ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻮﻇﻴﻒ
اﺷﺨـﺎص ذوي ا ﻋﺎﻗــﺔ

إﻋﺪاد:
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺤــــــﻮثاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ

 ١٤٤٢ﻫـ
٢ ٠ ٢ ١م

ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﺷﺨﺎص ذوي ا ﻋﺎﻗﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺤـــــﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ

٢ ٠ ٢ ١م

 ١٤٤٢ﻫـ

ً
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ملخص الدراسة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى األثــر املالــي الــذي ســوف يتحقــق للدولــة خــال العشــر
ســنوات القادمــة عنــد توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة باململكــة العربيــة الســعودية بعــد تدريبهــم
وتأهليهــم لســوق العمــل كمــا هدفــت ملعرفــة املعوقــات التشــريعية واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي حتــد
مــن فاعليــة برامــج التأهيــل والتدريــب والتوظيــف لألشــخاص ذوي االعاقــة ،وتعتبــر هــذه الدراســة مــن
الدراســات الوصفيــة التحليلــة وقــد اشــتملت علــى شــقني:
الشــق األول :اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب املنهــج املختلــط الــذي يجمــع بــن األســلوبني الكمــي
والكيفــي كمــا اســتخدمت منهــج املســح االجتماعــي لعينــة بلــغ عددهــا  345شــخص مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة باململكــة العربيــة الســعودية ،كمــا اســتعانت مبنهــج حتليــل املضمــون للوائــح والتنظيمــات
واملمارســات املتعلقــة مبوضــوع تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واخلاصــة مبراكــز
التأهيــل ،وكذلــك بتقاريــر املمارســات العامليــة واإلقليميــة الرائــدة ،وقــد اســتخدمت الدراســة مجموعــة
مــن األدوات املناســبة ملناهــج البحــث املســتخدمة يف الدراســة مثــل أداة االســتبانة حيــث مت اســتخدام
االســتبانة الكترونيــة  ،واملقابلــة البؤريــة شــبه املقننــة ،وورش العمــل مــع املتخصصــن واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف مناطــق اململكــة املختلفــة والزيــارات امليدانيــة وأدلــة املعلومــات واإلحصــاءات والوثائــق
الرســمية.
الشــق الثانــي :اجلانــب املالــي حيــث اعتمــدت الدراســة علــى أســاليب التحليــل املالــي للعناصــر
املرتبطــة بأهــداف الدراســة ومنهــا التكلفــة املاليــة للبرامــج التدريبــة التــي تؤهــل وتســاعد يف توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع ،والتكلفــه املاليــة لبرنامــج مســاعد الظــل ،والتكلفــة املاليــة
للبرامــج التدريبــة والتــي ســوف تقــدم بشــكل مباشــروافتراضي أومختلــط ضمــن أكادمييــة وطنيــة
متخصصــة لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وقــد اســتعرضت الدراســة مجموعــة
مــن املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي
ميكــن توظيــف مخرجاتهــا يف تقــدمي مقتــرح لتصميــم أكادمييــة وطنيــة تقــوم بتنفيــذ برامــج تأهيليــة
وتدرييبــة مباشــرة وافتراضيــة تفضــي إلــى توظيــف األشــخاص ذوي االعاقــة.
وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود عوائــق تشــريعية واجتماعيــة واقتصاديــة حتــد مــن فــرص
تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومــن أهمهــا عــدم توفر قواعد بيانــات وإحصائيات
دقيقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة خصوصــا املؤهلــن للتوظيــف وعــدم مواكبــة برامــج التأهيــل والتدريــب
للممارســات العامليــة ،وعــدم توفــر املتخصصــن يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وقدمــت الدراســة مقترحــات للتغلــب علــى تلــك املعوقــات ،كمــا قدمــت الدراســة مقترحــات
لبرامــج تدريبيــة مباشــرة وافتراضيــة ومختلطــة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقة بحســب نوع إعاقاتهم
وبحســب متطلبــات ســوق العمــل احلالــي واملســتقبلي يف مناطــق اململكــة املختلفــة.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســوف يحقــق عائ ـ ًدا اقتصاد ًيــا
علــى الدولــة يصــل مجموعــه بحلــول عــام 2030م إلــى مــا يقــارب أحــد عشــر مليــار ريــال ســعودي.
وقدمــت الدراســة عــد ًدا مــن التوصيــات واملقترحــات لتعزيــز فعاليــة برامــج تأهيــل وتدريــب
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وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يتفــق مــع التوجهــات العامليــة ويحقــق رؤيــة اململكــة  2030يف
حتقيــق الرفاهيــة املجتمعيــة والتنميــة املســتدامة.
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Abstract
Rehabilitation Training and Employment of persons with Disabilities: A Social,
Consultative, and Financial Research Study
This study aimed at finding out the financial benefits which the country will gain
in the next 10 years from the employment of persons with disability after they have been
trained and rehabilitated to meet the demands of the job market in the Kingdom of
Saudi Arabia. It also aimed at uncovering the legislative ,social ,and economic barriers
which limit the effectiveness of the rehabilitation ,training ,and employment of persons
with disabilities .This study can be categorized as descriptive analytical ,and it consists
of two main parts:
The first part utilized mixed approach that combined quantitative and qualitative
research methods .In addition ,it utilized the methods of social survey of a sample that
consisted of 345 from persons with disabilities in the Kingdom of Saudi Arabia .It also
utilized content analysis in examining polices ,regulations and practices related to the
subject of rehabilitating ,training ,and employing people with disabilities which are being utilized in the rehabilitation centers .It also analyzed practices of international and
regional leading practices .Furthermore ,the study utilized various tools suitable to the
research methods which are employed in the study such as the questionnaire which was
applied electronically ,focused semi-standardized interview and workshops with specialists and persons with disabilities in the various regions of the Kingdom of Saudi Arabi,
in addition to field visits ,information guides ,statistics and official documents.
The second part included the financial aspect which utilized the financial analysis
methods for the elements of the study related to the study objectives which included:
The financial costs for training programs for rehabilitating and training persons with
disabilities ,the financial cost for the shadow assistant programs ,the financial costs for
the training programs if they were to be offered in person ,virtually or in a combined
format within a specialized national academy for rehabilitation ,training and employment of persons with disability.
The study also explored a number of internationally leading models in the field of
training ,rehabilitation and training of persons with disabilities which can be emulated
in the development of a plan for a national academy that provides rehabilitative and
ج
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training programs for persons with disabilities in person and virtually that lead to the
employment of persons with disabilities .
The Study has concluded that various legislative ,social ,and economic barriers
exist thus limiting the opportunities of employment for persons with disabilities .Of the
most important barriers is the absence of a data bases and accurate statistics on persons
with disabilities ,particularly those who are trained and qualified for employment .Another barrier was found is the incompatibility of training programs with the international standards and requirements .The study provided recommendations for training
programs for persons with disabilities that can be offered in person ,virtually ,and in a
combined format .These program are designed to help people with disabilities according
to )1( the types of their disabilities ,and )2( the demands of the job market in the present
time as well as in the future according to the regional needs and characteristics of the
various regions in the Kingdom of Saudi Arabia.
The study concluded that employing persons with disabilities in the Kingdom will
result in a revenue for the Country that could reach in the year 2030 the total of11 billion
Saudi Riyals.
The study presented some recommendations to enhance the effectiveness of the
rehabilitation ,training and employment of persons with disabilities in a manner that is
compatible with the international standards ,and ,at the same time helps in achieving
the Kingdom’s Vision 2030 in achieving societal wellbeing and sustainable development.
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شكر وتقدير
يتقــدم فريــق البحــث مبركــز األميــر مشــعل بــن ماجــد بــن عبــد العزيــز للبحــوث االجتماعيــة
واإلنســانية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بخالــص الشــكر والتقديــر وعظيــم االمتنــان إلــى معالــي رئيــس
اللجنــة التنفيذيــة التابعــة للمركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة ،وإلــى أصحــاب الســعادة
أعضــاء اللجنــة  -حفظهــم اهلل  -علــى تفضلهــم باملوافقــة بإجــراء الفريــق البحثــي باملركــز لهــذه
الدراســة ،كمــا يتقــدم بالشــكر والتقديــر لســعادة مديــر عــام املركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث
االجتماعيــة وجميــع منســوبي املركــز علــى تكرمهــم بدعــم إجــراء هــذه الدراســة ومتابعــة اجراءاتهــا
ودعمهــم الالمحــدود لفريــق البحــث ..والشــكر موصــول لســعادة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وملنســوبيها لدعمهــم الكــرمي وتقــدمي العــون وإتاحــة الفرصــة لنــا يف املركــز
للمســاهمة بإجــراء هــذه الدراســة خدمــة لهــذه الفئــة الغاليــة وخدمــة للمجتمــع والوطــن.
آملــن أن يكــون فريــق البحــث قــد وفــق يف حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن هــذه الدراســة ،وأن
تؤتــي ثمارهــا وأن تكــون أداة يف حتقيــق التقــدم املنشــود يف مجالهــا.
رئيس فريق البحث
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني ،وبعد
فهــذه الدراســة عــن «تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة :دراســة بحثيــة
موضوعــا مــن أهــم موضوعــات الســاعة وأحــد أهــم اهتمامــات
اجتماعيــة استشــارية ماليــة» تطــرق
ً
الــدول املتقدمــة ،وهــو أحــد االهتمامــات امللحــة للمملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق رؤيــة اململكــة
 ،2030والتــي تهــدف – ضمــن أهدافهــا – إلــى حتقيــق اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع.
وتســعى حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية ومــن خــال رؤيتهــا الطموحــة والشــاملة 2030
إلــى اســتثمار العنصــر البشــري خيــر اســتثمار ،ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تدريبهــم
وتأهيلهــم وتزويدهــم باملهــارات املختلفــة ،التــي تؤهلهــم للمشــاركة الفاعلــة يف جميــع األنشــطة ،وتســن
التشــريعات الالزمــة لتحقيــق هــذا الهــدف وإدرا ًكا مــن الدولــة  -حفظهــا اهلل  -أن عمليــة التمكــن
االقتصــادي مــن خــال التوظيــف واالســتقرار الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســوف يحقــق فوائــد
عديــدة علــى املســتوى الشــخصي للشــخص ذوي اإلعاقــة مــن خــال اســتثمار طاقاتــه وحتقيــق كفايتــه
الذاتيــة اقتصاد ًيــا ،وحتقيــق الــذات وتقديرهــا نفسـ ًيا واجتماع ًيــا ،والشــعور بالقيمــة ،واكتســابهم ثقتهــم
بأنفســهم ومتكينهــم مــن حقوقهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة.
أمــا علــى املســتوى الوطنــي فــإن تلــك اجلهــود تســاعد الدولــة علــى دفــع عجلــة التنميــة والتقــدم،
واســتثمار الطاقــات املعطلــة يف اإلنتــاج ،وتوفيــر األيــدي العاملــة وحتقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة
والتنميــة املســتدامة وحتقيــق أثــر مالــي إيجابــي مــن خــال مــا يتــم توفيــره مليزانيــة الدولــة
وحيــث أن اململكــة العربيــة الســعودية ومــن خــال املؤسســات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
تســعي جاهــ ًدة يف إعــداد وتنفيــذ كثيــر مــن البرامــج املبنيــة علــى الدراســات العلميــة وعلــى هــذا
األســاس جــاءت هــذه الدراســة (تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة :دراســة بحثيــة
استشــارية اجتماعيــة ماليــة) ،والتــي نأمــل أن تكــون عامـ ًـا مهمــا يف حتقيــق أهــداف الدولــة يف دمــج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحتقيــق رؤيتهــا الطموحــة.
وتتكــون هــذه الدراســة مــن ثمانيــة فصــول حيــث عــرض الفصــل األول موضوع الدراســة وأهميتها
وأهدافها وتســاؤالتها واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدراســة.
وتنــاول الفصــل الثانــي األســس واملفاهيــم اخلاصــة بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
بينمــا اســتعرض الفصــل الثالــث أهــم التجــارب واملمارســات واجلهــود العامليــة والعربيــة يف
تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكيفيــة االســتفادة مــن هــذه التجــارب يف املجتمــع
الســعودي.
أمــا الفصــل الرابــع فيســتعرض جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وجــاءت اإلجــراءات املنهجيــة يف الفصــل اخلامــس الســتعراض نوع الدراســة واملناهج املســتخدمة
وأدوات جمــع املعلومــات وكذلــك عينــة الدراســة وأســلوب حتليــل البيانات.

ز
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أمــا الفصــل الســادس فقــد مت تخصيصــه لعــرض ومناقشــة نتائــج الدراســة امليدانيــة للتعــرف
علــى اســتجابات املبحوثــن بخصــوص معوقــات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومقترحــات مواجهاتهــا مــن وجهــة نظرهــم.
وتناول الفصل السابع التحليل املالي ألهداف الدراسة املخصصة لذلك مثل:
أ -حصــر البرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة (الشــهادات االحترافيــة /التأهيــل املهنــي
/الشــهادات التدريبيــة والدبلــوم /متهيــد) واملطلوبــة يف ســوق العمــل وقيــاس تكلفتهــا املاليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ب -توضيــح األثــر املالــي عنــد توظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ومتكينــه ،ومــا ســيتم توفيــره
علــى الدولــة.
ج -تكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد للشــخص ذي اإلعاقــة الذهنيــة يف بيئــة العمــل
لتمكينــه مــن أداء مهامــه)
د -التحليل املالي للممارسات العاملية.
ه -التحليل املالي ملشروع التدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة (أكادميية التدريب)،
و -التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن حســب
املناطــق .وســيتم يف هــذه املرحلــة االطــاع علــى كافــة اخلدمــات واملتطلبــات بعقــد ورش
عمــل مــع املعنيــن.
ز -التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب اختــاف
إعاقاتهــم.
ح -حتديد أعداد املتدربني من األشخاص ذوي اإلعاقة احملتملني لسوق العمل.
ويأتــي الفصــل الثامــن يف نهايــة الدراســة وهــو بعنــوان «مخرجــات الدراســة وتوصياتهــا» ،ليجيــب
علــى تســاؤالت الدراســة ويعــرض لعــدد مــن التوصيــات النابعــة مــن نتائــج الدراســة.
وختامــا نســأل اهلل أن يكــون فريــق البحــث قــد وفــق يف إجــراء هــذه الدراســة وأن يجــد فيهــا
املســؤولون الفائــدة املرجــوة وأن يحقــق اهلل بهــا اآلمــال.
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قائمة املحتويات
رقم الصفحة

احملتوى
ملخص الدراسة باللغة العربية

أ

ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

ج

شكر وتقدير

هـ

املقدمة

ز

قائمة اجلداول

ل

جدول األشكال

ع

الفصل األول:

مدخل الدراسة

موضوع الدراسة

٣

أهمية الدراسة

٥

أهداف الدراسة

٥

تساؤالت الدراسة

٦

مفاهيم الدراسة

٧

الفصل الثاني :أسس ومفاهيم تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
احملور االول :تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة

١١

احملور الثاني :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

٢٣

الفصــل الثالــث :جتــارب وممارســات ومنــاذج عامليــة وعربيــة رائــدة يف تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مقدمة

٣٥

أوالً /املمارسات العاملية الرائدة يف مجال تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

٣٧

ثاني ـاً /جتــارب دوليــة ملراكــز متخصصــة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

٤٩

ثالثاً /أهم املمارسات العربية الرائدة يف مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

٥٨

الفصــل الرابــع :جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة
أوالً /مالمح تطور جهود اململكة العربية السعودية يف رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

٧٥

ط
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رقم الصفحة

احملتوى
ثانياً /األشخاص ذوي اإلعاقة يف رؤية اململكة  0302وبرنامج التحول الوطني

٧٩

ثالثاً /منظمات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة العربية السعودية

٨٢

رابعاً /برامج ومبادرات تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

٨٨

اإلجراءات املنهجية للدراسة

الفصل اخلامس:
مقدمة

٩٧

أوال  /مراحل إجراء الدراسة

٩٧

ثانيا /نوع الدراسة

٩٩

ثالثا /مناهج الدراسة

٩٩

رابعاً /أدوات جمع البيانات

١٠١

خامسا  /عينة الدراسة

١٠٧

سادسا  /أسلوب حتليل البيانات

١٠٨

الفصــل الســادس :عــرض ومناقشــة نتائــج الدراســة امليدانيــة ملعوقــات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا
مقدمة

١١٣

أوالً :البيانات األولية للمبحوثني

١١٤

ثانياً :التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٢٠

ثالثا :البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٢

رابعا  /توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٢

اخلالصة

١٥٩

الفصل السابع :

ي

التحليل املالي لبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة

أوالً :حصر البرامج التدريبية وتكلفتها

١٦٥

ثانيــــــاً :األثــر املالــي عنــد متكــن وتوظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ومتكينــه ،ومــا ســيتم
توفيــره للدولــة

١٦٨

ثالثــــــاً :التحليل املالي لبرنامج مساعد الظل

١٧٧

رابعـــــاً :التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حســب نــوع
اإلعاقة

١٨٣

خامساً :التحليل املالي ملشروع التدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة (أكادميية التدريب)

٢١٠

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
رقم الصفحة

احملتوى
سادســاً :التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن
حسب اإلعاقة

٢٤١

سابعـــــاً :التحليل املالي للممارسات العاملية

٢٥٣

الفصل الثامن :

مخرجات الدراسة

مخرجات الدراسة

٢٦١

اخلالصة

٢٧٣

التوصيات

٢٧٥

(أوالً) املراجع العربية

٢٧٨

(ثانياً) املراجع األجنبية

٢٨٨

(ثالثاً) املواقع اإللكترونية

٣٠٠

مالحق الدراسة
اســتبيان «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومقترحــات مواجهتهــا».

٣٠٣

دليــل املقابلــة البؤريــة شــبه املقننــة مــع خبــراء ذوي اإلعاقــة عــن «معوقــات التأهيــل املهنــي
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا».

٣١٧

تقرير عن ورشة عمل «دليل معلومات مراكز التأهيل املهني».

٣٢٥

تقرير عن «مراكز التأهيل املهني احمللية باململكة العربية السعودية».

٣٣٩

تقريــر عــن ورشــة عمــل «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا».

٣٤٩

تقرير عن ورشة عمل «مساهمة القطاع اخلاص يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة».

٣٥٧

تقريــر عــن ورش عمــل «مشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن
حســب املناطــق».

٣٦٩

التقاريــر التفصيليــة جلميــع ورش مناطــق اململكــة اخلاصــة مبشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن حســب املناطــق.

٣٧٥

تقرير عن زيارة جمعيات ومراكز وهيئات معنية بخدمة ذوي اإلعاقة.

٤٠٩

تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية ذوي اإلعاقة باإلحساء.

٤١٣

تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بالقصيم.

