامنا وأمامك أيضاًإن نظرتنا جتاه ذ

TONY WANG 

 
 

 ة ــمسامهة لبناء مستقبل سوريو عملية لة خطوةتكون هذه الرسا مع متنياتي اخلالصة بأن

 حدباألداح ر

 