٤١٧

ك
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قائمة اجلداول
الرقم

ل

موضوع اجلدول

الصفحة

3.1

حصص العمالة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املنطقة العربية

٦١

3.2

معدالت توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومجموع السكان

٦٣

3.3

نسب التشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومجموع السكان ( 15سنة فأكثر)

٦٣

6.1

البيانات األولية للمبحوثني من األشخاص ذوي اإلعاقة

١١٤

6.2

توزيع املبحوثني على وفق بيانات العمل

١١٦

6.3

توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة على وفق التوزيع اجلغرايف يف املجتمع السعودي

١١٩

6.4

املعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٢٠

6.5

املعوقات االقتصادية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٢٢

6.6

املعوقات االجتماعية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٢٤

6.7

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٢٧

6.8

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٢٩

6.9

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٣١

 6.10املعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٣

 6.11املعوقات االقتصادية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٥

 6.12املعوقات االجتماعية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٦

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
6.13
ذوي اإلعاقــة

١٣٨

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
6.14
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٤٠

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
6.15
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٤١

 6.16املعوقات اخلاصة بسوق العمل التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٣

 6.17املعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٥

 6.18املعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٧

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
موضوع اجلدول

الرقم

الصفحة

 6.19املعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٨

 6.20املقترحات اخلاصة بسوق العمل التي تساعد على جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٥١

 6.21املقترحات اخلاصة بسوق العمل التي تساعد على جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٥٣

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
6.22
ذوي اإلعاقــة

١٥٥

املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
6.23
ذوي اإلعاقــة

١٥٧

7.1

اجلهات التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٦٦

7.2

تكلفة مواءمة البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٦٧

7.3

متوسط مدة وساعات التدريب

١٦٨

7.4

متوسط تكلفة برامج التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٦٩

7.5

مدخالت الفئة املستهدفة

١٧٠

7.6

مدخالت األثر املالي

١٧١

7.7

أعداد املتدربني واخلريجني من برامج التدريب

١٧٣

7.8

تكاليف التدريب واملكافآت السنوية

١٧٣

7.9

الوفر على وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

١٧٥

 7.10الوفر احملقق من الناجحني من البرنامج التدريبي (الذين مت توظيفهم)

١٧٦

 7.11مقارنة تكلفة مساعد الظل مع دول إقليمية وعاملية

١٨١

 7.12تكاليف مساعد الظل

١٨٢

 7.13اجمالي تكلفة التدريب ومساعدي الظل

١٨٢

 7.14قطاعات وأقسام الوظائف املطلوبة حاليا

١٨٥

 7.15الوظائف املتاحة حال ًيا يف قطاع السياحة والترفيه

١٨٥

 7.16الوظائف املتاحة حال ًيا يف قطاع اللوجستيات

١٨٦

 7.17الوظائف املتاحة حال ًيا يف قطاع اخلدمات الصحية

١٨٧

 7.18الوظائف املتاحة حال ًيا يف قطاع اخلدمات املالية

١٨٧

 7.19الوظائف املتاحة حال ًيا يف قطاع التقنية

١٨٨

م

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
الرقم

ن

موضوع اجلدول

الصفحة

 7.20قطاعات الوظائف املطلوبة وبرامج رؤية 2030

١٩٠

 7.21الوظائف والتخصصات املطلوبة يف املستقبل عامل ًيا

١٩٠

 7.22التخصصات والوظائف املستقبلية املطلوبة (دراسة وظائف املستقبل غرفة الرياض)

١٩٢

 7.23ملخص التخصصات والوظائف املستقبلية

١٩٣

 7.24القطاعات والوظائف املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة (ورشة العمل)

١٩٥

 7.25الوظائف حسب نوع اإلعاقة

١٩٧

 7.26تكلفة البرامج حلملة شهادة البكالوريوس للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢٠٠

حتليــل مالــي للبرامــج املقدمــة حلملــة الشــهادة البكالوريــوس للوظائــف املطلوبــة حال ًيــا
7.27
و مســتقبل ًيا

٢٠٢

 7.28تكلفة البرامج حلملة شهادة الثانوية للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢٠٣

 7.29حتليل مالي للبرامج املقدمة حلملة الشهادة الثانوية للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢٠٥

 7.30تكلفة البرامج حلملة شهادة ما دون الثانوية للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢٠٦

حتليــل مالــي للبرامــج املقدمــة حلملــة شــهادة مــا دون الثانويــة للوظائــف املطلوبــة حال ًيــا
7.31
ومســتقبل ًيا

٢٠٨

حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة للوظائــف املطلوبــة حال ًيــا
7.32
ومستقبل ًيا

٢٠٨

حتليــل مالــي للبرامــج حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة للوظائــف املطلوبة حال ًيا ومســتقبل ًيا
7.33
(بعــد إضافــة تكاليــف مســاعد املدرب)

٢٠٩

 7.34تكلفة البرامج احلضورية للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢١١

 7.35تكلفة البرامج احلضورية حلملة الشهادة الثانوية

٢١٣

 7.36تكلفة البرامج احلضورية حلملة الشهادة البكالوريوس

٢١٣

 7.37تكلفة البرامج احلضورية التي ال حتتاج ملؤهل علمي

٢١٤

 7.38حتليل مالي للبرامج احلضورية

٢١٤

 7.39تكلفة البرامج االفتراضية للوظائف املطلوبة حال ًيا ومستقبل ًيا

٢١٥

 7.40تكلفة البرامج االفتراضية حلملة الشهادة الثانوية

٢١٧

 7.41تكلفة البرامج االفتراضية حلملة الشهادة البكالوريوس

٢١٧

 7.42تكلفة البرامج االفتراضية التي ال حتتاج ملؤهل علمي

٢١٨

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
الرقم

موضوع اجلدول

الصفحة

 7.43حتليل مالي للبرامج االفتراضية

٢١٨

 7.44تكلفة البرامج املدمجة للوظائف املطلوبة حاليا ومستقبليا

٢١٩

 7.45تكلفة البرامج املدمجة حلملة الشهادة الثانوية

٢٢١

 7.46تكلفة البرامج املدمجة حلملة شهادة البكالوريوس

٢٢١

 7.47تكلفة البرامج املدمجة التي ال حتتاج ملؤهل علمي

٢٢٢

 7.48حتليل مالي للبرامج املدمجة

٢٢٢

 7.49األصول الثابتة واملصاريف طويلة األجل

٢٢٤

 7.50مصاريف ما قبل التشغيل

٢٢٤

 7.51مجمل االحتياجات االستثمارية

٢٢٥

 7.52املؤشرات املالية

٢٢٥

 7.53االيرادات السنوية

٢٢٧

 7.54املسميات الوظيفية والرواتب يف األكادميية

٢٢٨

 7.55املسميات الوظيفية وأعداد املوظفني

٢٢٩

 7.56التكاليف التشغيلية السنوية

٢٣٠

 7.57تكاليف موظفي التشغيل حسب املسميات الوظيفية

٢٣٠

 7.58التكاليف املباشرة السنوية

٢٣١

 7.59تفاصيل اإلهالك

٢٣٢

 7.60التكاليف للموظفني اإلداريني حسب املسميات الوظيفية

٢٣٢

 7.61تفاصيل التكاليف غير املباشرة

٢٣٣

 7.62قائمة الدخل

٢٣٤

 7.63املركز املالي

٢٣٦

 7.64قائمة التدفقات النقدية

٢٣٨

 7.65القطاعات والوظائف املطلوبة حسب املناطق اإلدارية (بناء على ورش العمل)

٢٤٢

أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب املناطــق اإلداريــة ونســبتهم مــن اجمالــي األشــخاص
7.66
ذوي اإلعاقــة يف اململكــة

٢٤٤

 7.67أعداد األشخاص من الفئة املستهدفة حسب املناطق اإلدارية

٢٤٥

س

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
موضوع اجلدول

الرقم

الصفحة

أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الفئــة العمريــة املســتهدفة حســب املؤهــل العلمــي ونســبتهم
7.68
مــن املجموع

٢٤٦

 7.69عدد األشخاص حسب املنطقة وحسب املؤهل العلمي

٢٤٦

 7.70عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من الفئة املستهدفة سنويا بني 2030-2021م

٢٧٠

 7.71أعداد املتدربني حسب املنطقة اإلدارية واملؤهل العلمي

٢٤٨

أعــداد املتدربــن والناجحــن املتوقعــن مــن برامــج التدريــب حســب املناطــق اإلداريــة بــن عــام
7.72
2030-2021م

٢٥٠

 7.73تقدير لتكاليف مساعدي الظل حسب املنطقة اإلدارية بني عام 2030-2021

٢٥٢

اجمالــي تكاليــف التدريــب ومتكــن ،ومواءمــة بيئــة العمــل حســب املنطقــة اإلداريــة بــن عــام
7.74
2030-2021

٢٥٢

 7.75األثر املالي للتجربة األمريكية يف تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

٢٥٥

شــرح وترجمــة التجربــة األمريكيــة األثــر املالــي للتجربــة األمريكيــة يف تدريــب وتوظيــف
7.76
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

٢٥٥

 7.77مقارنة العوائد السنوية من توظيف شخص من ذوي اإلعاقة

٢٥٧

جدول األشكال
الرقم

ع

موضوع الشكل

الصفحة

1

املخطط الرئيسي إلزالة العوائق

٤٣

2

النموذج القدمي لإلعاقة

٥٠

3

النموذج الثاني أصحاب اإلعاقة أشخاص قادرون فاعلون يف املجتمع

٥٠

4

النسب املئوية للمعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٢١

5

النســب املئويــة للمعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

١٢٣

6

النســب املئويــة للمعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

١٢٤

7

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٢٨

8

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج
التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٢٩

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
الرقم

موضوع الشكل

الصفحة

9

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج
التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٣١

10

النسب املئوية للمعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٤

11

النسب املئوية للمعوقات االقتصادية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٥

12

النسب املئوية للمعوقات االجتماعية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

١٣٧

13

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٣٩

14

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٤٠

15

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

١٤٢

16

النسب املئوية للمعوقات اخلاصة بسوق العمل التي حتد من جناح توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٤

17

النسب املئوية للمعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٦

18

النسب املئوية للمعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٧

19

النسب املئوية للمعوقات االجتماعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

١٤٩

20

النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي تســاعد على جناح توظيف األشــخاص
ذوي اإلعاقة

١٥٢

21

النســب املئويــة ملواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

١٥٤

22

النســب املئويــة ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة
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تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

موضوع الدراسة:

اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف  25ســبتمبر  2015خطــة التنميــة املســتدامة لعــام
 ،2030وتغطــي أهــداف اخلطــة الســبعة عشــر ومقاصدهــا البالــغ عددهــا  169موضوعـاً منهــا :الفقــر،
واجلــوع ،والتعليــم ،والصحــة ،وتغيــر املنــاخ ،والطاقــة النظيفــة ،واالســتهالك ،واإلنتــاج .وهــي تقتضــي
تطلعــات شــاملة والتزامــات قــادرة علــي التغييــر لتســهيل االندمــاج يف املجتمعــات ،ومتكــن املجتمعــات
مــن حتقيــق إمكاناتهــم البشــرية بكرامــة ومســاواة ،ونظــرا ألهميــة قضيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
...يأتــي اإلعــان عــن ذكــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة ثــاث مــرات ،ويشــار إليهــم صراحــة يف ســبعة
مــن مقاصــد أهــداف التنميــة املســتدامة ،باإلضافــة إلــى ذلــك يفهــم مــن اإلشــارات العديــدة إلــى فئــات
الســكان مثــل (الفئــات املنكشــفة علــى املخاطــر ) أنهــا تشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتعنــي اإلشــارة
املباشــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف رؤيــة  2030واملؤشــرات العامليــة إلــى زيــادة احتمــال إدراجهــم
بوضــوح أكبــر يف اخلطــط التنفيذيــة التــي تضعهــا الــدول واجلهــات الفاعلــة األخــرى  ،والكشــف عــن
أي إخفــاق يف هــذا املجــال (إســكوا  ،2018،ص .)9
وينــص النظــام األساســي للحكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ،يف مادتــه ( )27علــى( :تكفــل
الدولــة حــق املواطــن وأســرته ،يف حالــة الطــوارئ ،واملــرض ،والعجــز ،والشــيخوخة ،وتدعــم نظــام
الضمــان االجتماعــي ،وتشــجع املؤسســات واألفــراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخليريــة) .وباعتبــار
أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مشــمولون ،بحكــم هــذه املــادة ،فقــد أخــذت الدولــة علــى عاتقهــا حمايــة
حقوقهــم وتعزيزهــا ،وســعت إلــى حتقيــق الرفاهيــة والعيــش الكــرمي لهــم وألســرهم .وقــد كفــل
نظــام رعايــة املعوقــن الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم م 37/وتاريــخ 1421/9/23ه املوافــق
2000/12/19م حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزيزهــا ،كمــا أن اململكــة أصبحــت طرف ـاً
يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري يف 2008م ،وهــي مــن اتفاقيــات
األمم املتحــدة الرئيســة حلقــوق اإلنســان .وتعمــل اجلهــات املختصــة علــى تقــدمي اخلدمــات لــذوي
اإلعاقــة يف جميــع املجــاالت لإلســهام يف تنميــة قدراتهــم ،وإدماجهــم بشــكل طبيعــي يف مختلــف نواحــي
احليــاة العامــة ،وتقليــل اآلثــار الســلبية لإلعاقــة .وقــد تضمنــت املــادة ( )2منهــا أن الدولــة تكفــل
حقــوق الشــخص ذو اإلعاقــة يف خدمــات الوقايــة والرعايــة والتأهيــل ،وتشــجع املؤسســات واألفــراد
علــى اإلســهام يف األعمــال اخليريــة يف مجــال اإلعاقــة .كمــا وضعــت هــذه املــادة اإلطــار العــام ملجمــل
اخلدمــات التــي يجــب توفيرهــا مــن قبــل الدولــة لهــذه الفئــة (هيئــة حقــوق اإلنســان ،اململكــة العربيــة
الســعودية.)2020 ،
وتؤكــد البيانــات تدنــي معــدالت العمالــة بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة نســبيا يف البلــدان العربيــة،
والســيما بــن النســاء ،ويعــود هــذا التدنــي إلــى االرتفــاع الكبيــر يف معــدالت ضعــف النشــاط االقتصادي
والبطالــة ففــي اململكــة العربيــة الســعودية علــى ســبيل املثــال يبلــغ معــدل النشــاط االقتصــادي %10
فقــط بــن النســاء مــن ذوات اإلعاقــة ،بينمــا تبلــغ نســبة عــدم النشــاط االقتصــادي بــن الرجــال ذوي
اإلعاقــة ( 51.5إســكوا ص .)17
مــن جانــب آخــر ،ميثــل التوظيــف مشــكلة ملعظــم الشــباب علــى مســتوى العالــم ،حيــث وصفــت
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منظمــة العمــل الدوليــة مشــكلة بطالــة الشــباب املتزايــدة ب «الشــديدة» ،إذ أن معظــم الشــباب حــول
العالــم أكثــر عرضــة خلطــر البطالــة ،أو التوظيــف اجلزئــي ،أو التوظيــف الكامــل بأجــور أدنــى مــن
أجــور املوظفــن األكبــر عمــرا ،ولعــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة معرضــن لذلــك بشــكل أكبــر ،فمثــل
هــؤالء األشــخاص بدخولهــم إلــى ســوق العمــل بقليــل مــن التعليــم وقليــل مــن املهــارات أو بــا مهــارات،
يواجهــون صعوبــة يف التنافــس مــع أقرانهــم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة .وقــد حتــد اإلعاقــة مــن خياراتهــم
الوظيفيــة إذ تتــرك اإلعاقــة آثــاراً ســالبة علــى كثيـ ٍـر مــن جوانــب الشــخصية ،ومنهــا اجلانــب الوظيفــي
للفــرد ،إذ تــؤدي صعوبــات التواصــل والعوائــق البيئيــة إلــى عوائــق محتملــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق النــواجت
املهنيــة .كمــا أن التحامــل االجتماعــي  social Prejudiceيجعــل أصحــاب العمــل يتــرددون يف توظيــف
معظــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلــك لعوامــل قــد ترجــع إلــى اإلعاقــة واالجتــاه نحوهــا أو لعوامــل
مرتبطــة بالنضــج املهنــي لديهــم (حنفــي.)2016 ،
ومبراجعــة منهجيــة لألدبيــات ( )Hanif., Peters., McDougall., & Lindsay, 2017تبــن أن
 %50مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املشــاركني مت توظيفهــم بعــد خضوعهــم لبرامــج التدريــب والتأهيــل
املهنــي ،وإلــى حتســن النتائــج املهنيــة للمتدربــن ،ممــن هــم علــى رأس العمــل ،كمــا أن توفيــر فــرص
عمــل مناســبة ومســتدامة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة هــو مفتــاح متكينهــم ممــا يــؤدي إلــى اســتقالليتهم
واعتمادهــم علــى أنفســهم .ويف حقيقــة األمــر فــإن معظــم برامــج التدريــب علــى املهــارات ال تنــص
علــى التوظيــف وعــاد ًة بعــد التدريــب يظــل العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة القادريــن عاطلــن عــن
العمــل ،ومــن ثــم فــإن هــذا يســتلزم إعــادة النظــر يف برامــج تدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
وقــد أكــدت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( )2006املــادة (« )27العمــل والعمالــة»
علــى أن (تعتــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل ،علــى قــدم املســاواة مــع
اآلخريــن؛ ويشــمل هــذا احلــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق يف عمــل يختارونــه أو يقبلونــه بحريــة
يف ســوق وبيئــة عمــل منفتحتــن أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــاملتني لهــم ويســهل انخراطهــم
فيهمــا .وحتمــي الــدول األطــراف إعمــال احلــق يف العمــل وتعــززه ،مبــا يف ذلــك حــق أولئــك الذيــن
تصيبهــم اإلعاقــة خــال عملهــم ،وذلــك عــن طريــق اتخــاذ اخلطــوات املناســبة ،مبــا يف ذلــك ســن
التشــريعات) (األمم املتحــدة.)2006 ،
كمــا تعــد قضيــة التحليــل املالــي لبرامــج تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن القضايــا الهامــة يف هــذا املجــال ،وذلــك نظــرا ألهميتهــا يف حتديــد األثــر املالــي الــذي ميكــن
توفيــره للدولــة يف حــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقة....ويعكــس الواقــع امليدانــي
النقــص الواضــح يف اخلبــرات احملليــة املتخصصــة يف هــذا املجــال ،واألمــر علــي هــذا النحــو يحتــاج
إلــي إعــداد كــوادر متخصصــة واإلسترشــاد باملمارســات العامليــة الرائــدة وتشــجيع إجــراء البحــوث
والدراســات املاليــة لســد هــذا النقــص.
ويعــد قلــة توفــر دراســات عــن املمارســات الرائــدة يف مجــال تدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقــة
محلي ـاً وإقليمي ـاً وعاملي ـاً ،وقلــة وجــود حصــر للبرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة و املطلوبــة
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يف ســوق العمــل وقيــاس تكلفتهــا املاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة محلي ـاً ،وعــدم وجــود حتليــل مالــي
للبرامــج واملشــاريع املختلفــة ذات العالقــة بتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقــة باململكــة العربيــة الســعودية
كل ذلــك ميثــل عائقـاً يف ســبيل متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ،كمــا يشــكل عائقــا للتقــدم
والتطــور وحتقيــق الرفاهيــة املنشــودة املأمولــة مــن القيــادة ،كمــا جــاء يف رؤيــة اململكــة .2030ممــا يعظــم
مــن أهميــة إجــراء هــذه الدراســة التــي حتــدد موضوعهــا يف «الدراســة البحثيــة االجتماعيــة املاليــة
لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة باململكــة العربيــة الســعودية».

أهمية الدراسة:

.1

.2

.3

.4

.5

تتســق الدراســة احلاليــة وتتماشــى مــع األهــداف التــي تســعى رؤيــة اململكــة  2030إلــى حتقيقهــا،
وحتدي ـ ًدا الهــدف االســتراتيجي لبرنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة واخلــاص باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،واملتمثــل يف (متكــن اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل الســعودي) ،وذلك
مــن خــال مــا تقدمــه مــن مخرجــات يف اجتــاه حتقيــق هــذا الهــدف.
تأتــي أهميــة الدراســة احلاليــة مــن حيــث كونهــا تهتــم بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الذيــن
ميثلــون مكونــا ها ًمــا مــن مكونــات املجتمــع وشــريكاً أساســياً يف حتقيــق نهضــة املجتمــع وتقدمــه،
والذيــن بلغــت نســبتهم  %7.1مــن إجمالــي الســكان الســعوديني (وفــق إحصــاء الهيئــة العامــة
للتعــداد 2017م) ،كمــا يتماشــى ذلــك مــع االهتمــام العاملــي املعاصــر بهــذه الفئــة الهامــة.
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف تفعيــل البرامــج احلاليــة يف اململكــة لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلاليــة باململكــة ،وذلــك مــن خــال الكشــف عــن املعوقــات التــي حتــد
مــن فاعليــة تلــك البرامــج.
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف االرتقــاء بالبرامــج التدريبيــة واملعــارف واملهــارات املهنيــة
لــذوي اإلعاقــة مــن خــال مــا تقدمــه مــن دراســة جــدوى ألكادمييــة افتراضيــة وطنيــة لتدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تضــم برامــج متنوعــة (حضوريــة – افتراضيــة – مدمجــة).
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف التوصــل إلــى مشــروع وطنــي لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحســب ظــروف كل منطقــة مــن مناطــق اململكــة ،ومــا حتتــاج إليــه مــن
وظائــف ،وذلــك مــن خــال مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج ،ممــا يســاهم يف وضــع خارطــة طريــق
أمــام متخــذي القــرار نحــو متكــن ذوي اإلعاقــة.

أهداف الدراسة:

 -1عــرض وحتليــل للممارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة (مــن بينهــا املمارســات الرائــدة مبنطقــة شــرق آســيا).
 -2حصــر البرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة (الشــهادات االحترافيــة /التأهيــل املهنــي/
الشــهادات التدريبيــة والدبلــوم /متهيــد) املطلوبــة يف ســوق العمــل وقيــاس تكلفتهــا املاليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة( ،وســيكون التركيــز يف هــذه الدراســة علــى ذوي اإلعاقــات الســمعية
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والبصريــة واحلركيــة).
 -3حتديد أعداد املتدربني من األشخاص ذوي اإلعاقة احملتملني لسوق العمل.
 -4توضيــح األثــر املالــي عنــد متكــن وتوظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ،ومــا ســيتم توفيــره علــى
الدولــة.
 -5التحليل املالي للمشاريع التالية:
· مشروع التدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة (أكادميية التدريب).
· مشروع متكني وتوظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني حسب املناطق.
· حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب اختــاف
إعاقاتهــم.
· حتليــل مالــي لتكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد للشــخص ذي اإلعاقــة الذهنيــة يف بيئــة
العمــل لتمكينــه مــن أداء مهامــه)
 -6حتديــد املعوقــات (التشــريعية  -االقتصاديــة  -االجتماعيــة  -ســوق العمــل) التــي حتــد مــن
فاعليــة برامــج تأهيــل وتوظيــف وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع الســعودي.
 -7التوصــل إلــى حلــول ملواجهــة التحديــات ذات العالقــة بتأهيــل وتوظيــف وتدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف املجتمــع الســعودي.

تساؤالت الدراسة:

 -1مــا املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة؟
 -2مــا املمارســات اإلقليميــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة؟
 -3مــا املمارســات احملليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة؟
 -4مــا البرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة املتوفــرة واملطلوبــة يف ســوق العمــل ،وماهــي
تكلفتهــا املاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
 -5ما أثر متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مال ًيا علي الدولة السعودية؟
 -6ما التحليل املالي للتصور املقترح ألكادميية تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة؟
 -7مــا التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن للعمــل
بحســب مناطــق اململكــة؟
 -8مــا التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة املتوقعــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب اختــاف
إعاقاتهــم؟
 -9مــا التحليــل املالــي لتكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد للشــخص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف
بيئــة العمــل لتمكينــه مــن أداء عملــه)؟
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 -10ما املعوقات التي تواجه التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقترحات مواجهتها؟
 -11ما املعوقات التي تواجه برامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة ومقترحات مواجهتها؟
 -12ما املعوقات التي تواجه توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومقترحات مواجهتها؟

مفاهيم الدراسة

 -1األشخاص ذوي اإلعاقة:
تعــرف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل يف املــادة ( )1الشــخص ذو اإلعاقــة بأنــه «كل شــخص
يثبــت ،مبوجــب تقريــر طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو املستشــفيات يف القطاعــات احلكومية األخرى
أو مبوجــب إحــدى البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،أن لديــه
إعاقــة دائمــة أو أكثــر مــن اإلعاقــات التاليــة :اإلعاقــة البصريــة ،اإلعاقــة الســمعية ،اإلعاقــة العقليــة،
اإلعاقــة اجلســمية ،اإلعاقــة احلركيــة ،صعوبــات التكلــم ،صعوبــات النطــق والــكالم ،االضطرابــات
الســلوكية ،االضطرابــات االنفعاليــة ،التوحــد ،أو أي إعاقــة أخــرى تتطلــب تقــدمي إحــدى اخلدمــات
والترتيبــات التيســيرية» (وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل
2020م) .وهــذا املفهــوم هــو ماســوف تتبنــاه الدراســة احلاليــة إجرائيــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -2تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
يعــرف نظــام رعايــة املعوقــن الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )37/وتاريــخ 1421/9/23هـــ
تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأنــه« :عمليــ ٌة منســق ٌة لتوظيــف اخلدمــات الطبيــة ،واالجتماعيــة،
ٍ
ٍ
ممكنــة مــن الفاعليــة
درجــة
والنفســية ،والتربويــة ،واملهنيــة ،ملســاعدة املعــوق يف حتقيــق أقصــى
الوظيفيــة ،بهــدف متكينــه مــن التوافــق مــع متطلبــات بيئتــه الطبيعيــة واالجتماعيــة ،وكذلــك تنميــة
قدراتــه لالعتمــاد علــى نفســه وجعلــه عضــواً منتجـاً يف املجتمــع مــا أمكــن ذلــك» .وســوف نتبنــي ذلــك
املفهــوم إجرائ ًيــا يف نطــاق الدراســة احلاليــة.
 -3التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
يعــرف التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بأنــه« :ذلــك النــوع مــن التأهيــل الــذي يوفــر
مختلــف اخلدمــات املهنيــة كالتدريــب املهنــي الــذي يســاعد الفــرد املعــاق علــى ممارســة عملــه الــذي
يتناســب مــع حالتــه ومــن ثــم يســتقر فيهــا ،وهنــاك جانــب آخــر للتأهيــل املهنــي لــذوي اإلعاقــة يتمثــل
يف إعــادة التأهيــل املهنــي والــذي يقصــد بــه :عمليــة تنميــة إنتاجيــة ذوي اإلعاقــة عقليــا أو جســميا أو
اٍ ســتعادة قدراتهــم علــى اإلنتــاج عــن طريــق التوجيــه املهنــي واإلختيــار والتدريــب والتوافــق مــع موقــف
العمــل» (ســليمان.)2001،281،
وميكــن تعريــف «التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة» إجرائيــا يف نطــاق الدراســة احلاليــة
علــى أنــه :مجموعــة اخلدمــات املهنيــة التــي تتضمــن التوجيــه املهنــي واإلختيــار والتدريــب والتوافــق
مــع موقــف العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يســاعدهم علــى ممارســة عملهــم الــذي يتناســب مــع
قدراتهــم.
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 -4التدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
هــو القيــام مبــا يلــزم الشــخص ذا اإلعاقــة مــن إعــادة اللياقــة أو تقويتهــا ،أو تدريبــه مهن ًيــا أو
وظيف ًيــا ،ويعــد إحــدى الطــرق ملســاعدة الشــخص ذي اإلعاقــة علــى االندمــاج يف احليــاة العمليــة مــن
أجــل احلصــول علــى العمــل املناســب ،وهــو نــوع مــن التعلــم واكتســاب املهــارات واملعــارف املختلفــة التــي
تتعلــق مبهنــة معينــة ،ممــا يســاعد علــى الكفايــة اإلنتاجيــة لــدى األفــراد وزيــادة اإلنتــاج يف املؤسســات
التــي يعملــون بهــا (الشــبانة ،2008 ،ص .)20وســوف تتبنــي الدراســة احلاليــة هــذا املفهــوم للتدريــب
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إجرائيــا يف نطــاق الدراســة احلاليــة.
 -5توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
ال يختلــف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن األشــخاص األســوياء مــن املنظــور العــام ،إذ
يعــرف التشــغيل أو التوظيــف بأنــه «القــدرة علــى االنخــراط بحريــة يف النشــاط االقتصــادي»UNDP,( .
.)1993, P21
وميكــن تعريــف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إجرائيــا يف نطــاق الدراســة احلاليــة علــى أنــه:
«مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احلصــول علــى فرصــة عمــل تتناســب مــع قدراتهــم وميولهــم
ورغباتهــم ،وتســاعد علــى متكينهــم وإدماجهــم يف املجتمــع وممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي ،وذلــك عــن
طريــق العديــد مــن اآلليــات اخلاصــة بعمليــة التوظيــف».
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الفصل الثاني
أســس ومفاهيــم تأهيــل وتدريــب وتوظيف
األشــخاص ذوي اإلعاقة
احملور األول :تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة
 -1التطور التاريخي لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -2مفهوم التأهيل والتدريب املهني.
 -3أهداف التأهيل والتدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -4املعاييــر الدوليــة للتأهيــل والتدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقة.
 -5مخرجــات التأهيــل والتدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
 -6معوقــات التأهيــل والتدريب املهني لألشــخاص ذوي اإلعاقة
واســتراتيجيات مواجهتها.

احملور الثاني :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 -1التطور التاريخي لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -2تعريف التوظيف.
 -3أهداف التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -4العوامل املؤثرة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -5مخرجات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -6معوقــات توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتراتيجيات
مواجهتهــا.

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مقدمة

متثــل عمليــة التأهيــل والتدريــب والتوظيــف لألشــخاص ذوي االعاقــة اســتثمارا لقــدرات
وإمكانــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتســهيل اندماجهــم يف ســوق العمــل ،كمــا أن لعمليــة التوظيــف
فوائــد علــى املســتوى الشــخصي ،وعلــى املســتوى الوطنــي؛ فعلــى املســتوى الشــخصي تســاعد الوظيفــة
الفــرد علــى اســتثمار طاقاتــه وحتقيــق كفايتــه الذاتيــة اقتصاديــا ،وحتقيــق الــذات وتقديرهــا نفس ـ ًيا
واجتماع ًيــا ،والشــعور بالقيمــة ،وحتقيــق التكيــف والتوافــق املجتمعــي ،وإعادة ثقتهم بأنفســهم ومتكينهم
مــن حقوقهــم االجتماعيــة والقانونيــة وغيرهــا .أمــا علــى املســتوى الوطنــي فــإن هــذه العمليــة تســاعد
الدولــة علــى دفــع عجلــة التنميــة الوطنيــة واالســتفادة مــن الطاقــات املعطلــة يف اإلنتــاج ،وتوفيــر األيــدي
العاملــة وحتقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة.
يتضمــن هــذا الفصــل محوريــن :احملــور األول يتنــاول تأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن حيــث التطــور التاريخــي ومفهــوم التأهيــل املهنــي ،وأهــداف التأهيــل والتدريــب املهنــي ،واملعاييــر
الدوليــة خلدمــات التأهيــل والتدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومخرجــات التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقة ،ومعوقات التأهيل والتدريب املهني لألشــخاص ذوي اإلعاقة واســتراتيجيات
مواجهتهــا.
ويتنــاول احملــور الثانــي توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حيــث التطــور التاريخي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وتعريــف التوظيــف ،وأهــداف التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والعوامــل ومخرجــات
ومعوقــات توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتراتيجيات مواجهتهــا ،وســيأتي بيــان ذلــك بالتفصيــل.

احملور االول :تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:

 -1التطور التاريخي لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة
بــدأ االهتمــام بتأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال العقــود املاضيــة ،حيــث بــدأ هــذا
االهتمــام يتصاعــد ويتزايــد منــذ بدايــات القــرن العشــرين ففــي عــام ( )1955تبنــت الــدول األعضــاء
يف منظمــة العمــل الدوليــة بجنيــف توصيــة التأهيــل والتدريــب املهنــي لــذوي اإلعاقــة املتعلقــة بتمكينهــم
مــن مقومــات النجــاح يف أعمالهــم ومهنهــم ،وتأمــن العمــل واالحتفــاظ بــه واالرتقــاء فيــه ،ممــا أدى
الــى حــدوث تطــورات مهمــة ،ومنهــا الفهــم والتعمــق يف احتياجــات التأهيــل ،ومجــال تنظيــم اخلدمــات
املتعلقــة بالتأهيــل ،واســتحداث الــدول األعضــاء للقوانــن واملمارســات فيمــا يتعلــق بتوصيــات اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة (.)International Labour Organization,2008
ويف الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــام ( )1973متــت املوافقــة علــى قانــون التأهيل لــذوي اإلعاقة،
والــذي يعتبــر قانونـاً تاريخيـاً ألنــه أكثــر التشــريعات شــموالً يف حقــوق ذوي اإلعاقــة (USA. Department
 ،)of Labor, 2020حيــث حتظــر أحــكام القانــون اخلاصــة بالتوظيــف التمييــز يف العديــد مــن اإلجــراءات،
منهــا التقــدمي للوظيفــة ،والتوظيــف ،والترقيــة ،واإلنهــاء ،والتعويــض ،والتدريــب علــى العمــل ،وغيــر
ذلــك مــن شــروط وأحــكام وامتيــازات التوظيــف (.)USA. Department of Labor, 2020
ويف عــام  1981أطلقــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة علــى تلــك الســنة اســم (الســنة الدوليــة
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لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) حتــت شــعار (املشــاركة الكاملــة واملســاواة) ،وســعت اجلمعيــة يف ذلــك العــام
إلــى حــث برنامــج العمــل العاملــي الشــامل املتعلــق باألشــخاص ذوي االعاقــة علــى توفيــر تدابيــر فعالــة
علــى املســتوى الدولــي واملســتويات الوطنيــة لتحقيــق أهــداف «املشــاركة الكاملــة» لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف مختلــف جوانــب احليــاة االجتماعيــة ،والتنميــة ،واملســاواة حيــث تعــرف املســاواة علــى أنهــا
«حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املشــاركة الكاملــة يف حيــاة وتنميــة مجتمعاتهــم ،والتمتــع بظــروف
معيشــية مســاوية لظــروف املواطنــن اآلخريــن العاديــن ،واحلصــول علــى فــرص متســاوية يف حتســن
الظــروف الناجتــة عــن التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة» (.)International Labour Organization,2008
وكانــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة قــد حــددت يف عــام ( )1978عــدة أهــداف (للســنة الدوليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) منهــا :زيــادة الوعــي العــام ،وفهــم وقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــجيع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى تشــكيل منظمــات وجمعيــات متكنهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم وتعزيــز
العمــل لديهــم لتحســن أوضاعهــم (.)UN General Assembly, 1978
إن هــذه التطــورات جعلــت مــن املناســب االعتمــاد علــى معاييــر دوليــة جديــدة تأخــذ يف االعتبــار
احلاجــة إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص واملعاملــة جلميــع فئــات االشــخاص ذوي االعاقــة يف كل مــن
املناطــق الريفيــة واحلضريــة ،مــن أجــل التوظيــف واالندمــاج الكامــل يف املجتمــع ،ومت اعتمــاد بعــض
املقترحــات اخلاصــة بتأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف اليــوم العشــرين مــن يونيــة لعــام
1983م اعتمــدت الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة اتفاقيــة التأهيــل والتــي تضمنــت العديــد مــن املــواد
التــي ركــزت علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنهــا مــا يلــي:
املادة رقم ()٢
كل دولــة عضــو يف االتفاقيــة ،ينبغــي أن تعمــل علــى صياغــة وتنفيــذ ومراجعــات دوريــة لسياســة
وطنيــة بشــأن التأهيــل املهنــي وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفقـاً للظــروف الوطنيــة واملمارســات
واإلمكانات.
املادة رقم ()٣
ضمــان إتاحــة تدابيــر وإجــراءات التأهيــل املهنــي املناســب جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
بحيــث تعــزز فــرص العمــل لهــؤالء األشــخاص يف ســوق العمــل احلــر.
املادة رقم ()٥
يجــب استشــارة املنظمــات املمثلــة ألصحــاب العمــل والعمــال بشــأن تنفيــذ السياســة املذكــورة،
مبــا يف ذلــك التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتعزيــز التعــاون والتنســيق بــن الهيئــات العامــة واخلاصــة
املشــاركة يف نشــاطات التأهيــل املهنــي .وتستشــار كذلــك املنظمــات املمثلــة التــي يكونهــا األشــخاص ذوو
اإلعاقــة واملنظمــات التــي تعمــل مــن أجلهــم.
املادة رقم ()٧
تتخــذ الســلطات املختصــة التدابيــر الالزمــة بهــدف توفيــر وتقــومي التوجيــه املهنــي ،والتدريــب
املهنــي ،والتوظيــف ،واخلدمــات األخــرى ذات الصلــة بقصــد التمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
تأمــن العمــل واالحتفــاظ بــه واالرتقــاء فيــه ،وتســتخدم املرافــق القائمــة مــن أجــل العمــال بصفــة عامــة
مــع إدخــال التعديــات الالزمــة حيثمــا كان ذلــك ممك ًنــا ومناسـ ًبا.
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املادة رقم ()٨
يجــب اتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز إنشــاء وتطويــر خدمــات التأهيــل املهنــي
والتوظيــف لألشــخاص ذوي االعاقــة يف املناطــق الريفيــة واملجتمعــات النائيــة.
املادة رقم ()٩
كل دولــة مــن األعضــاء يجــب أن تســعى إلــى تأمــن التدريــب وتوفيــر مستشــارين يف شــؤون
التأهيــل ،وغيرهــم مــن املوظفــن ذوي املؤهــات املناســبة ،ليكونــوا مســؤولني عــن التوجيــه املهنــي،
والتدريــب املهنــي ،والتوظيــف (.)International Labour Organization, 2008
وتعتبــر (اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة) صــكاً دوليـاً هامـاً مت اعتمــاده
يف عــام ( )2006حيــث أكــدت مــواد االتفاقيــة علــى اجلوانــب الشــخصية ،واإلنســانية ،والنفســية،
واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحــددت اخلدمــات واإلجــراءات املنتظمــة واملتكاملــة التــي
تؤهــل لهــم حيــاة كرميــة مســتقلة متكنهــم مــن االندمــاج يف املجتمــع (عبــد احلميــد .)2018،إلــى جانــب
(اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة) والتــي مــن شــأنها حتفيــز العديــد مــن املبــادرات الدوليــة واإلقليميــة
والوطنيــة التــي ميكــن أن تســاهم يف حتســن الظــروف املعيشــية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ووضعهــم يف
مكانــة مرموقــة حــول العالــم للحاضــر واملســتقبل ،ويف عــام ( )2008دخلــت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة حيــز التنفيــذ ( .)International Labour Organization ,2008وتبــع ذلــك اهتمــام الــدول
العربيــة بشــأن تأهيــل ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وقــد شــهدت الــدول العربيــة يف الســنوات األخيــرة اهتمامــاً كبيــر بأهميــة اســتثمار اجلهــود
البشــرية املتمثلــة يف فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القطاعــن الصناعــي واالقتصــادي ،وإدراك
األهميــة البالغــة لتأهيــل األفــراد ومالــه مــن تأثيــر إيجابــي وفعــال يف تطويــر وتنميــة املجتمــع (عبــد
احلميــد .)2018 ،وبنــا ًء علــى ذلــك ،أصبــح التأهيــل والتدريــب مــن املوضوعــات التــي شــغلت حيـزًا يف
تطويــر مختلــف املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة .كمــا ســعت املجتمعــات العربيــة جاهـ ًدة إلــى تبنــي
اســتراتيجيات وبرامــج تأهيــل وتدريــب تواكــب حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يتفــق مــع مبــادئ
حقــوق االنســان وتكافــؤ الفــرص يف الــدول العربيــة ومازالــت هــذه اجلهــود يف طــور التطبيــق (اخلطيــب،
.)2010

-2تعريف التأهيل والتدريب املهني
قبــل البــدء بتعريــف (التأهيــل املهنــي) ،ينبغــي تعريــف مصطلــح التأهيــل علــى وجــه العمــوم نظــرا
لوجــود هنــاك العديــد مــن التعريفــات لهــذا املصطلــح بســبب تعــدد املجــاالت املرتبطــة بــه التــي منهــا
التأهيــل الطبــي ،والتأهيــل االجتماعــي ،والتأهيــل املهنــي وغيرهــا ،ممــا يــدل علــى وجــود عناصــر
مشــتركة فيمــا بينهــا ،مــن ثــم ســيتم عــرض تعريــف التأهيــل بصفــة عامــة والتعريــف االصطالحــي
للتأهيــل وربطهــا مبصلــح إعــادة التأهيــل.
ويعــرف التأهيــل بصفــة عامــة علــى أنــه (عمليــات منظمــة ومســتمرة تســعى إليصــال الفــرد
ذي اإلعاقــة إلــى املســتوى املمكــن مــن مختلــف النواحــي الطبيــة واالجتماعيــة والنفســية والتربويــة
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واالقتصاديــة) (الــزراع وحيمــور .)2017 ،وهــذا يعنــي أنــه عمليــة تغيــر فعالــة للشــخص ذي اإلعاقــة
للوصــول إلــى حتســن وتطويــر القــدرة الوظيفيــة ومشــاركة كبــرى وفعالــة يف املجتمــع متكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن اســتعادة قدراتهــم وإمكانياتهــم ،وبذلــك يحققــون قدراتهــم البدنيــة والعقليــة
واالجتماعيــة واملهنيــة املثلــى ويتــم دمجهــم يف البيئــة االجتماعيــة الطبيعيــة (.)Laidler, 1999
تعــرف منظمــة الصحــة العامليــة التأهيــل علــى أنــه (اســتخدام جميــع الوســائل التــي تهــدف
إلــى احلــد مــن تأثيــر ظــروف اإلعاقــة ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حتقيــق االندمــاج
االجتماعــي األمثــل) .ويتضمــن هــذا التعريــف محوريــن أساســيني للتأهيــل همــا ،أوالً :عمليــة نشــطة
يتكيــف الشــخص مــن خاللهــا ويكتســب املهــارات الالزمــة للتخفيــف مــن قيــود العجــز او املــرض ،ثانيـاً:
احلاجــة إلــى تغييــرات يف البيئــة االجتماعيــة املتمثلــة يف املواقــف والنظــرات الســلبية املوجهــة مــن
أفــراد املجتمــع العاديــن جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبذلــك يتحقــق التكامــل االجتماعــي األمثــل
(.)Craig, 2006 McLellanL, 1998
التأهيــل وإعــادة التأهيــل مصطلحــان شــائعان يف االســتخدام وكالهمــا يُعنــى باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،ويظهــر أن األكثــر شــيوعا واســتخداما يف اللغــة العربيــة هــو مصطلــح (التأهيــل) الــذي
يســتخدم أيضـاً للداللــة علــى إعــادة التأهيــل .أمــا يف اللغــة اإلجنليزيــة فــإن املصطلــح األكثــر شــيوعا
هـ�و إعـ�ادة التأهيـ�ل للداللـ�ة علـ�ى كل مـ�ن التأهيـ�ل وإعـ�ادة التأهيـ�ل .فيمكـ�ن تعريـ�ف التأهيـ�ل (�Habili
 )tationعلــى أنــه (مجموعــة مــن الطــرق املســتخدمة للمســاعدة يف متكــن األشــخاص الذيــن يولــدون
معاقــن بحيــث تنعــدم خبرتهــم ومهاراتهــم احلياتيــة ،أو تضعــف عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية وعــن
احليــاة كعضــو فاعــل يف املجتمــع مــن خــال إكســابهم املعــارف والقــدرات واملهــارات) أمــا عمليــة إعــادة
التأهيــل ( )Rehabilitationفتركــز علــى (اســتعادة املهــارات أو القــدرات أو املعــارف التــي تكــون قــد
فقــدت أو تعرضــت للخطــر نتيجــة اكتســاب إعاقــة أو بســبب تغييــر يف اإلعاقــة أو الظــروف) ،ومبعنــى
آخــر (إعــادة تدريــب األفــراد الذيــن أصبحــوا ذوي إعاقــة مؤخــراً ،لكــي يعــودوا أشــخاصاً معتمديــن
علــى أنفســهم مــن جديــد ويدمجــون يف املجتمــع بصــورة أكثــر توافق ـاً (.)Groce, & Mandesi, 2007
يتضــح مــن الســابق أن مصطلــح التأهيــل وإعــادة التأهيــل يُعنــى بــذوي اإلعاقــة عــادة  -ولكــن
ال يقتصــر عليهــم  -ويتجليــان يف متكــن هــؤالء األشــخاص للحصــول والوصــول ملســتويات عاليــة يف
الوظيفــة اجلســدية واحلســية والفكريــة والنفســية واالجتماعيــة ،واالندمــاج الكامــل يف املجتمــع مــن
خــال املشــاركة يف جميــع جوانــب احليــاة .ويف الســياق ،تســتخدم أدبيــات التربيــة اخلاصــة مصطلــح
(التأهيــل املهنــي) ليشــمل مصطلــح التدريــب املهنــي ،إذ يعتبــر التدريــب جــز ًء أو مرحلــة مــن مراحــل
عملية التأهيل املهني (اخلطيب2010،؛ الغرير ويوســف2010 ،؛ ســليمان2012،؛ الزارع2013،؛ الزارع
وحيمــور .)2017 ،كمــا يعــد التدريــب املهنــي أحــد اخلدمــات يف مجــال التأهيــل املهنــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،والــذي تســعى برامجــه إلــى إكســابهم القــدرة علــى البقــاء يف العمــل واالســتمرار فيــه
(القريوتــي .)1999،ويشــمل الـــتأهيل املهنــي توفيــر خدمــات مهنيــة مثــل التوجيــه املهنــي ،والتدريــب
املهنــي ،بقصــد متكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن ضمــان عمــل مناســب يكفــل لهــم االندمــاج يف
املجتمــع (القريوتــي والبســطامي.)1995 ،
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يتضمــن التأهيــل املهنــي العمليــات التــي تعمــل مــن خاللهــا اخلدمــات علــى حتســن قــدرة
الشــخص علــى العمــل ومســاعدته علــى العــودة إلــى العمــل أو تولــي واجبــات العمــل علــى مســتوى دائــم
ومســتدام (.)Escorpizo et al., 2011
وتشــير منظمــة العمــل الدوليــة ( )International Labour Organization ILO, 2008إلــى التأهيــل
املهنــي علــى أنــه «مجموعــة مــن اخلدمــات التــي تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاطلــن عــن
العمــل أو غيــر النشــطني اقتصاد ًيــا بهــدف أساســي هــو التوظيــف يف عمــل جديــد» ،ويتضمــن التأهيــل
املهنــي العديــد مــن اخلدمــات منهــا التوجيــه املهنــي ،والتدريــب املهنــي ،وخدمــات التوظيــف التــي ينبغــي
أن تبــدأ يف مرحلــة مبكــرة بالتعــاون مــع مقدمــي خدمــات التأهيــل الطبــي واالجتماعــي  ،وبذلــك
يتضمــن التأهيــل املهنــي العديــد مــن اخلدمــات ومنهــا التقــومي املهنــي ،والتوجيــه أو املشــورة وتقــومي
القــدرات الوظيفيــة واخلبــرة يف العمــل والتدريــب املهنــي واملســاعدة يف البحــث عــن عمــل.
ويؤكــد قانــون منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILO, 2002بشــأن إدارة اإلعاقــة يف مــكان العمــل علــى
أهميــة التأهيــل املهنــي يف ضمــان قــدرة الشــخص علــى تأمــن وظيفــة مناســبة والبقــاء بهــا والتقــدم
فيهــا ،مبعنــى أن التأهيــل املهنــي هــو (الطريــق إلــى األمــام) الــذي ُيكــن األفــراد الذيــن يعانــون مــن
إعاقـ�ة مؤقتـ�ة أو دائمـ�ة مـ�ن الوصـ�ول إلـ�ى العمـ�ل أو العـ�ودة إليـ�ه والبقـ�اء فيـ�ه (�British Society of Re
 .)habilitation Medicine, 2000وبذلــك يركــز مفهــوم التأهيــل علــى تقييــم مهــارات الشــخص وخبراتــه
وتدريبــه ،باإلضافــة إلــى وضعــه الطبــي ومــن ثــم االهتمــام والتركيــز علــى مــا ميكــن أن يفعلــه الشــخص،
وليــس مــا ال يســتطيع فعلــه.

 -3أهداف التأهيل والتدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
يعتبــر التأهيــل والتدريــب مهمــة مجتمعيــة يهتــم بهــا جميــع أفــراد املجتمــع ،فهــي تتطلــب وضــع
اخلطــط والعمــل والدعــم املســتمر مــن املجتمــع علــى مختلــف املســتويات ،وذلــك ألنهــا حتــول الفــرد
مــن عاجــز إلــى فــرد قــادر وفعــال علــى القيــام بأعمــال تتناســب مــع قدراتــه وإمكانياتــه ومــن ثــم حتويــل
هــؤالء األشــخاص مــن معتمديــن علــى غيرهــم إلــى أشــخاص مســتقلني معتمديــن علــى أنفســهم.
فالدولــة تضــع السياســات والتشــريعات ،واألجهــزة الرقابيــة تراقــب التطبيــق وااللتــزام ،واإلعــام
ينشــر الوعــي وتثقيــف أفــراد املجتمــع ،وكل فــرد يســاهم يف مجالــه مبــا يخــدم متكــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن االندمــاج يف املجتمــع والشــعور بالعــزة والكرامــة واملواطنــة الكاملــة.
وللتأهيل عدة أهداف منها ما يلي (:)Kalandarov et al., 2013
أ -الرعايــة الذاتيــة :هــي التدخــات التــي تســاعد الشــخص علــى القيــام بنشــاطات احليــاة اليوميــة
الروتينيــة بشــكل مســتقل (علــى ســبيل املثــال :األكل ،ارتــداء املالبــس ،اســتخدام املرحــاض،
االســتحمام ،العنايــة باجلســم ،إلــخ).
ب  -ســهولة ومرونــة التنقــل :هــي التدخــات التــي تســاعد الشــخص علــى التحــرك يف جميــع أنحــاء
املنــزل حتــى يتمكــن مــن اللعــب والذهــاب إلــى املدرســة أو العمــل.
ج  -االســتقاللية الوظيفيــة :هــي التدخــات التــي تســاعد الشــخص علــى تطويــر حياتــه الواقعيــة
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باملهــارات املطلوبــة علــى أســاس يومــي وقــد تشــمل هــذه املهــارات املطلوبــة يف املنــزل علــى ســبيل
املثــال حتضيــر الوجبــات ،أو تنظيــف املنــزل ،أو رعايــة األطفــال ،أو مهــارات الترفيــه ،علــى ســبيل
املثــال القــراءة ،الرســم ،والســفر وغيرهــا.
د  -املشــاركة االجتماعيــة :يقصــد بهــا التدخــات التــي تســاعد األفــراد علــى املشــاركة يف املجتمــع
علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ،علــى ســبيل املثــال تكويــن صداقــات واللعــب والتفاعــل مــع
اآلخريــن واملشــاركة يف األحــداث والنشــاطات املجتمعيــة.
ه  -التعليم :ويقصد به التدخالت التي تساهم يف تعلم األشخاص ذوي اإلعاقة وتعليمهم.
و  -العمــل :ويقصــد بــه التدخــات التــي تســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى العمــل واإلنتــاج
ليصبحــوا أعضــاء فاعلــن يف املجتمــع ،ومســتقلني ومعتمديــن علــى أنفســهم.
وتوضـ�ح احلكومـ�ة األسـ�ترالية ممثلـ�ة يف قسـ�م شـ�ؤون احملاربـين القدامـ�ى (�Australian Govern
 )ment Department of Veteran Affairs, 2016العائــد مــن التأهيــل علــى النحــو التالــي:
· يحقق التأهيل أكبر قدر ممكن من التعايف اجلسدي والنفسي.
· حتسني نوعية جودة احلياة من خالل اكتساب مهارات تدابير احلياة ،والتنبؤ باملستقبل.
· إعادة بناء الترابط والتواصل االجتماعي مع األسرة واملجتمع ككل.
· إيجاد الدور احليوي والفعال ذو القيمة داخل املجتمع.
· فهم احلاالت الصحية اجلسدية والعقلية وإدارتها ذات ًيا على أفضل وجه ممكن.
· مســاعدة الشــخص علــى العــودة إلــى العمــل اآلمــن والهــادف يف أقــرب وقــت ممكــن ،لتقليــل
الضــرر علــى الصحــة اجلســدية والعقليــة والرفاهيــة النــاجت عــن التغيــب ملــدة طويلــة عــن العمــل؛
والتقليــل مــن التكلفــة االقتصاديــة واســتثمار الطاقــات البشــرية.
ويضيف فهمي ( )2007فإن للتأهيل أهدافاً جوهرية ،ميكن تلخيصها فيما يلي:
· القدرة على التدخل يف وقت مبكر مع حاالت ذوي اإلعاقة واحلد من نسبة العجز.
· توفيــر البرامــج التأهيليــة لــذوي اإلعاقــة للحــد مــن الضغــوط النفســية واالجتماعيــة الناجتــة
مــن اإلعاقــة ،واحلصــول علــى عمــل يتناســب مــع قدراتهــم وإمكانيتهــم ممــا يضمــن االســتمرارية
والترقــي فيــه.
· حتقيــق مبــدأ املســاواة يف املعاملــة وإعطاؤهــم الفــرص كغيرهــم مــن األشــخاص العاديــن يف
االنخــراط الكامــل يف مختلــف جوانــب احليــاة.
· حتقيــق التوعيــة للمجتمــع بشــكل عــام ،وللعاملــن يف مجــال التأهيــل ،وألســر ذوي اإلعاقــة بقدرات
وإمكانيــات هــؤالء األشــخاص وفعاليتهــم ممــا يضمــن االهتمــام بهــم كفئــة منتجــة.
وذكر عبد احلميد ( )2018أن أهداف التأهيل تُعبر عن تطلعات ومستقبل ذوي اإلعاقة منها:
· تنميــة القــدرات املتبقيــة لــذوي اإلعاقــة واســتثمارها يف إكســابهم املهــارات واخلبــرات واملعــارف
املناســبة لهــم.
· تزويــد كل فئــة مــن فئــات ذوي اإلعاقــة بالقــدر املناســب مــن املعرفــة والثقافــة بحســب مــا تســمح
بــه ظروفهــم.
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· الكشــف عــن امليــول واالســتعدادات اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة وتنميتها وإكســابهم الفنيات األساســية
للحيــاة اليوميــة لالنخــراط واالندمــاج الفعــال يف املجتمــع.
· التركيــز علــى إكســاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهــارات مهنيــة وتقنيــة وحرفيــة تتناســب مــع
إمكانيتهــم علــى وفــق آليــات برامــج مدروســة ومطــورة للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن التأهيــل.

 -4املعايير الدولية للتأهيل والتدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
تعــرف املعاييــر الدوليــة للتأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أنهــا «مجموعــة
املبــادئ والقواعــد واملوجهــات املعتمــدة مــن املنظمــات العامليــة والعربيــة ،أو املواصفــات واخلصائــص
واالشــتراطات التــي ينبغــي توافرهــا يف تنفيــذ برامــج وخدمــات التأهيــل املهنــي» (أبــو شاشــية
والعنيــزات.)2018 ،
وتهــدف املعاييــر الدوليــة إلــى التخطيــط الدقيــق والصحيــح لبرامــج وخدمــات التربيــة اخلاصــة
والتأهيــل يف مراكــز ومؤسســات التأهيــل املهنــي وحتســن نوعيــة اخلدمــات والبرامــج فيهــا ،باإلضافــة
إلــى تقــدمي إرشــادات بشــأن املمارســات امليدانيــة ذات النوعيــة اجليــدة والعمــل علــى حتديــد الثغــرات
يف برامــج وخدمــات التأهيــل املهنــي ،وأيضــا تخطيــط وتنفيــذ عمليــات املراجعــة واملتابعــة والتقــومي.
والهــدف األســمى واألساســي ملعاييــر التأهيــل املهنــي هــو حفــظ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وتأهيلهــم مهن ًيــا مــن أجــل احلصــول علــى عمــل أســوة باألشــخاص العاديــن ،وهــذه املعاييــر قابلــة
للتعديــل مبــا يتناســب مــع الظــروف الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية للدولــة (البطــوش والدرابكــة،
.)2016
وأشــارت منظمــة العمــل الدوليــة ( )2006إلــى أن املعاييــر الدوليــة تســاهم يف عمليــة التأهيــل
والتدريــب املهنــي يف عــدد مــن النقــاط األساســية كمــا يلــي:
· تعتبر القانون الواضح والثابت عامل ًيا يف عملية التأهيل املهني.
· تعــد األداة األساســية يف تفعيــل الــدور االقتصــادي وجــودة العمــل وذلــك مــن خــال وضوحهــا
الــذي يســاعد العاملــن علــى اإلبــداع واملبــادرة يف العمــل.
· تســاهم املعاييــر يف حتديــد مســتوى العمــل وخاصــة فيمــا يتعلــق باملهــام واألجــور ،كمــا تســاعد
الــدول علــى تفــادي األخطــاء ،والتشــجيع علــى وجــود قــوى عاملــة ذات مهــارة عاليــة يف بيئــة
العمــل.
· حتقــق اعتراف ـاً دولي ـاً باملعرفــة واخلبــرة مــن خــال تطبيقهــا ألنهــا تشــكل إطــا ًرا عامل ًيــا حلقــوق
وخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل
العمــل والعمــال
ً
وذكــر أبــو شاشــية والعنيــزات ( )2019وجــود اثنــي عشــر مجــاال مــن مجــاالت املعاييــر الدوليــة،
وهــي كالتالــي:
 مجــال فلســفة التأهيــل املهنــي املتمثلــة يف أن خدمــات التأهيــل املهنــي هــي حــق وخدمــة مجتمعيــةتســاعد علــى حتقيــق االســتقاللية الذاتيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -مجــال أهــداف التأهيــل املهنــي التــي تتلخــص يف العمــل علــى تنميــة وتدريــب قــدرات األشــخاص

17

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقــة إلــى أقصــى درجــة ممكنــة تؤهلهــم للعمــل.
 مجــال أســاليب وطــرق التقــومي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة املتمثلــة يف اســتخدام عــدة وســائلومقاييــس لتقــومي مختلــف اجلوانــب الشــخصية واالجتماعيــة والبيئيــة مــن خــال فريــق متعــدد
التخصصــات.
 مجــال خدمــات وأســاليب التوجيــه املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والــذي يتضمــن توجيــهاألشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى املهــن التــي تتناســب مــع قدراتهــم اجلســمية واحلركيــة والعقليــة
والنفســية قبــل البــدء بعمليــة التأهيــل والتدريــب املهنــي.
 مجــال خدمــات وأســاليب التدريــب املهنــي التــي تركــز علــى تقــدمي التدريــب علــى وفــق خطــةالتأهيــل املهنــي الفرديــة يف ظــروف بيئيــة مناســبة باســتخدام األدوات واألســاليب املالئمــة لهــم.
 مجــال خدمــات وأســاليب التشــغيل والتوظيــف املناســب التــي تســاهم يف إمكانيــة توفيــر فــرصعمــل مالئمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب نــوع اإلعاقــة والتأهيــل والتدريــب املهنــي املناســب
لهــم.
 مجــال أســاليب املتابعــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد تشــغيلهم حلمايــة حقوقهــم الوظيفيــةوالكشــف عــن مــدى جنــاح عمليــة التدريــب والتأهيــل املهنــي.
 مجال أساليب وخدمات العمل احملمي لغير القادرين على العمل يف سوق العمل التنافسي. مجــال األمــن والســامة يف املبانــي التــي تشــمل توفيــر املداخــل واملخــارج املهنيــة واملســاحاتاملناســبة لتنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 مجــال خدمــات الكــوادر املؤهلــة واملدربــة التــي تتطلــب وجــود فريــق متعــدد التخصصــات ولديــهاملؤهــات والتدريــب الــكايف لتأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 مجــال الربــط بــن مراكــز التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملجتمــع احمللــي بهــدف رفــعمســتوى التوعيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتدريــب والتأهيــل املهنــي.
 مجال األبحاث والدراسات التي تهدف الى تقومي أداء وخدمات املراكز وتطويرها.وقــد جــاء يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ( )2006العديــد مــن املــواد املتعلقــة باملعاييــر الدوليــة للتأهيل
املهنــي منهــا مــا يلي:
 املــادة ( )24املتعلقــة مبعاييــر التعليــم يف الفقــرة اخلامســة ،والتــي تناولــت موضــوع التأهيــلوالتدريــب املهنــي ونصــت الفقــرة علــى أن «تعمــل الــدول علــى التأكــد مــن أن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة قــادرون علــى االلتحــاق بالتعليــم العــام والتدريــب املهنــي ،وتعليــم الكبــار والتعليــم
والتدريــب املســتمر ،مــن دون متييــز أو حتيــز ضدهــم ،ومســاواتهم مــع غيرهــم مــن أبنــاء املجتمــع،
بنــا ًء علــى ذلــك فإنــه يجــب علــى جميــع الــدول تقــدمي كل التســهيالت واخلدمــات التــي يحتاجهــا
األشــخاص ذوو اإلعاقــة» (.)The United Nations, 2006, p.18
 املــادة ( )27املتعلقــة مبعاييــر العمــل والتوظيــف يف اجلــزء (د) حتــت الفقــرة األولــى دعــت إلــىمتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلصــول والوصــول بصــورة فعالــة إلــى برامــج التأهيــل
والتدريــب العامــة للتوجيــه التقنــي واملهنــي ،وأيضــا احلصــول علــى خدمــات التوظيــف وخدمــات
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التدريــب املهنــي املســتمر ،أمــا يف اجلــزء (ك) ،فنــادت إلــى تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل املهنــي
والوظيفــي واالحتفــاظ بالوظائــف والعــودة إلــى العمــل لصالــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة (The
.)United Nations, 2006, p.20
لتقــومي وقيــاس مخرجــات التأهيــل والتدريــب املهنــي ينبغــي تبنــي مجموعــة مــن املعاييــر التــي
تقيــس وحتــدد اجلوانــب الواجــب توافرهــا ،وحتقيقهــا يف كل برنامــج يصــاغ لغــرض التأهيــل والتدريــب
املهنــي العــام للمجتمــع الكلــي ،هــذه املعاييــر تتمثــل يف التالــي:
· احتواء البرامج على جميع املكونات الالزمة إليجاد إطار متكامل لـ «الشخص املاهر».
· تصميــم البرامــج بطريقــة تدعــم املرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــن خــال ضمــان التكيــف مــع
مختلــف املجموعــات ومــع املتغيــرات التــي قــد تطــرأ يف بيئــة العمــل املســتقبلية.
· دمــج املتطلبــات املســتقبلية ســواء مــن ســوق العمــل أو التطــور التكنولوجــي او التغيــر يف
السياســات االجتماعيــة يف خططهــا لتقــدمي اخلدمــات التدريبيــة والتأهيليــة.
· وصــف هــذه املعاييــر بوضــوح املســؤوليات وسياســات التعديــل والتحســن وطــرق احلفــاظ
علــى اجلــودة.
· يجب أن تكون مبنية على أفضل املمارسات املهنية.
· خلوها من أي حواجز أو عوائق للوصول الشامل وتشجيع املشاركة من الفئات املهمشة.
· إذا اقتصــرت البرامــج علــى فئــات أو أفــراد معينــن ،يجــب أن تكــون هنالــك مبــررات واضحــة
وقويــة تبــرر أســباب هــذا التحديــد.
· يجــب الســماح للبرنامــج باالنتقــال بــن املســتويات والتمتــع بــكل مســارات التقــدم يف كل
املجــاالت املهنيــة ذات الصلــة (.)Mansfield & Schmidt, 2001

 -5مخرجات التأهيل والتدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
ذكــر تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة ( )2011أن التأهيــل يســاعد األفــراد علــى حتقيــق األداء
األمثــل ،واحلفــاظ عليــه والتفاعــل مــع البيئــات املختلفــة ،وأيضـاً يعمــل علــى تعزيــز ومتكــن األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن قيــود اإلعاقــة مــن أجــل العيــش بشــكل مســتقل ،واملشــاركة يف التعليــم وســوق العمــل
وجميــع جوانــب احليــاة املدنيــة.
وقــد أجريــت دراســة يف أســتراليا عــن جــدوى التعليــم والتدريــب املهنــي يف ســوق العمــل ،وأظهرت
نتائجهــا أنــه ،بالرغــم مــن أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يجــدون صعوبــة يف البقــاء علــى الوظيفــة
بشــكل عــام ،و أن إنهاءهــم للبرنامــج التدريبــي املهنــي ســاعد بشــدة يف رفــع فرصتهــم يف احلصــول
علــى وظيفــة والبقــاء فيهــا مقارنــة بفــرص غيرهــم مــن األشــخاص العاديــن ،كمــا أكــدت الدراســة أن
للتدريــب والتأهيــل املهنــي فوائــد قصيــرة وبعيــدة املــدى ،فالتدريــب ال يســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف التغلــب علــى العوائــق املبدئيــة التــي تكــون يف بدايــة التوظيــف كاإلحســاس بعــدم الثقــة واإلحســاس
بالتمييــز فحســب ،بــل إمنــا ميتــد إلــى التغلــب علــى العوائــق بعيــدة املــدى كالنقــص املهــاري يف التعامــل
مــع مختلــف املواقــف (.)Polidano & Mavromaras, 2010
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وأجريــت دراســة يف املجتمــع األمريكــي عــن خدمــات إعــادة التأهيــل الوظيفــي ومخرجــات
التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،خلصــت إلــى أن االلتحــاق باخلدمــات التأهيليــة واحلصــول عليهــا
املهنيــة كاخلدمــات والتوظيــف والدعــم ،خــال الوظيفــة يعتبــر مــن املؤشــرات القويــة للتوظيــف الناجــح
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (.)Dutta et al., 2008

 -6معوقــات التأهيــل والتدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتراتيجيات
مواجهتهــا
يتطلــب تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة جهــوداً مشــتركة دائ ًمــة بــن العديــد مــن اجلهــات،
كاجلهــات التعليميــة واملنظمــات االجتماعيــة واخلدمــات الصحيــة ،ممــا قــد ينشــأ عنــه العديــد مــن
التحديــات والصعوبــات املرتبطــة بالتفــاوض الدائــم علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا كل جهــة ومــا يترتــب
عليهــا مــن تكاليــف ماديــة وجهــود بشــرية ( .)Frank, 2016وهــذه املعوقــات والتحديــات ليســت تنظيميــة
فقــط ،وإمنــا تشــمل اجلوانــب الفرديــة واملجتمعيــة ً
أيضــا.
معوقات مرتبطة بالنواحي الشخصية للفرد ذي اإلعاقة تتمثل يف:
 -1عــدم الثقــة بالنفــس ،وامليــل إلــى العزلــة نتيجــة إلحساســه بعــدم املشــاركة أو االنتمــاء وانخفــاض
معــدل النضــج االجتماعــي (مغربــي.)2014،
 -2اعتقاد بعض االشخاص من ذوي اإلعاقة أن برنامج التأهيل املهني مضيعة للوقت.
 -3عدم وعي األشخاص ذوي اإلعاقة الكايف ألهداف برنامج التأهيل الشامل (الربيع.)2011 ،
 -4عــدم اجنــذاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة للبرامــج التأهيليــة لعــدم مناســبتها مليولهــم ومهاراتهــم
(الصبــاح واحلمــوز.)2013 ،
معوقــات مجتمعيــة :تتمثــل يف االجتــاه والنظــرة الســلبية جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ مــن
املمكــن أن يواجــه الشــخص ذو اإلعاقــة نظــرات الشــفقة أو االزدراء ،واســتمرارية وجــود اخلدمــات
والتنظيمــات غيــر املعــدة لتقبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدم مســاعدتهم علــى االســتقاللية (علــي،
 .)2015أيضــا تخــوف أصحــاب العمــل واملــدراء مــن تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك لعــدم
معرفتهــم بقدراتهــم الفعليــة ومــن ثــم اعتقادهــم بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد يفتقــدون بعــض
املهــارات ،كاملرونــة واإلنتاجيــة ،والقابليــة للتطــور ،والقــدرة علــى حتمــل العمــل (املهيــري ،الســرطاوي،
عبــدات ،الزيــودي.)2012 ،
معوقــات تنظيميــة :ترتبــط بالكــوادر املهنيــة املؤهلــة واملؤسســات التأهيليــة .وتتمثــل يف االعتمــاد
علــى التأهيــل التقليــدي املعتمــد علــى عــدد محــدود مــن البرامــج التدريبيــة ،والتدريــب علــى مهــارات
ومعــارف محــددة ،أو اســتحداث برامــج توضــع خصيصــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــا يزيــد مــن حــدة
التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وقــد أوضحــت منظمــة الصحــة العامليــة يف تقريرهــا عــن اإلعاقــة ســنة  2011أن الــدول الناميــة
متيــل إلــى اســتحداث برامــج تأهيليــة وتدريبيــة تقليديــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم اســتمرارية
تلــك البرامــج وذلــك بســبب تكلفتهــا العاليــة .كمــا أن تركيــز تلــك البرامــج علــى عــدد محــدود مــن
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املهــارات احلرفيــة (كالنجــارة والزراعــة) واألســاليب التدريبيــة املقدمــة يف مراكــز معزولــة مخصصــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أدى إلــى تدنــي حصولهــم علــى فــرص وظيفيــة يف ســوق العمــل (تقريــر
منظمــة الصحــة العامليــة.)2011،
وتواجــه املؤسســات واملراكــز التأهيليــة يف الــدول العربيــة العديــد مــن املشــكالت أثنــاء تقدميهــا
للخدمــات التأهيليــة املهنيــة ،مثــل قلــة املــوارد املاديــة والبشــرية املتاحــة ،وقلــة الــدورات التدريبيــة
للعاملــن يف تلــك املؤسســات (ســليمان2012 ،؛ هوســاوي2015 ،؛ الزهرانــي )2019 ،باإلضافــة إلــى
ضعــف تنفيــذ البرامــج وقلــة الكــوادر املختصــة ،وعــدم وجــود أدوات تطويــر خلدمــات التأهيــل املهنــي
وعــدم وجــود وســائل ملتابعــة مــدى تكيــف املســتفيد مــع التغيــرات البيئيــة عنــد االلتحــاق بالعمــل
(الصبــاح واحلمــوز.)2013 ،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعانــي املراكــز التأهيليــة يف الــدول العربيــة مــن عــدة معوقــات تنظيميــة،
تتمثــل يف محدوديــة البرامــج واقتصارهــا داخــل املركــز ،وعــدم ربطهــا باملجتمــع اخلارجــي ،وعــدم
االتفــاق علــى أهــداف برنامــج التأهيــل الشــامل يف التنفيــذ بــن الهيئــة اإلداريــة واملدربــن ،وعــدم
التجديــد و التطويــر للبرنامــج مبــا يتناســب مــع التغيــرات احملليــة والعامليــة ،وعــدم توافر املكان املناســب
الــذي يناســب كل فئــة عمريــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة (الربيــع ،)2011 ،وعــدم وجــود مؤشــرات
اجلــودة لبرامــج التأهيــل املهنــي أو عــدم تطبيقهــا إن وجــدت ،وقــد يعــود ذلــك إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة
فيمــا يخــص مؤشــرات ضبــط اجلــودة (الزهرانــي ،)2019 ،وعــدم ســهولة إحلــاق الشــخص ذي اإلعاقــة
بعمــل بعــد تأهيلــه وتدريبــه (ســليمان.)2012 ،

استراتيجيات املواجهة
وللتغلــب علــى املعوقــات الفرديــة واملجتمعيــة والتنظيميــة يقتــرح ســليمان ( )2012اعتمــاد برامــج
تأهيــل مهنــي يرتكــز علــى خمــس مراحــل أساســية هــي كالتالــي:
املرحلــة األولــى (التهيئــة والقبــول ودراســة ميــول الشــخص ذي اإلعاقــة) :وتهــدف هــذه املرحلــة
إلــى مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة للوصــول إلــى القــرار الســليم فيمــا يتعلــق بطبيعــة املهنــة التــي
يريــدون أن يلتحقــوا بهــا ،ويتــم فيهــا التركيــز علــى ميــول الشــخص ذي اإلعاقــة ،والعمــل علــى تكويــن
احلــس العملــي لديــه وتنميــة قدراتــه املهنيــة والعمليــة وتطويرهــا ،مــع االهتمــام بتنــوع املهــن التــي يتهيــأ
لتبنيهــا واالعتمــاد عليهــا يف املســتقبل ،وتعتمــد هــذه املرحلــة علــى تهيئــة منــاخ عملــي محـ ٍ
ـاك ملتطلبــات
العمــل خــارج املركــز ،والعمــل علــى تكويــن اجتاهــات إيجابيــة لــدى الشــخص ،كاحتــرام الغيــر وحــب
العمــل.
املرحلــة الثانيــة (مرحلــة التدريــب) :تهــدف إلــى إدخــال تعديــات محــددة علــى ســلوك الشــخص
ذي اإلعاقــة مــن النواحــي املهنيــة والنفســية والتركيــز علــى االســتثمار األفضل للوقت واجلهــد والتكلفة،
ويكــون التركيــز يف هــذه املرحلــة علــى تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنــا ًء علــى املبــادئ واألســس
التــي تنطبــق علــى تدريــب وتشــغيل األشــخاص العاديــن ،واســتمرار تدريــب الشــخص ذي اإلعاقــة حتــى
يتــم اكتســاب املهــارات والقــدرات الالزمــة للقيــام بالعمــل بإتقــان الشــخص العــادي واحلــرص علــى
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تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى املهــن التــي سيشــغلونها الحقــا.
املرحلــة الثالثــة (مرحلــة الكفــاءة املهنيــة) :تهــدف إلــى ترشــيح الشــخص ذي اإلعاقــة للوظائــف
التــي أمت التدريــب عليهــا ويف هــذه املرحلــة يتــم االســتعانة مبكاتــب العمــل أو اختصاصيــي التوظيــف
للربــط بــن العمــاء (األشــخاص ذوي اإلعاقــة) وأصحــاب العمــل.
املرحلــة الرابعــة (مرحلــة التشــغيل) :تهــدف إلــى شــغل الشــخص ذي اإلعاقــة لوظائــف قــد
تكــون انتقائيــة مرتبطــة مبــا هــو متوافــر يف ســوق العمــل أو ذاتيــة ،كالعمــل حلســابه اخلــاص أو العمــل
احملمــي؛ ويكــون لألشــخاص الذيــن ال يســتطيعون االلتحــاق بالوظائــف االنتقائيــة أو الذاتيــة.
املرحلــة اخلامســة( :املتابعــة والتصــدي للمعوقــات) :تهــدف إلــى متابعــة نشــاط الشــخص ذي
اإلعاقــة يف بيئــة عملــه وتقــومي مــدى تكيفــه يف العمــل ،ومــن أهــم اجلوانــب التــي تركــز عليهــا هــذه
املرحلــة ،االحتفــاظ بالوظيفــة .ويعتبــر إعــادة التأهيــل مــن املمارســات التــي تعيــد إلــى الشــخص ذي
اإلعاقــة الدافعيــة للعمــل ،وتســاعده علــى تخطــي املعوقــات التــي قــد تواجهــه يف بيئــة العمــل ومــن ثــم
االســتمرارية يف الوظيفــة (ســليمان.)2012 ،
ومــن االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا بعــض الــدول للتغلــب علــى تقــدمي برامــج تقليديــة ذات تكلفــة
عاليــة ،اســتحداث برامــج بديلــة متمثلــة يف التالــي:
· اســتحداث برامــج تأهيليــة مبنيــة علــى املجتمــع احمللــي (�Community-based Vocational Rehabil
 )itationوالتــي تهــدف إلــى دمــج املهــارات املعيشــية يف العمليــة التدريبيــة املقدمــة مــن املدربــن
املوجوديــن يف املجتمــع احمللــي ومــن ثــم إكســاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهــارات التعايــش يف
ذلــك املجتمــع بعــد التخــرج.
· اســتحداث ُمرافــق التدريــب ( )Peer Trainingويركــز علــى اســتخدام أصحــاب العمــل أو املوظفــن
املوجوديــن علــى رأس العمــل كمعلمــن ومدربــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك بنقــل وتعليــم
املهــارات الالزمــة يف بيئــة العمــل.
· التدخــل املبكــر ( )Early Interventionويهــدف إلــى دمــج عمليــة التدريــب مــع البرامــج التعليميــة
أو البرامــج الصحيــة كتعليــم مهــارات احلاســب اآللــي أو املهــارات الوظيفيــة بشــكل متزامــن مــع
تلقــي التعليــم األكادميــي أو العــاج الطبــي.
· التوجيــه ( )Mentoringوذلــك بتوفيــر فــرص التدريــب الصيفــي مــن خــال تقــدمي فــرص االلتحــاق
ببرامــج التدريــب الصيفــي التــي تقدمهــا الشــركات واجلهــات احلكوميــة ألفــراد املجتمــع كوســيلة
تطويريــة للمهــارات واملعــارف يف البيئــة األساســية ،ممــا يســهم يف زيــادة فرصــة التوظيف النهائي
علــى الوظيفــة التــي تــدرب عليهــا الشــخص ذو اإلعاقــة.
· التدريــب املســتمر ( )Continuing Trainingمبواصلــة التعــاون املشــترك بــن الشــركات واملؤسســات
التوظيفيــة واجلهــات التأهيليــة ممــا يســاعد علــى مواصلــة عمليــة التدريــب والتوجيــه ليــس فقــط
للخرجــن وامنــا أيضــا االســتفادة مــن مهــارات اخلريجــن يف توجيــه حديثــي االلتحــاق بالبرامــج
التأهيليــة ومراكــز التدريــب (.)World Health Organization, 2011, p.246
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احملور الثاني :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 -1التطور التاريخي لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
إن املتأمــل يف قضيــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يجــد أن ارتفــاع معــدالت البطالــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ظاهــرة عامليــة ( ،)Thornton & Lunt, 1997وقــد كانــت البطالــة بني األشــخاص
ذوي اإلعاقـ�ة مؤشـ�راً معتبـ�راً ذا مغـ�زى ملـ�دى اندمـ�اج األشـ�خاص ذوي اإلعاقـ�ة يف مجتمعاتهـ�م (�Leiuls
.)frud, Ruoranen, Ostermann & Reinhardt, 2016
خـلال العقـ�د املاضـ�ي انخفـ�ض توظيـ�ف األشـ�خاص ذوي اإلعاقـ�ة عامليـ�ا ً (�Kalef, Barrera&Hey
.)mann, 2014
ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة كانــت معــدالت التوظيــف املقــدرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وغيرهــم يف عــام  2005قريبــة مــن  ٪38و  ٪78علــى التوالــي ،وانخفــض معــدل التوظيــف يف ســن
العمــل للبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة يف العــام الســابق بنســبة  ،٪0.4وعلــى عكــس ذلــك ازدادت بنســبة
 ٪0.2معــدالت التوظيــف للكبــار مــن غيــر ذوي اإلعاقــة ( .)Smith, 2007ويف عــام  2016أصــدر مكتــب
إحصــاءات العمــل تقريــره عــن خصائــص القــوى العاملــة ،وأشــار إلــى أن توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة شــكل نســبة  ٪17.5وغيــر املعاقــن بنســبة  ،٪65.0وظهــرت معــدالت بطالــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة علــى ضعــف معــدالت األشــخاص غيــر املعاقــن يف حــن عكــس التوظيــف يف العمــل
اجلزئــي نتيجــة مماثلــة بنســبة  ٪32و ٪18علــى التوالــي بحســب مكتــب إحصــاءات العمــل (Bureau of
 .)Labor Statistics, 2016ويف اململكــة املتحــدة كانــت معــدالت توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مشــابهة
لتلــك املعــدالت للواليــات املتحــدة ،وكان معــدل توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبتوســط %3.1
أقــل ممــا كان عليــه يف عــام  ،2008يف حــن أن معــدل التوظيــف لألشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة
يتجــاوز باســتمرار معــدل توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا جتــاوز معــدل بطالــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة معــدل بطالــة غيــر املعاقــن ،باإلضافــة إلــى ذلــك كان توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
الغالــب بــدوام جزئــي ( .)Trades Union Congress, 2015قــد ازدادت نســبة البطالــة يف أســتراليا أواخــر
الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات ،وكان الوضــع مشــابهاً يف الواليــات املتحــدة حيــث ظــل  ٪66مــن عامــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عاطلــن عــن العمــل (.)Olkin, 2002
وأشار ( )Russell, 2002إلى أن الوضع يف أمريكا استمر ألكثر من  40عا ًما ،حيث كان األشخاص
ذوي اإلعاقــة هــم آخــر مجموعــة أقليــة تدخــل القــوى العاملــة  ،وكان للسياســات االجتماعيــة يف اململكــة
املتحــدة تأثيــراً محــدود أيض ـاً ،ففــي أوائــل عــام  2000كان نحــو  ٪60مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف ســن العمــل ليســت لديهــم وظيفــة وكانــت معــدالت بطالتهــم ثــاث مــرات أعلــى مــن نظرائهــم غيــر
ذوي اإلعاقــة ( ،)Barnes & Mercer, 2005وظلــت البطالــة مصــدر قلــق كبيــر لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
ألنهــا تقيــد قدرتهــم علــى حتمــل تكاليــف أجهزتهــم املســاعدة الشــخصية والتكنولوجيــة املطلوبــة وعلــى
االســتقاللية يف حياتهــم وتكويــن األســرة وعلــى قدرتهــم علــى البحــث عــن عمــل وتأمينــه والــذي أدى
بــدوره إلــى خلــق حلقــة مســتمرة وشرســة مــن اســتبعادهم غيــر الطوعــي عــن احلصــول علــى الوظيفــة
املناســبة (.)Huang et al., 2016; Olkin, 2002
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وتقــدر منظمــة العمــل الدوليــة معــدل البطالــة بــن األفــراد ذوي اإلعاقــة يف العالــم النامــي مبــا
يزيــد عــن  ٪80يف بعــض البلــدان عــاوة علــى ذلــك ،حتــى عنــد دخولهــم ســوق العمــل ،يجــد ذوي
اإلعاقــة يف أغلــب األحيــان أن أمامهــم هامــش ضئيــل للخطــأ ،علــى خــاف غيــر ذوي اإلعاقــة الذيــن
كثيــرا مــا يفشــلون يف الوظيفــة األولــى ،فــإن املراهقــن ذوي اإلعاقــة نــادرا مــا يســمح لهــم باستكشــاف
خياراتهــم .وإذا لــم ينجحــوا يف محاولتهــم األولــى للمهــن أو إذا ُفصلــوا مــن وظيفتهــم األولــى ،فــإن مــن
حولهــم ســرعان مــا يصفونهــم بأنهــم غيــر قابلــن للتوظيــف ،ويرفضــون دعوتهــم للمحاولــة مــرة ثانيــة
(.)Groce & Nora, 2004
وقــد تبنــت الكثيــر مــن االجتاهــات العامليــة والتــي أيدتهــا األبحــاث والدراســات حــق األشــخاص
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بكيفيــة تعريــف املواطنــة
ذوي اإلعاقــة يف التوظيــف والعمــل ،وارتبطــت عمليــة التوظيــف
مؤخ ـ ًرا ،والتــي عرفــت بأنهــا ســلوك يســهل احلفــاظ علــى الســياق االجتماعــي والنفســي وحتســينه
لدعــم أداء املهــام ( .)Takeuchi; Bolino & Lin, 2015حيــث تعتبــر العمالــة مدفوعــة األجــر مؤشــرا
رئيس ـ ًيا للنجــاح واالســتقرار املالــي ووســيلة هامــة لتحســن عمليــة اإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة وللحــد مــن الفقــر ( .)Griffin & Stein, 2015; Lindsay, 2011وبالرغــم مــن وجــود االعتقــاد
السـ�ائد اخلاطـ�ئ بـ�أن األشـ�خاص ذوي اإلعاقـ�ة ليسـ�ت لديهـ�م القـ�درة والكفايـ�ة الالزمـ�ة للعمـ�ل (�Lind
 )say, 2011التــزال نتائــج العديــد مــن الدراســات العلميــة تظهــر وتأكــد مــدى رغبــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وقدرتهــم علــى التوظيــف وإتقــان العمــل واحلفــاظ عليــه ( .)Lloyd & Waghorn, 2007وبنــاء
عليــه أكــدت الكثيــر مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
باعتبــاره ح ًقــا أساس ـ ًيا مــن حقــوق اإلنســان والتــي تكفلــه حقوقــه الوطنيــة (&Crowther, 2001; Chan
.);Rumrill, 2016 United nations, 1948
وقــد مت توثيــق العالقــة بــن التوظيــف واملواطنــة بشــكل كبيــر يف العديــد مــن الدراســات (Priebe,
.)Warner, Hubschmid &Eckle, 1998; Naeem, 2016; Berthoud, 2011

 -2تعريف التوظيف
يعــرف التوظيــف يف اللغــة بأنــه (اســم مــن فعــل وظــف يوظــف توظي ًفــا ،ويــراد بــه اســتخدام أو
تشــغيل شــيء) .ويعــرف يف االصطــاح بأنــه (مجموعــة األعمــال الضروريــة الختيــار مرشــح ملنصــب
معــن) ،وهــو مصطلــح مــرادف للفــظ التشــغيل بحيــث يــراد باملعنــى األول اســتخدام األفــراد يف مناصب
الشــغل ،وفيــه معنــى بتكليــف شــخص معــن مبســؤوليات وواجبــات محــددة يف املنظمــة ،أمــا مصطلــح
التشــغيل فيــراد بــه مــلء أو شــغل منصــب كان شــاغرا (عليــان.)2007 ،
ويعــرف التوظيــف بأنــه عمليــة العثــور علــى املوظــف املناســب الــذي يتمتــع باملؤهــات أو اخلبــرة
املناســبة وتوظيفــه ملــلء منصــب أو دور أو وظيفــة .ومــن خــال هــذه العمليــة ،تكتســب املؤسســات
وحتتفــظ بقــوى عاملــة بالكميــة واجلــودة الكافيــة واملطلوبــة إلحــداث تأثيــرات إيجابيــة علــى فعاليــة
املنظمــة (.)Heneman, Herbert, & Timothy, 2005
كمــا يعــرف التوظيــف بأنــه (عمليــة توظيــف اختيــار الفــرد املناســب يف عمليــة توزيــع األعمــال
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يف املنظمــة) ،إذ يجــب أن تقتــرح املنظمــة أوالً عــرض عمــل يتضمــن عــاد ًة تاريــخ البــدء ،ومــدة العقــد،
والتعويــض ،ومعــدل البــدء ،واملزايــا ،وســاعات الوظيفــة .ثــم تســتعد املنظمــة لوصــول املوظــف اجلديــد.
ومــن الناحيــة املثاليــة ،يجــب علــى الشــركة التأكــد مــن أن املوظــف لديــه جميــع األدوات املطلوبــة ألداء
وظيفتــه بفعاليــة ،مثــل شــارات األمــان واملفاتيــح وأي تقنيــة أخــرى ( .)Hausknecht, 2012

 -3أهداف التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة
يعــد التوظيــف مكو ًنــا حيو ًيــا للمواطنــة الكاملــة جلميــع األشــخاص يف املجتمــع ،ولذلــك فقــد
كان االهتمــام بالقضــاء علــى العوائــق التــي حتــول دون فــرص املشــاركة الكاملــة يف املجتمــع أمــ ًرا
ضرور ًيا لألشــخاص ذوي اإلعاقة ( ،)Abberley , 1987 ; Kirsh et al , 2009يف حني أن التوظيف املجدي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســاعدهم يف احلصــول علــى مواردهــم املاليــة اخلاصــة وحســنت مكانتهــم
االجتماعيــة ،وســاهمت يف الصالــح املجتمعــي األوســع)Barnes, 1992( .
وذكــر الــزارع ( )2013أن أهميــة توظيــف ذوي اإلعاقــة هــي إعــادة االســتخدام بصــورة مرضيــة
يف عمــل مناســب وهــذههــي الــذروة التــي يتوخــى الوصــول إليهــا يف عمليــة تختلــف مراحلهــا باختــاف
األفــراد أنفســهم ،وتتركــز األهميــة يف التالــي:
· التقليل من اإلعاقة وذلك بالرعاية الطبية والعالج الطبيعي.
· مســاعدة الشــخص ذي اإلعاقــة علــى تطويــر قابليتــه للقيــام باملتطلبــات اليوميــة ضمــن حــدود
اإلعاقــة.
· إتاحــة الفرصــة أمــام الشــخص ذي اإلعاقــة ليطــور قدراتــه اجلســمية والنفســية وغيرهــا ليشــعر
بالفائــدة وبقيمتــه يف املجتمــع.
لــذا ،يســاهم توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حتســن الرفاهيــة النفســية لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة العاملــن أو الباحثــن عــن عمــل (.)Kennedy-Jones, Cooper & Fossey, 2005
وقــد أشــارت الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث أن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يســير
بشــكل تصاعــدي كغيرهــم مــن أقرانهــم مــن األشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة ،وهــو مــا يشــير إلــى
جتاهــل مهاراتهــم ومواهبهــم وعــدم اســتغاللها ( .)Kulkarni & Scullion,2015فــإذا كان لألشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة احلــق يف تقريــر املصيــر علــى أكمــل وجــه ،فيجــب تزويدهــم بالفــرص ،وحــق ممارســة
خياراتهــم الشــخصية يف جميــع جوانــب حياتهــم ،مبــا يف ذلــك التوظيــف (،)Molina & Demchak, 2016
فقــد أصبــح مــن الواضــح أن قلــة اســتغالل األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل مــكان العمــل علــى نطــاق
واســع قــد يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي يف احتــرام الــذات ،وميكــن أن يــؤدي إلــى اإلفــراط يف االعتمــاد علــى
اآلخريــن للمســاعدة يف أمورهــم احلياتيــة (.)Markel & Barclay , 2009
وقــد أكــدت نتائــج األبحــاث بأنــه مــازال يُنظــر إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أنهــم غيــر
ـال ،وعليــه فيتــم تزويدهــم بوظائــف ليســت بالضــرورة مجزيــة
قادريــن علــى األداء علــى مســتوى عـ ٍ
اجتماعيـاً وماليـاً ،فالوظائــف التــي يؤديهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة بشــكل عــام ذات مكانــة منخفضــة
وال متثــل ســوى القليــل مــن التحــدي والفرصــة للتقــدم يف حياتهــم املهنيــة علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة

25

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

علــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة منتجــن اقتصاد ًيــا مثــل نظرائهــم القادريــن جســدياً (.)Barnes, 1992
وقــد ذكــر كل مــن ( )Kulkarni & Kote, 2014عــدة عوامــل رئيســية يقــوم بهــا أصحــاب العمــل وتؤثــر
يف األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن ،وتظهــر إملامهــم بقــدرات وإمكانــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وتــؤدي إلــى عــدم قــدرة أصحــاب العمــل علــى إدارة العمــل مبــا يناســب متطلبــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة .علــى ســبيل املثــال ،يعتقــد أربــاب العمــل أن لديهــم القــدرة علــى تعزيــز التوظيــف واإلدمــاج
لــذوي اإلعاقــة يف بيئــة العمــل ،لكنهــم غال ًبــا مــا يفشــلون يف التعامــل مــع ذلــك وحتقيقــه مــع أنفســهم
وموظفيهــم ( ،)Hernandez & McDonald, 2010لذلــك متــت ممارســة التمييــز ،رمبــا دون قصــد ضــد
املرشــحني احملتملــن مــن ذوي اإلعاقــة ( ،)Stone& Colella,1996واســتخدمت ممارســات غيــر منهجيــة
وغيــر مناســبة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة (.)Colella, Paetzold &Belliveau, 2004
ولذلــك يعانــي كثيــر مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن أفــكار مهنيــة غيــر واضحــة وســير
ذاتيــة ال تشــير بشــكل واضــح إلــى قدراتهــم وتوقعاتهــم للترقيــات ،وغال ًبــا مــا يكونــون ضحيــة مالحظات
ســيئة مــن قبــل الرؤســاء وزمــاء العمــل والنظــرة إليهــم علــى أنهــم منبــوذون.
لذلــك اقتــرح عــدد مــن املختصــن أن يقــوم األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصياغــة االســتراتيجيات
التــي حتــدد مســار حياتهــم املهنيــة ملــا لذلــك مــن دور بالــغ األهميــة يف رفعهــم عــن املواقــف التــي قــد
يكونــون فيهــا عاطلــن عــن العمــل (.)Zolna , Sanford ,Sabata & Goldthwaite, 2007
وعلــى الصعيــد الدولــي كان هنــاك تركيــز متزايــد علــى احلمايــة مــن التمييــز يف مــكان العمــل
وحفــظ حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)Halvorsen & Hvinden, 2011إذ تنــص املــادة
 23مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى أن لــكل فــرد احلــق يف العمــل واختيــار العمــل احلــر
وبشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة ،واحلمايــة مــن البطالــة (The Universal Declaration of Human Rights,
.)1948
كمــا تنــص املــادة  27مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــاألمم املتحــدة [ ]CRPDعلــى
حــق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل علــى قــدر متسـ ٍـاو مــع اآلخريــن مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والعمــل بحقــوق اإلنســان اخلاصــة بهــم وتقليــل العقبــات التــي تعــوق ذلــك
(.)CRPD,2008

 -4العوامل املؤثرة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
ال ينبغــي التقليــل مــن قــدرة املجتمعــات احملليــة مبــا يف ذلــك أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
دعــم مبــادرات التمكــن االقتصــادي وتعزيزهــا ،فوف ًقــا لـــاحتاد الدولــي لإلعاقــة والتنميــة ،ميكــن تلبية
 ٪80مــن املعلومــات واملهــارات واملــوارد التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة لتمكينهــم مــن املشــاركة
الكاملــة والوصــول إلــى حقوقهــم داخــل مجتمعاتهــم احملليــة (International Disability and Development
.)Consortium,2004
فالعديــد مــن اخلطــط املجتمعيــة التــي تهــدف إلــى دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة تنــدرج حتــت
مظلــة إعــادة التأهيــل املجتمعــي ( )Community-Based Rehabilitation-CBRوهــي اســتراتيجية لتحســن
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تقــدمي اخلدمــات والتــي تطــورت خــال الثالثــن عا ًمــا املاضيــة وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن تعريفــات
التأهيــل املجتمعــي ولكــن رمبــا يكــون التعريــف األكثــر شــهرة هــو التعريــف املتفــق عليــه مــن قبــل
منظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو ومنظمــة الصحــة العامليــة بــأن التأهيــل املجتمعــي هــو «اســتراتيجية
يف إطــار التنميــة املجتمعيــة العامــة إلعــادة التأهيــل وحتقيــق تكافــؤ الفــرص واإلدمــاج االجتماعــي
جلميــع األطفــال والبالغــن ذوي اإلعاقــة» ويتــم تنفيــذ التأهيــل املجتمعــي مــن خــال اجلهــود املشــتركة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم وأســرهم ومجتمعاتهــم واخلدمــات الصحيــة والتعليميــة واملهنيــة
واالجتماعيــة املناســبة (.)ILO, UNESCO & WHO,1994
وتعــرف مرحلــة (النضــج املهنــي) التــي لهــا دالالتهــا وتأثيرهــا يف جنــاح الفــرد الوظيفــي بأنهــا
«اســتعداد وقــدرة الفــرد علــى أداء املهــام الضروريــة املرتبطــة بالوظيفــة واتخــاذ قــرارات وظيفيــة
مســتنيرة ومالئمــة للعمــر» .وتكمــن أهميتــه للشــباب ذوي اإلعاقــة خاصــة يف التغلــب علــى العوائــق
املرتبطــة بإعاقتهــم والنجــاح الوظيفــي (.)Ochs & Roessler,2001
ويؤكــد الباحثــون املهنيــون أهميــة تنميــة النضــج املهنــي ومهــارات واجتاهــات استكشــاف املهنــة
لــدى املراهقــن لتحقيــق انتقــال ناجــح مــن املدرســة إلــى العمــل وحتقيــق أفضــل نتائــج وظيفيــة الســيما
يف عالــم العمــل ســريع التغيــر يف املجتمعــات األوربيــة ( .)Patton,2000كمــا أن صعوبــات التواصــل
والعوائــق البيئيــة تــؤدي إلــى مزيــد مــن العوائــق احملتملــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق النتائــج التعليميــة واملهنية
( ،)Punch, Hyde & Greed,2005ومــن املهــم لهــؤالء الشــباب أن ينخرطــوا يف استكشــاف وتخطيــط
وظيفــي دقيــق لتقليــل هــذه العوائــق احملتملــة وتفــادي البطالــة التــي متيــز حيــاة كثيــر مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة (.)Stinson & Walter,1997
ويشــير تقريــر اإلعاقــة العاملــي (منظمــة الصحــة العامليــة )2011 ،إلــى أن التدخــات املصممــة
لتعزيــز التوظيــف وتطويــر ســبل عيــش األشــخاص ذوي اإلعاقــة غال ًبــا مــا تســتند إلــى اســتراتيجيات
التأهيــل املجتمعــي .وعلــى الرغــم مــن االنتشــار الســريع إلعــادة التأهيــل املجتمعــي يف جميــع أنحــاء
البلــدان التــي توظــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد كانــت هنــاك بعــض االنتقــادات للطريقــة التــي مت
بهــا فهــم املفهــوم وتنفيــذه ،فعلــى ســبيل املثــال يجــد  Milesبــأن مبــادرات التأهيــل املجتمعــي لتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة «تُفــرض» أحيا ًنــا علــى املجتمعــات مــع القليــل مــن االهتمــام لتدريــب وتأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومراعــاة ميولهــم ورغباتهــم وذلــك يــؤدي إلــى نقــل املمارســات واملواقــف
املؤسســية اخلاطئــة بســبب بعــض احلــاالت ببســاطة إلــى املجتمــع (.)Lang, 1999 p. 14
هنــاك أيضــاً دور حاســم يجــب أن تلعبــه املنظمــات احلقوقيــة املجتمعيــة ،إذ أن منظمــات
وجمعيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة لهــا دور يف .دعمهــم وتوظيفهــم وتقــدمي املشــورة جلهــات العمــل
حــول كيفيــة تلبيــة احتياجاتهــم اخلاصــة (.)ILO,2002
ولقــد أصبــح مــن الواضــح أن لــدى املجتمعــات احملليــة ،مبــا يف ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة
أنفســهم وأســرهم ،قــدرة هائلــة علــى لعــب دور هــام يف التمكــن االقتصــادي ال ســيما يف العديــد مــن
البلــدان الناميــة ويتوافــق هــذا مــع منــوذج ( )Oliver, 1938االجتماعــي الــذي يؤكــد أن اإلعاقــة تكــون
بســبب املجتمعــات ومــن ثــم يدعــو املجتمــع نفســه إلــى التكيــف وإزالــة احلواجــز املعيقــة التــي حتــد

27

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مــن جميــع أنــواع النشــاط مبــا يف ذلــك النشــاط االقتصــادي ويــرى أن مــن الضــروري أن يتــم العمــل
باســتراتيجيات التمكــن االقتصــادي واالســتفادة مــن اإلمكانيــات الكاملــة للمجتمعــات وتســخيرها.

 -5مخرجات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

لــم يعــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة عالــة علــى املجتمــع كالســابق ،بـ ْل أصبحــوا ْ يف أغلــب األحيــان
أشــخاصاً مشــاركني وفعالــن لهــم تأثيرهــم يف املجتمــع ولهــم أهميتهــم بعــد تأهيلهــم وتدريبهــم
وتشــغيلهم ،وأصبحــوا قــوة منتجــة وفعالــة ،إذ تشــير بعــض الدراســات إلــى أن الشــخص مــن هــؤالء
إذا مت تأهيلــه يف شــتى النواحــي فإنــه يســتطيع أن يُعطــي قــدر مــا أُنفــق عليــة أربعــن مــرة (الغريــر،
.)2010
وقــد أوضــح الغريــر ويوســف ( )2010أن مشــاركة ذوي اإلعاقــة يف العمــل لــه فوائــد اجتماعيــة
ونفســية واقتصاديــة .فمــن الناحيــة االجتماعيــة ومــن خــال املشــاركة يف عمــل معــن يكســب ذو
اإلعاقــة احتــرام اآلخريــن لــه ،كذلــك يكتســب احترامــه لذاتــه فتتحقــق الفائــدة النفســية ،وأخيــراً
يحقــق العمــل توفيــر دخــل ثابــت يواجــه بهــا مصاعــب احليــاة ومــن ثــم تتحقــق الفائــدة االقتصاديــة مــن
توظيفهــم.
ومــن خــال عــرض أدبيــات التربيــة اخلاصــة ،اتضــح أن الراشــدين الصــم أقــل تعليمـاً ،ويواجهــون
بطالــة أكثــر ويحصلــون علــى دخــول أقــل ،ووجــد أن النســاء الصــم وضعهــن أســوأ مــن الرجــال الصــم.
واهتمــت دراســة ( )Geyer & Schroeder, 2000والتــي أجريــت يف مركــز أبحــاث إعــادة التأهيــل والتدريــب
يف جامعــة أركنســاس (للصــم  /ضعــاف الســمع) علــى مــدى ( )15عامــا ،بنــا ًء علــى مســح قومــي طولــي
للخريجــن الصــم  /ضعــاف الســمع مــن الكليــات واملعاهــد الفنيــة التــي تســتغرق الدراســة بهــا عامني أو
أربعــة أعــوام ،واعتبــر  ٪70مــن املشــاركني يف الدراســة ،أنفســهم صمـاً ،يف حــن ذكــر  ٪30أنهــم ضعــاف
الســمع .ورأى أن انتقــال املشــاركني مــن اجلامعــة إلــى العمــل كان ناجحـاً جــداً ،إذ لــم يلتحــق ســوى ٪4
فقــط بقــوة العمــل ،ووجــد الباقــون وظائــف مــن فورهــم أو بعــد أشــهر قليلــة مــن التخــرج ،وذكــر أكثــر
مــن  ٪29مــن اخلريجــن أنهــم يعملــون يف مهنــة احترافيــة أو إداريــة ،و ٪46يعملــون يف املجــاالت الفنيــة
واحلســابية .وبعــد ســبع ســنوات ،وجــد  Geyer & Schroeder, 2000أن نســبة املشــاركني الذيــن يعملــون يف
مهنــة احترافيــة ،إداريــة أو فنيــة قــد ارتفعــت ،مــع انخفــاض مســتوى يف نســبة الذيــن يعملــون يف املهــن
احلســابية وحصــل بعضهــم علــى درجــات البكالوريــوس واملاجســتير .وهنــاك نتيجــة أخــرى هامــة ،وهــي
أن املؤهــات التعليميــة واملهنيــة واالقتصاديــة لضعــاف الســمع كانــت أقــل مــن اخلريجــن الصــم ،إذ
عمــل  ٪62مــن الصــم (باملقارنــة لـــ  ٪38.5فقــط مــن ضعــاف الســمع) يف وظائــف احترافيــة ،إداريــة
وفنيــة ،وعمــل  ٪36.5مــن ضعــاف الســمع يف حــرف وتشــغيل اآلالت باملقارنــة مــع ٪14مــن املشــاركني
الصــم .وكان مســتوى التعليــم عامـ ً
ا مرتبطـاً :فقــد حصــل اخلريجــون الصــم علــى مســتويات أعلــى مــن
التعليــم بعــد الثانــوي باملقارنــة بضعــاف الســمع ،وبالطبــع فــإن خريجــي معاهــد التعليــم بعــد الثانــوي،
ال ميثلــون جميــع الشــباب الذيــن تركــوا املدرســة.
وألهميــة مخرجــات التوظيــف علــى املســتوى الشــخصي واالجتماعــي ،فقــد أولــت األمم املتحــدة
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( )2009موضــوع متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أقصــى درجــات االهتمــام يف أهدافهــا اإلمنائيــة
لأللفيــة احلاليــة ألن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يشــكلون عــد ًدا كبي ـ ًرا مــن الســكان فحســب بــل هــم
أيضــاً مــن أكثــر الفئــات حرما ًنــا يف املجتمــع ( ،)Mina, 2013وقــد وجــدت أن واحــداً مــن كل عشــرة
أشــخاص يف العالــم يعانــي مــن إعاقــة ومعظمهــم مــن الفقــراء ،ويتلقــى معظمهــم مســاعدة طبيــة
غيــر مناســبة (األمم املتحــدة .)2017 ،يقــوم مبــدأ متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى اســتعدادهم
لتحمــل املســؤولية ومنوهــم وتطورهــم داخــل مجتمعهــم ( .)Jyothi, 2016وعلــى وفــق تقريــر األمم املتحــدة
( )2013فــإن متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعنــي متكينهــم مــن «العيــش بشــكل مســتقل واملشــاركة
يف جميــع جوانــب احليــاة» ( .)P.9هــذا التعريــف مدعــوم بتعريــف )Rappaport, 1984( .للتمكــن« :أنــه
عمليــة آليــة يكتســب مــن خاللهــا األشــخاص واملنظمــات واملجتمعــات الســيادة علــى حياتهــم» ( .)1Pكمــا
ميكــن أن يقلــل متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن متييزهــم واســتبعادهم مــن املجتمــع وعــدم قدرتهــم
علــى التحكــم يف حياتهــم بــدالً مــن ذلــك ،وميكــن أن يصبحــوا مشــاركني نشــطني اقتصاديـاً واجتماعيـاً
وسياســياً يف املجتمــع (.)Naami& Mikey-Iddrisu, 2013
عــاوة علــى ذلــك فــإن التمكــن ال يؤثــر يف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحســب بــل يؤثــر أيضـاً يف
املجتمــع يف الواقــع ،كمــا أشــار تقريــر ســابق لــأمم املتحــدة ( )2009إلــى أنــه مبجــرد متكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ميكــن أن يكــون للمجتمــع احمللــي والعاملــي فوائــد مثــل احلــد مــن الفقــر .ويف دراســة
أجريــت يف غانــا خلــص الباحثــون إلــى أن متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ميكــن أن يقلــل مــن الفقــر
(.)Naami&Mikey-Iddrisu, 2013
ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن وجــود عالقــة و ثيقــة بــن اإلعاقــة والفقــر إال أنــه غال ًبــا مــا يتــم
اســتبعاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البرامــج التــي تعــزز التنميــة واحلــد مــن الفقــر (.)Omolayo, 2009

 -6معوقات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة واستراتيجيات مواجهتها
من أهم املعوقات التي تعوق اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية التوظيف ،ما يلي:
أ -االجتاهــات الســلبية :إن التصــور الــذي نشــأ يف املجتمــع بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر
الئقــن وغيــر راغبــن يف العمــل قــد ســاهم بــا شــك يف انخفــاض نســبة العمــال مــن هــؤالء
(.)Kulik, 2016; Rebort& Harlan, 2006, Finkelstien& Hemphill, 1993
ب -ظــروف اإلعاقــة :غال ًبــا مــا تؤثــر ظــروف اإلعاقــة يف التنقــل والعنايــة الشــخصية والتواصــل
والعالقــات االجتماعيــة التــي قــد تتطلــب مســاعدة قصيــرة األجــل أو أنواعـاً مختلفــة مــن الدعــم
االجتماعــي طويــل األجــل (.)Braithwaite, Waldron, & Finn, 1999
ج -أنــواع الدعــم :ميكــن أن تؤثــر أنــواع الدعــم املتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قابليــة التوظيــف.
وتشــمل أنــواع الدعــم :الدعــم العاطفــي للمســاعدة يف البحــث عــن عمــل وإعــادة اإلدمــاج ،ودعــم
الوصــول إلــى املعلومــات والتغذيــة الراجعــة واجلســدية املســاعدة (Fabian, Luecking &Tilson,
 .)1994; McQuaid &Lindsay,; Faber, Wind & Frings, 2016ولقــد وجــد (Soeker, 2008 wegner
 )& Pretoriusإن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن لــم يجــدوا الدعــم املجتمعــي الــكايف أصبحــوا
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عاطلــن عــن العمــل .كمــا أن للدعــم االجتماعــي يف مــكان العمــل دوراً حيو ًيــا يف ضمــان جنــاح
املوظفــن مــن ذوي اإلعاقــة علــى وجــه اخلصــوص.
د -أربــاب العمــل :علــى الرغــم مــن األحــكام التشــريعية الداعمــة لتوظيــف األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة ،فقــد مت تقــدمي مواقــف أصحــاب العمــل كعائــق رئيســي أمــام توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ( .)Hahn, 1988وعلــى الرغــم مــن أن مواقــف بعــض أصحــاب العمــل جتــاه توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة كانــت قــد حتســنت بشــكل عــام ( .)Ju et al., 2013إال أن املوقــف الســائد
واملعتقــدات اخلاطئــة تنظــر لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة علــى أنهــم كثيــرو الغيــاب عــن العمــل
وأقــل إنتاجيــة عــن غيرهــم وأقــل تأهيــ ً
ا واســتيعا ًبا للمهــام املطلوبــة ومكلفــن وبطيئــن يف
األداء وتوظيفهــم ذلــك يعنــي زيــادة املســؤولية القانونيــة والتحديــات املختلفــة يف تقــومي قدراتهــم.
وإضافــة لــكل ذلــك فيتطلــب توظيفهــم إشــرافاً إضافيـاً (De Guimaraes, 2015; Kaye, Jans &Jones,
.)2011; McFarlin, Song & Sonntag, 1991
وعلــى الرغــم مــن أنــه كثيــراً مــا ينظــر إلــى أربــاب العمــل علــى أنهــم داعمــون ملبــادرات املســاواة
يف التوظيــف واإلدمــاج جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة إال أن املواقــف العامليــة تعكــس عنــد الفحــص
الدقيـ�ق علـ�ى أن االجتاهـ�ات نحـ�و توظيـ�ف األشـ�خاص ذوي اإلعاقـ�ة سـ�لبية مـ�ن أربـ�اب العمـ�ل (�Her
 )nandez et al , 2008بيئــة العمــل :تلقــت أماكــن وبيئــات العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة قــدراً كبيــراً
مــن االهتمــام مقارن ـ ًة بالتصميــم الشــامل ( ،)UDإذ يُعتبــر أنــه يؤثــر بشــكل رئيــس وهــام يف املمارســة
العمليــة(.)Barclay et al., 2012إذ تعتبــر بيئــات العمــل التــي ال تتوافــر بهــا معاييــر ســهولة الوصــول عائ ًقــا
علــى اســتخدامها بشــكل عــام مــن جميــع األشــخاص.
وقــد أبــرز ( )Von Schrader & Bruyere, 2014أهميــة أماكــن العمــل الداعمــة يف حتفيــز العاملــن
احملتملــن علــى الكشــف عــن إعاقاتهــم واإلفصــاح أثنــاء املقابــات ممــا يســاعد ك ً
ال مــن أصحــاب
العمــل واملوظفــن املعاقــن بشــكل أكبــر فيمــا يتعلــق بــاإلدارة والتوقعــات والتكاليــف ويضمــن املزيــد مــن
الدعــم مــن زمــاء العمــل واملشــرفني والشــبكات االجتماعيــة)Lindsay &DePape, 2015( .
وقــد كانــت إخفاقــات تشــريعات تكافــؤ الفــرص واضحــة إذ ال يزالــون يواجهــون بيئــات عمــل ال
تلبــي احتياجاتهــم .واســتمرت هــذه احلواجــز يف املســاهمة يف البطالــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
واســتبعادهم مــن التوظيــف ( ،)Areheart, 2008; Dube, 2005ويفتــرض العديــد مــن أصحــاب العمــل أن
هــؤالء األشــخاص لديهــم قــدرة عمــل محــدودة وأنهــم يجلبــون املشــكالت وأنــه مبجــرد توظيفهــم مــن
الصعــب إنهــاء العقــد بســبب حقوقهــم القانونيــة ،ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ال يحمــي قانــون
اإلعاقــة العمــال ذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى أداء وظائفهــم بشــكل مالئــم وميكــن ألصحــاب العمــل
إنهــاء اخلدمــة (.)Heaver et al., 2004
وميــر األشــخاص ذوو اإلعاقــة بتحديــات مســتمرة جــراء تصميــم مــكان العمــل مبــا يف ذلــك
تصميــم املســاحات املكتبيــة واملفروشــات والتــي تلعــب دو ًرا رئيسـ ًيا يف كيفيــة اندمــاج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف مــكان العمــل ويؤثــر يف إنتاجيتهــم (.)Zolna et al, 2007
وباإلضافــة إلــى القيــود واملعوقــات التقليديــة التــي ميــر بهــا األشــخاص ذو اإلعاقــة ،فــإن اجلنــس
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ونـ�وع اإلعاقـ�ة أيضـ�اً لهـ�م أدوار رئيسـ�ية يف جتـ�ارب التوظيـ�ف لألشـ�خاص مـ�ن ذوي اإلعاقـ�ة (�Von
.)Schrader & Bruyere, 2014; Chouinard, 2010
وكذلــك فــإن انخفــاض مســتويات التعليــم ،جنبــاً إلــى جنــب مــع نقــص الثقافــة واملعلومــات،
ســاهمت أيض ـاً يف انخفــاض فــرص احلصــول علــى عمــل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة (& Kulkarni
.)Kote, 2014
ويف البيئــة الســعودية ،حاولــت دراســة العجمــي والبتــال ( )2015التعــرف علــى الصعوبــات التــي
تواجــه توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر العاملــن يف معاهــد وبرامــج التربيــة
الفكريــة مبدينــة الريــاض ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن العاملــن يف معاهــد وبرامــج التربيــة الفكريــة
مبدينــة الريــاض ،والبالــغ عددهــم ( ،)945إن ومــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه توظيــف ذوي اإلعاقــة
الفكريــة ،املتعلقــة بالفــرد ،مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة ،مــا يلــي:
 .1افتقــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة لبعــض املهــارات الضروريــة يف العمــل يحــد مــن
فــرص توظيفهــم.
 .2قلة فرص التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .3إن األشخاص ذوي اإلعاقة غير قادرين على استخدام التقنيات احلديثة.
 .4تفضيــل العمالــة األجنبيــة (قليلــة التكلفــة ،زيــادة اإلنتاجيــة) علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الفكريــة.
 .5إن الشخص املعاق فكرياً ال يتلقى التدريب الالزم للقيام بالعمل بالشكل الصحيح.
 .6قلة الفرص الوظيفية املتاحة بشكل عام.
 .7النظرة القاصرة إلى أداء األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية من اآلخرين يحد من التوظيف.
 .8األســاليب اخلاطئــة يف التربيــة ،كاحلمايــة الزائــدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة مــن
أفــراد أســرهم.
 .9خوف األسرة من سوء معاملة اآلخرين لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية يف مكان العمل.
 .10اجتاه األسرة السلبي نحو قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية وكفايتهم.
وتكمــن اخلطــوة األولــى ملعاجلــة هــذه املعوقــات يف تكــون بعــض املفاهيــم اخلاطئــة التــي حددهــا
( )Ndrew&Cntento, 2010والتــي تعــد عقبــات يف ســبيل حتقيــق تكافــؤ فــرص التوظيف لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة .وتشــتمل املفاهيــم اخلاطئــة التــي حددهــا خبــراء الصناعــة فيمــا يلــي:
املفهوم اخلاطئ األول :تكاليف املواءمات
تشــير املواءمــات إلــى التعديــات والتكيفيــات التــي يقــوم بهــا أصحــاب العمــل يف بيئــة العمــل
لتســهيل وتفعيــل عمليــة التوظيــف لــذوي اإلعاقــة والعاديــن ،وقــد تكــون املوائمــات غاليــة أو رخيصــة
الثمــن وقــد ال تكــون تكلفــة كبيــرة علــى صاحــب العمــل .ألنهــا مجــرد تغييــر يف عمليــة ،وليــس بالضــرورة
أن تكــون املواءمــة هــي األغلــى ثمنـاً ،ولكــن املهــم أن تكــون فعالــة .وال يجــب أن تكــون كلفــة املواءمــات
املعقولــة عائقــا يف أكثــر احلــاالت.
املفهوم اخلاطئ الثاني :األشخاص ذوو اإلعاقة سيحدثون فوضى يف مكان العمل.
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يعتقــد البعــض أن األشــخاص الذيــن لديهــم إعاقــة يُنظــر إليهــم أحيانـاً علــى أنهــم غيــر قادريــن
علــى التوافــق يف موقــع العمــل أو أنهــم متقلبــن أو عدوانيــن .ويف أكثــر احلــاالت ميكــن التغلــب علــى
املخــاوف بالعمــل مــع شــخص لديــه إعاقــة مــا ،ومــن ثــم ال شــيء يبــدد املفاهيــم اخلاطئــة أو األســاطير
أســرع مــن االتصــال الشــخصي مــع أشــخاص لديهــم إعاقــة ،وعندمــا يصبــح األفــراد وجهــا لوجــه مــع
اإلعاقــة فســرعان مــا تتبــدد املخــاوف واألفــكار النمطيــة ،وهــذا هــو أفضــل عــاج .وبعــد مــا متــر
بخبــرات ناجحــة يف العمــل مــع أفــراد ذوي إعاقــة ،فمــن املهــم أن تتحــدث عــن ذلــك مــع األصدقــاء
وأفــراد العائلــة للمســاعدة علــى تبديــد هــذه الوصمــة».
املفهوم اخلاطئ الثالث :األشخاص ذوو اإلعاقة ال يستطيعون القيام مبهام معقدة
يعتقــد بعــض أصحــاب العمــل أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ميكنهــم فقــط القيــام بأعمــال بســيطة
وروتينيــة .يف حــن ميكــن ملثــل هــؤالء األفــراد أن يــؤدوا مهامــا متعــددة بشــكل ال يتوقعــه صاحــب العمــل
إذا تلقــوا التدريــب املناســب .ولعــل التواصــل مــع أصحــاب العمــل اآلخريــن مــن الطــرق اجليــدة ملعاجلــة
هــذا املفهــوم اخلاطــئ .ويف هــذا ينصــح مبزيــد مــن التواصــل مــع أصحــاب عمــل آخريــن ممــن وظفــوا
لديهــم أفــرادا ذوي إعاقــة ،والتعــرف علــى تفكيرهــم قبــل وبعــد توظيــف مثــل هــؤالء األفــراد (حنفــي،
.)2014
ويتضــح ممــا ســبق ،أن هــذه املفاهيــم اخلاطئــة الثالثــة الشــائعة متثــل أعــراض وصمــة وتؤثــر
يف التوظيــف ملجموعــة كبيــرة مــن األفــراد .ومــا يجعــل املشــكلة أكثــر ســوءاً كثــرة عــدد األفــراد الذيــن
يعانــون مــن إعاقــة مــا ،فكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة مؤقتــة يف وقــت مــا مــن
حياتهــم ،ولــذا يجــب علينــا كأفــراد عاديــن محيطــن بــذوي اإلعاقــة وكمجتمــع تصحيــح مدركاتنــا عــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

استراتيجيات مواجهة تلك املعوقات
( )McDonnall , Crudden &Zhou, 2013حــددوا أربــع آليــات لهــا آثــار إيجابيــة علــى ممارســات
بيئــة العمــل لتحســن التصــورات نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
أو ًال :يتعني على املنظمات تعديل اجتاهات املديرين من خالل برامج التعليم والتدريب.
ثان ًيــا :تعديــل ســلوك املديريــن مــن خــال التأثيــر املباشــر يف كيفيــة حتفيزهــم ومكافأتهــم ،إذ
يجــب علــى املديريــن توجيــه وتســهيل اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــكان العمــل أســاس قدرتهم.
ثالث ـًا :يجب معاجلة االستجابات العاطفية لزمالء العمل من خالل:
 استخدام البرامج التعليمية لتهدئة مخاوف زمالء العمل بشأن اإلعاقات املختلفة. القضاء على استخدام أنظمة املكافآت التنافسية. ضمــان معاملــة جميــع املوظفــن معاملــة عادلــة علــى ســبيل املثــال ،ال يتوقــع مــن زمــاء العمــلحتمــل مســؤوليات إضافيــة عنــد تعيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة (.)Stone &Colella, 1996
رابعـ ًا :يجــب علــى املوظفــن مــن ذوي اإلعاقــة أن يلعبــوا دو ًرا نشـ ً
ـطا يف تغييــر النظــرة الســامية
التــي لــدى املديريــن عــن قدراتهــم مــن خــال تطويــر اســتراتيجيات التغلــب علــى التحيــزات.
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الفصل الثالث
جتــارب وممارســات ومنــاذج عامليــة وعربيــة رائدة يف
تأهيل وتدريب وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة
مقدمة
أو ًال /املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــمل هــذه املمارســات الدوليــة مــا يلــي:
 الدول اإلسكندنافية (السويد والدامنارك والنرويج). اململكة املتحدة. الواليات املتحدة. -أستراليا.

ثاني ـ ًا /جتــارب دوليــة ملراكــز متخصصــة يف مجــال تأهيــل وتدريــب
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتشــتمل علــي:
-

-

منــوذج  SYIBالصينــي لتدريــب أصحــاب األعمــال علــى اســتيعاب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
جتربــة كنــدا  -بنغالديــش املشــتركة واملســماة (مهــارات بنغالديــش للتوظيــف
واإلنتــاج).
جتربــة مؤسســة  Abi-Techالســتخدام التقنيــة املتطــورة والواقــع االفتراضــي
لتدريــب وعــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
جتربة معهد ستاركلوف األمريكي.

ثالث ًا /عرض ألهم املمارسات العربية الرائدة
-

أبرز تشريعات ذوي اإلعاقة بالعالم العربي.
جتربة دولة اإلمارات العربية.
جتربة اململكة األردنية الهاشمية.
جتربة مملكة البحرين.
جتربة سلطنة عمان.
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مقدمة:

ن قانونــا محــد ًدا يحفــظ
علــي الرغــم مــن أن وثيقــة حقــوق اإلنســان األساســية ( )1948لــم تت ـ ّ
توضــح وتؤ ّكــد ضــرورة توفيــر الفــرص املالئمــة للجميــع بحســب
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لكنهــا ّ
اختالفهــم يف أكثــر مــن مــادة وبنــد ،منهــا البنــد األول للمــادة ( )25يف نــص الوثيقــة )1(« :لــكل شــخص
احلــق يف مســتوى مــن املعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته ،ويتضمــن ذلــك
التغذيــة وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك اخلدمــات االجتماعيــة الالزمــة ،ولــه احلــق يف
تأمــن معيشــته يف حــاالت البطالــة واملــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن فقــدان
وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه» (،)Universal Declaration of Human Rights, 1948
ثــم يف الوثائــق واالتفاقيــات املتتاليــة بعــد ذلــك يف القــرن الواحــد والعشــرين؛ صــار اجتــاه هيئــة األمم
ووضوحــا فيمــا يخــص األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ ،يف عــام  ،2006قامــت 163
املتحــدة أكثــر تنظي ًمــا
ً
مــن الــدول األعضــاء مــن مجمــل عــدد  181عضــواً حينئــذ بالتوقيــع علــى «اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة» (.)Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006) (CRPD
مت حتديــد املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بنــاء علــى عــدة تقاريــر مــن منظمــات عامليــة مثــل :التقريــر املشــترك مــن منظمــة العمــل
والبنــك الدولــي ،وتقريــر منظمــة الصحــة العامليــة كالهمــا يف األمم املتحــدة وتقاريــر ترتيــب الــدول
يف التنميــة البشــرية أيضــا مــن األمم املتحــدة ،وتقريــر اإلحتــاد األوروبــي لتصنيــف املراكــز الرائــدة يف
توظيــف ذوي اإلعاقــة ،وأيضـاً بنــاء علــى مقترحــات مشــكورة مــن هيئــة رعايــة ذوي اإلعاقــة.
وفيما يلي املعايير املستخلصة من تلك املصادر:
 املمارســات الرائــدة هــي التــي حتقــق الهــدف التالــي « :تعزيــز وحمايــة وكفالــة متتــع األشــخاصذوي اإلعاقــة متتعــا كامــا علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات
األساســية ،وتعزيــز احتــرام كرامتهــم املتأصلــة» ،وتتضمــن املجــاالت التاليــة:
 oالسياسات والتشريعات.
 oسياسات ملعاجلة االجتاهات السلبية جتاه ذوي االعاقة.
 oتقدمي اخلدمات.
 oمعاجلة املشكالت املرتبطة بتقدمي اخلدمات.
 oوجود التمويل.
 oسهول الوصول إلى اخلدمات.
 oاندماج ذوي اإلعاقات يف التشاور واملشاركة.
 oتوفر البيانات.
 سياسات لتحسني ظروف الدعم لدمج الفرص الوظيفية واملهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة. نشاط الدعم وإيجابية التوقعات. الدمج يف املمارسات العامة (أي لألِ شخاص العاديني).مكِ نة.
 -حتسني فرص العمل ،مبا يف ذلك تعزيز استقاللية الفرد وأن تكون البيئة ُ َ
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 دعم وتعزيز اجلودة يف الفرص الوظيفية واملهنية. أن يكون الدعم مصمم خصيصا للشخص (ومناسبا الحتياجاته). تعزيز فرص األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجاالت التالية: oالتوظيف.
 oالبقاء يف الوظيفة.
 oالتقدم يف الوظيفة.
 االســتيعاب وحريــة الوصــول جلميــع املرافــق املجتمعيــة (مثــل املواصــات العامــة – احلدائــق –املبانــي والســكن – املعلومــات الرقميــة – وســائل االتصــال التقنيــة واحليــاة املدنيــة والتــي تشــمل
الرياضــة واحليــاة االجتماعيــة ،والتنــزه واحليــاة الثقافيــة).
 حماية احلقوق ،والعدل والقانون. االمــان االقتصــادي ويشــمل الوظائــف ،وفــرص األعمــال ،والرعايــة املخصصــة ،واالســتقاللاملالــي ،ودخــل مناســب للقادريــن علــى العمــل ،وســكن.
 الدعــم الشــخصي واملجتمعــي :االســتيعاب واملشــاركة يف املجتمــع ،واخلدمــات املقدمــة مــنالرعايــة اخلاصــة املتخصصــة لــذوي اإلعاقــات ،والدعــم غيــر الرســمي.
 التعلــم واملهــارات :التعليــم يف الطفولــة ،املــدارس ،التعليــم املهنــي ،االنتقــال مــن التعليــم إلــىالعمــل ،التعلــم مــدى احليــاة.
 الصحــة والرفاهيــة :اخلدمــات الصحيــة تعزيــز الصحــة ،التفاعــل بــن الصحــة وأنظمــة اإلعاقــة،الرفاهيــة واالســتمتاع باحليــاة.
وبعــد املناقشــات واملراجعــات ومراعــاة املعاييــر املذكــورة يف املمارســات الدوليــة ،اســتقر رأي
الفريــق البحثــي علــى اعتبــار املمارســات التاليــة ممارســات رائــدة يف مجــاالت تأهيــل وتدريــب وتوظيف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
مــن حيــث الــدول :مت اســتعراض جتــارب الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وأســتراليا
والــدول اإلســكندنافية ،وجتربــة أمريكيــة  -صينيــة مشــتركة ،وجتربــة كندية -بنغالديشــية مشــتركة.
مــن حيــث اجلهــات اخلاصــة :مت اســتعراض جتربــة معهــد ســتاركلوف خلدمــات ذوي اإلعاقــة،
وجامعــة شــرق كنتاكــي لتدريــس برامــج الســامة يف بيئــة العمــل مــن خــال درجتــي البكالوريــوس
واملاجســتير؛ كالهمــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.
 كمــا مت اســتعراض جتربــة شــركة  ABI-Techمــن ســنغافورة والتــي تقــدم منــاذج تقنيــة حديثــة يفتدريــب وتأهيــل ذوي اإلعاقــة مــن خــال برامــج تقنيــة افتراضيــة.
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ً
أوال /املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

يشــمل هــذا القســم ممارســات دول رائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وهــي مــا يلــي:
 .1الدول اإلسكندنافية (السويد والدامنارك والنرويج).
 .2اململكة املتحدة (بريطانيا).
 .3الواليات املتحدة.
 .4أستراليا.

 -1جتربة الدول اإلسكندنافية:
نظــام الرفــاه االجتماعــي يف الــدول اإلســكندنافية الثــاث (الســويد ،النرويــج ،الدمنــارك)
متشــابه مــن حيــث النظــم والتطبيقــات يف مجــاالت تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
إلــى حــد كبيــر.
وقــد مــرت البرامــج اإلصالحيــة والتطويريــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الــدول اإلســكندنافية،
بحســب توســيبرو ( )2016مبوجتــن أساســيتني همــا )1( :االجتــاه نحــو احليــاة املجتمعيــة الشــاملة
واحلــد مــن ظاهــرة تخصيــص مؤسســات خدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التســعينيات ،ثــم ()2
إدخــال التنظيــم االجتماعــي كجــزء مــن النظــام الشــامل حللــول وخدمــات اإلعاقــة يف العقــد األول بعــد
عــام  ،2000وال ســيما التشــريعات املتعلقــة بعــدم التمييــز وإمكانيــة الوصــول للخدمــات (Tossebro,
.)2016

أما تشريعات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة بالدول اإلسكندنافية فتشمل ما يلي:

 قانون «املدرسة للجميع»:هــذا القانــون جوهــري وملــزم يف كل مــن النرويــج والســويد .حيــث يفــرض التحــاق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مبــدارس التعليــم العــام نفســها وأن يحصلــوا علــى التعليــم نفســه مثــل جميــع الطــاب
اآلخريــن ،وتتشــابه األنظمــة يف ممارســاتها يف هــذا اجلانــب (.)Haug,1999
تقنيــة اخلدمــات اإللكترونيــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املجــاالت التــي أولتهــا
احلكومــة الســويدية اهتمامــا واضحــاً لتحقيــق هدفهــا يف إيجــاد ظــروف متكافئــة ومتســاوية لــكل
أفــراد املجتمــع واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ولتســهيل احلصــول علــى اخلدمــات احلياتيــة للمواطــن
بشــكل عــام ،واألشــخاص ذي اإلعاقــة بشــكل خــاص ،ومت وضــع أهميــة خاصــة يف االســتراتيجية
الوطنيــة لتقنيــة املعلومــات يف الســويد لتوفيــر التقنيــة بــكل وســائلها ،وتســهيلها لتناســب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة (موقــع الســويد الرســمي باللغــة العربيــة.)2020 ،
 قانون محاربة التمييز:يحظــر هــذا القانــون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز يف مختلــف جوانــب احليــاة العمليــة والتعليمية
واالجتماعيــة ،ويضــع حظــر التمييــز بنــاء علــى اإلعاقــة يف نفــس مســتوى حظــر أي شــكل آخــر للتمييــز.
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وتهــدف الســويد إلــى حتويــل الشــخص ذو اإلعاقــة «مــن إنســان محــدود املشــاركة يف مختلــف مجــاالت
احليــاة ،إلــى إنســان مســتقل ،مشــارك وف ّعــال (موقــع الســويد الرســمي باللغــة العربيــة.)2020 ،
ويف الدامنــارك ،ينــص القانــون علــى منــع أي فعــل يحــول دون دخــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ألماكــن العمــل أو الترفيــه ،وميكــن ملــن تع ـ ّرض للتمييــز أن يق ـ ّدم شــكوى.
ويشــكل التشــريعان الســابقان اخلاصــان بالتعليــم اإللزامــي ،وعــدم التمييــز ضد أي فئــة باملجتمع
مبــا فيهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة قاعــدة قويــة لسياســات التدريــب والتوظيــف يف هــذه املجتمعات.

تشريعات تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بالدول اإلسكندنافية:

تــؤدي التشــريعات دوراً جوهريـاً يف صياغــة واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع ،وتعتمــد
سياســات التدريــب والتوظيــف يف الــدول اإلســكندنافية علــى عــدد مــن التشــريعات مــن ضمنهــا مــا
يلــي:
 الدمج الوظيفي بعد الدمج يف التعليم:وهــو دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة الباحثــن عــن عمــل يف ســوق العمــل العادي بــدل حصرهم يف
خيــارات التدريــب والتوظيــف احملــدودة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ ميكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
موجهــة للجميــع بــا متييــز ،مــع توفيــر الدعــم الــازم لهــم لضمــان جناحهــم
العمــل يف بيئــة طبيعيــة ّ
علــى املــدى الطويــل.
 قوانني التشجيع على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:تقــدم النرويــج إعانــة خاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الهــدف منهــا هــو «اســتبدال الدخــل
املفقــود بســبب املــرض الدائــم أو اإلصابــة الدائمــة» ( .)Nordic Co-operation, 2020وبحســب موقــع
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة النرويجيــة ()Norwegian Labour and Welfare Administrn, 2019
فــإن هــذه اإلعانــة ّ
تغطــي مــا يعــادل رات ًبــا كامـ ًـا يف النرويــج ،ويف أحيــان أخــرى تكــون إعانــة إضافيــة
بحســب توافــر دخــل آخــر للشــخص أو قدرتــه علــى العمــل ســواء الكامــل أو اجلزئــي ،فــإذا انخفضــت
قــدرة الشــخص علــى العمــل بنســبة مــا يقــارب ( )%50أو أقــل ،فهــو ال يســتحق إعانــة كاملــة مبوجــب
هــذا النظــام ،كمــا توجــد مح ّفــزات أخــرى للعمــل.
 مد ّرب العمل :Job Coachعلــى وفــق تقريــر ( )Spjelkavik, et al, 2004فــإن مهــارات العمــل اجليــدة وحدهــا ال تكفــي لتأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل وإليجــاد العمــل املناســب لهــم وبنــاء عليــه فقــد ظهــرت فكــرة «مــد ّرب
العمــل»  ،Job Coachإذ يو ّفــر هــذا املــدرب دعمــا مدروســا ودقيقــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ليمكنهــم
مــن ممارســة العمــل .وقــد تتضمــن مهامــه :التدريــب يف العمــل ،والتأهيــل االجتماعــي ،واملســاعدة
يف التن ّقــل مــن وإلــى العمــل ،باإلضافــة إلــى أشــكال أخــرى مختلفــة مــن الدعــم لضمــان جنــاح عمليــة
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 التوظيف املدعوم حكوميا لتعزيز الدمج االجتماعي والوظيفي:يتــم ذلــك مــن خــال تطبيــق اســتراتيجيات للحــد مــن احلواجــز التــي يواجههــا املوظفــون مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقة من خالل التأثير يف ّ
اتاهات أصحاب العمل ،تتلخص هذه االســتراتيجيات
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يف:
 ســن قانــون يحظــر التمييــز ويطالــب أصحــاب العمــل بإجــراء بعــض التعديــات لتســهيل إشــراكاألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل.
 دعم أصحاب العمل إلجراء هذه التعديالت على بيئة العمل. تقدمي حوافز مالية للجهات التي توظف األشخاص ذوي اإلعاقة. تشــجيع أصحــاب العمــل علــى مشــاركة اجلهــات الرســمية يف التخطيــط للعــودة إلــى العمــللألشــخاص الذيــن أصابتهــم اإلعاقــة يف مرحلــة مــا ،فتوقفــوا عــن العمــل.
وظهــرت لهــذه املمارســة بعــض اآلثــار اإليجابيــة يف أماكــن العمــل التــي طبقــت التعديــات ،حيــث
تبـ ّـن بالفعــل صــدور حوافــز ماليــة ســخية للجهــات املطبقــة؛ وزيــادة نســبة مشــاركة أصحــاب العمــل
يف التخطيــط لعــودة املصابــن بإعاقــات ســبق أن اســتبعدوا مــن العمــل بســببها (.)Claytonet al, 2012
منــاذج ملؤسســات رائــدة مختصــة بخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الــدول اإلســكندنافية
ومنهــا:
 مؤسسة سامهال يف السويد:ســامهال مؤسســة حكوميــة تعنــى بتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإيجــاد فــرص العمــل لهــم يف
مختلــف القطاعــات .وعنــد توظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة يف الســويد؛ يقــدم مكتــب العمــل دعمــا
ماديــا لصاحــب العمــل ،إضافــة لدعــم ســنوي لــكل مــن املوظــف مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورب
العمــل لتأمــن املســاعدة الالزمــة يف مــكان العمــل بحيــث تُســهل علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة القيــام
بعملهــم .كمــا توجــد بعــض شــركات التوظيــف املتخصصــة يف هــذا املجــال .وقــد ســاهمت ســامهال يف
توظيــف الكثيــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــدة شــركات ســويدية مبختلــف املجــاالت مثــل إيكيــا،
فولفــو ،وسلســلة مطاعــم ماكــس املنتشــرة يف الســويد (موقــع الســويد الرســمي باللغــة العربيــة.)2020 ،
 االئتالف السويدي لألشخاص ذوي اإلعاقة:توجــد يف الســويد منظمــات معنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة تعمــل علــى تعديــل سياســات البــاد
منــذ أكثــر مــن خمســن عامـاً لتصبــح أكثــر مالءمـ ًة وتناســبا للجميــع ،وحتالفــت  39منظمــة بأعضــاء
يتجــاوز عددهــم  400ألــف عضــو لتكويــن (االئتــاف الســويدي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،حيــث
يســعى هــذا االئتــاف وغيــره مــن املنظمــات إلــى حتســن البيئــة العامــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
أنحــاء الســويد يف شــتى املجــاالت عــن طريــق تســليط الضــوء علــى آراء أعضائــه وصنــع القــرار يف
الســويد .وتتمتــع هــذه املنظمــات بالدعــم احلكومــي فهــي ال تعمــل مبفردهــا؛ إذ حتصــل بحســب هــذا
التقريــر علــى دعــم مــن الدولــة لتتمكــن مــن االســتمرارية ،ففــي عــام  2015مث ـ ً
ا تلقــت  65منظمــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة دعم ـاً بلــغ أكثــر مــن  182مليــون كرونــة (نحــو  19مليــون دوالر).
وبهــذا يتضــح أن واقــع التأهيــل والتدريــب والتوظيــف يف الــدول اإلســكندنافية يتميــز بتضافــر
اجلهــود بــدءاً مــن التشــريعات التــي تضــع حجــر األســاس ،ثــم تقــدمي اخلدمــات القائمــة علــى هــذه
التشــريعات ويصاحبهــا الدراســات التقومييــة املســتمرة التــي تســعى الســتقراء العقبــات التــي تواجــه
تطبيــق التشــريعات واخلدمــات ،وذلــك للتوصــل للسياســات العمليــة التــي تذلــل الصعــاب .كمــا أن هــذه
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املجتمعــات ال تكتفــي بــكل مــا ســبق ،بــل أسســت هيئــات حكوميــة وخاصــة ملتابعــة وتقــومي كل مــا يخــص
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع تقــدمي كل الدعــم املــادي والتشــريعي لهــذه املؤسســات.

 -2جتربة اململكة املتحدة:
ورد يف تقريــر املــوارد األســرية ( )2018حتــت اإلحصائيــات الوطنيــة باململكــة املتحــدة ،فصــل
العمــل والتقاعــد ،أنــه يوجــد مــا يقــارب  %8مــن األطفــال يف اململكــة املتحــدة ذوي إعاقــة ،و %19مــن
البالغــن يف عمــر العمــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،و %44ممــن فــوق الســتني يعــدون مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ً
أيضــا ( .)National Statistics. 2019وعــن نــوع اإلعاقــة ،فقــد أشــارت اإلحصائيــة إلــى أن
 %67مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة البالغــن يف ســن العمــل (ســن العمــل يف بريطانيــا  16إلــى )64
بإعاقــة حركيــة ،مبقابــل نســبة  %21مــن األطفــال .ويعــد البالغــون يف ســن العمــل املجموعــة األكثــر
احتمــاال ألن يتــم تشــخيصهم بإعاقــات عقليــة ،بنســبة  %39يف  2018و ،2019مقارنــة بـــ  36يف
املائــة يف  .2017 - 2016يف املقابــل ،انخفضــت اإلعاقــات احلركيــة لــدى البالغــن يف ســن العمــل
مــن  %43إلــى  %40يف املائــة يف املــدة نفســها .إذ كان األطفــال أكثــر عرضــة لصعوبــات التعلــم أو
االضطرابــات االجتماعيــة والســلوكية مــن البالغــن %34 .مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة لديهــم ضعــف يف
التعلــم .يف مختلــف أعمــار األطفــال ،كانــت هنــاك زيــادة بنســبة  %18يف االضطرابــات االجتماعيــة/
الســلوكية خــال الســنوات الثــاث املاضيــة ،حيــث أن  %42مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة ،يعــد اضطرابهــم
اجتماعيــاً /ســلوكياً (.)National Statistics. 2019

تشريعات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف بريطانيا:

بحســب قانــون املســاواة يف بريطانيــا ( )2010والصــادر مــن املكتــب الرســمي الوثائقــي للملكــة،
يعــ ّد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة كل مــن «أبلــغ عــن مــرض طويــل األمــد أو إعاقــة أو ضعــف يســبب
صعوبــة كبيــرة يف التعامــل اليومــي» ،ويحمــي هــذا القانــون أفــراد املجتمــع علــى اختالفهــم ،بتقســيمهم
حســب فئــات ،ثانيهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة ( .)Her Majesty’s Stationery Office, 2010كمــا ألــزم هــذا
القانــون املؤسســات والشــركات العامــة واخلاصــة بعــدم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز جتــاه
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعليــم ،والعمــل ،واملعامــات ،باإلضافــة إلــى إلــزام وســائل النقــل بتوفيــر
الراحـ�ة التامـ�ة لهـ�م سـ�واء كانـ�ت سـ�يارة أجـ�رة ،أو قطـ�ار ،أو خدمـ�ات النقـ�ل العـ�ام األخـ�رى (�Her Maj
 .)esty’s Stationery Office, 2010وينــص القانــون البريطانــي علــى عــدة حقــوق ماديــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،ومــن ذلــك :الضمــان املالــي للمعيشــة ( ،)Disability living allowanceومصــروف احلــد األدنــى
لتحقيــق االســتقالل الفــردي ( ،)،personal independence paymentوبــدل اخلدمــة (عنــد احلاجــة لوجــود
مــن يخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ( ،)attendanceallowanceولــكل واحــدة منهــا شــروط ومعاييــر
محـ�ددة .كمـ�ا توجـ�د مؤشـ�رات مختلفـ�ة لإلعاقـ�ة .مثـ�ل :محدوديـ�ة القـ�درة علـ�ى العمـ�ل (�Limited capa
 ،)bility for workوالتــي تخـ ّول الشــخص للحصــول علــى مالــي دعــم اســمه (employment and support
 ،)allowanceأو عــدم القــدرة علــى العمــل ( )Incapacity for workوالتــي تؤهــل الشــخص للحصــول
علــى دعــم الدخــل ( .)income supportوذلــك باإلضافــة إلــى وجــود مؤشــرات فرعيــة ينــدرج حتــت كل
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منهــا حقــوق ومعامــات وتنظيمــات مختلفــة ،كدرجــة اإلعاقــة ( ،)Degree of disablementقلــة األفضليــة
للحصــول علــى وظيفــة ( ،)At a disadvantage in getting a jobواإلعاقــة الدائمــة والثابتــة (Substantially
 ،)and permanently disabledواألخيــرة منهــا مثــا لصاحبهــا احلــق يف طلــب خفــض الضرائــب عنــه.
وقــد وردت جميــع هــذه البنــود بالتفصيــل يف موقــع يختــص بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة
املتحــدة (.)Disability Rights UK, 2012

السياسات والبرامج الداعمة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ببريطانيا:

تطبيقــاً لتشــريعات رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واحلــد مــن املعوقــات التــي تواجــه هــذه
الفئــة بشــكل خــاص فهنــاك العديــد مــن السياســات والبرامــج احلكوميــة التــي يعرضهــا املوقــع
الرســمي حلكومــة اململكــة املتحــدة ( ،)Gov.ukموضحـاً العديــد مــن البنــود واخلدمــات ملختلــف املواطنني
واملقيمــن ،ومــن بينهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومــن بينهــا البرامــج التاليــة:

 -ثقة اإلعاقة ”:”Disability Confident

مت توحيــد رمــز جلهــات العمــل التــي تضــع عبــارة « ”Disability Confidentيف اململكــة املتّحــدة،
ويعنــي أن هــذه اجلهــة ملزمــة ببنديــن :األول هــو كــون صاحــب هــذا العمــل ملتزمــاً بتوفيــر العمــل
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والثانــي هــو ضمــان حــق حصــول الشــخص علــى فرصــة للمقابلة الشــخصية
إذا كان يســتويف شــروط الوظيفــة املطلوبــة فيهــا ،ولــو كان ذا إعاقــة (.)Gov. UK, 2020

 -مركز العمل احمللي :”Centre” Local Job

يســاعد مركــز العمــل احمللــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العثــور علــى وظيفة أو اكتســاب مهارات
جديــدة تؤهلهــم لذلــك ،ويوصلهــم بأصحــاب وجهــات العمــل الرائديــن يف التعاون والتشــغيل لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف منطقــة مــا .ويو ّفــر موقــع حكومــة اململكــة املتحــدة بوابــة للبحــث عــن أقــرب مركــز
عمــل محلّــي لألشــخاص ( .)Gov. UK, 2020وتو ّفــر هــذه املراكــز ً
أيضــا إمكانيــة حتويــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ألخصائــي نفســي متخصــص يف املجــال الوظيفــي “ ،”work psychologistأو حتويلهــم إلجــراء
اختبــار التحديــد الوظيفــي ‘ ’employment assessmentالــذي يتتبــع مهاراتهــم وخبراتهــم ،ونــوع الــدور
الــذي يرغبــون بــه ،فيوصلهــم بأنســب اخليــارات (.)Gov. UK, 2020

 -مدرب العمل “:”Work Coach

تو ّفــر الدولــة خدمــة أخصائــي العمــل باســم “ ،”work coachودوره إعطــاء األشــخاص الدعــم
واملعلومــات الكافيــة يف ثالثــة جوانــب أساســية :الوصــول للوظيفــة  ،Access to Workومــا يتضمنــه مــن
مــال أو أداة أو مرافــق للوصــول إلــى مــكان العمــل ،والدعــم الوظيفــي املك ّثــف واملتناســب مــع حاجــات
الفــرد  ،Intensive Personalised Employment Supportويشــمل ذلــك التدريــب واملســاعدة للحصــول علــى
الوظيفــة ،وبرنامــج العمــل والصحــة .Work and Health Programme
يتض ّمــن اجلانــب األول مــن دور أخصائــي العمــل الــذي ســبق ذكــره «الوصــول للوظيفــة Access
مفصلــة ،بغــض النظــر عــن دور أخصائــي
 ”to Workتنظيمــات مؤسســية وخدمــات خاصــة حتــت بنــود
ّ
العمــل ،ويشــمل ذلــك ً
أول رحلــة العمــل ،كالتعديــات علــى وســائل النقــل ،مثــل الســلم املائــل املرتبــط
بســيارة أو بــاص ،واإلضافــات واملرافقــن الالزمــن لذلــك ،وتغطيــة تكاليــف ســيارات األجــرة ملــن ال
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يســتطيع اســتعمال مواصــات النقــل العامــة ألي ظــرف ،كمــا يشــمل باملقابــل إمكانيــات الوصــول
مجمـ ًـا ،كدعــم لغــة اإلشــارة ،وتوفيــر املترجمــن ،وتدريــب زمــاء العمــل علــى التك ّيــف مــع األشــخاص
ذوي اإلعاقــة (.)Gov. UK, 2020b

 -التعديالت املعقولة “:”Reasonable Adjustments

هــي خدمــة تو ّفرهــا العديــد مــن مرافــق وإدارات الدولــة لتســهيل توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وتتضمــن إمكانيــة إجــراء تعديــات يف مــكان العمــل تناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحســب
احتياجاتهــم ،مثــل الســماح ملــن يعانــي مــن اضطــراب اجتماعــي بــأن يعمــل يف مكتــب منفصــل بــدل
طاولــة االجتماعــات ومنصــات العمــل اجلماعيــة ،أو إضافــة منبــه حرائــق بالصــورة بــدل الصــوت أمــام
مكتــب الشــخص الــذي يعانــي صعوبــات ســمع ،أو توفيــر لوحــات مفاتيــح محــددة ،وتوفيــر برامــج
تدريبيــة خاصــة (.)Gov. UK, 2020c
 خدمة التوظيف ملنظمة  Mencapلألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية:هــي خدمــة مت ّكــن ذوي اإلعاقــات الفكريــة مــن إيجــاد فــرص عمــل مالئمــة لهــم ،كمــا توفــر
اخلدمــة العكســية ،ممــا يعنــي إيصــال أصحــاب العمــل الراغبــن بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الفكريــة ومســاعدتهم باألشــخاص املناســبني بحســب طلبهــم ،مــن خبــرة ومؤهــات ،وهــي تختلــف
عــن مكاتــب العمــل احلكوميــة خلدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والســابق ذكرهــا ،و منظمــة Mencap
مدعومــة مــن جهــات خاصــة مثــل مؤسســة  Virginالعامليــة لإلعــام والثقافــة ،وماراثــون لنــدن ،2020
(.)Mencap, 2020
ومــن خــال العــرض الســابق يتضــح مــدى االهتمــام الــذي يتلقــاه ذوو اإلعاقــة باململكــة املتحــدة
حيــث تتضافــر اجلهــود احلكوميــة مــع اجلهــود األهليــة التــي تكمــل دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
خــال توفيــر املســاعدات املاليــة املختلفــة لتحقيــق متطلباتهــم للتعليــم والتأهيــل.

 -3جتربة الواليات املتحدة األمريكية:

تهــدف السياســات العامــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أوالً إلــى دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقة
يف مجــاالت التعليــم ،والتقنيــة ،والعمــل واحليــاة املجتمعيــة علــى أســاس أن درجــة االرتقــاء بتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إمنــا تعتمــد علــى درجــة اندماجهــم يف املجتمــع واكتســابهم ملهــارات التقنيــة
املتوافــرة.
وتشــتمل معاييــر أفضــل تلــك املمارســات حســب مــا جــاء يف تقريــر مكتــب وزارة العمــل األمريكيــة
( )2005مــا يلــي:
 االستيعاب وحرية الوصول جلميع املرافق املجتمعية. حتقيق األمان االقتصادي. الدعم الشخصي واملجتمعي. التعلم واملهارات. -الصحة والرفاهية.

42

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

التشريعات األمريكية اخلاصة بتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:

مت إصــدار قانــون «األمريكيــون ذوو اإلعاقــات» ( )American with Disabilities Actعــام ()1990
وينــص علــى:
«حتــرمي اجلهــات األهليــة وحكومــات الواليــات واحلكومــات احملليــة والتــي توظــف خمســة عشــر
موظفــا فأكثــر مــن التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملؤهلــن للعمــل يف أي مــن املراحــل؛
واالســتقطاب للعمــل ،وإجــراء طلــب الوظيفــة ،والتعيــن ،والتقــدم يف الوظيفــة (الترقيــة) ،وعنــد
اســتحقاق أي شــروط ومميــزات أخــرى يف الوظائــف املتاحــة جلميــع املوظفــن ،حيــث يجــب علــى
جهــات التوظيــف التــي تنــدرج حتــت مــادة  1مــن (قانــون  1990لألمريكيــن ذوي اإلعاقــات) أن تقــدم
التســهيالت املعقولــة ( )Reasonable Accommodationsلتســهيل مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
عمليــة التقــدم للوظيفــة ،والقيــام بالواجبــات األساســية يف الوظيفــة ،واالســتمتاع باملزايــا والفوائــد
التــي تقدمهــا الوظيفــة جلميــع املوظفــن».
ويتضمــن القانــون عــدم التفرقــة بــن األشــخاص العاديــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
التوظيــف ،ويف إمكانيــة الوصــول ،ومــع ذلــك فقــد وجــد أن معــدل توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يقــل كثيــراً عــن معــدل توظيــف األشــخاص العاديــن ،ثــم أصــدرت الرئاســة األمريكيــة مبــادرة «احلريــة
اجلديــدة :األمريكيــون ذوو اإلعاقــات  »New Freedom Initiative Actعــام  ،2001والــذي وصــف علــى
أنــه مخطــط الرئيــس إلزالــة العوائــق والتــي حتفــز علــى االندمــاج الكامــل لــذوي اإلعاقــات يف املجتمــع
ويشــمل اإلدمــاج املجــاالت التاليــة:

شكل رقم ()1
املخطط الرئيسي إلزالة العوائق

 اجلانب التقني:ويتضمــن متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حتقيــق زيــادة الوصــول إلــى التدريــب علــى
الوظائـ�ف ،واإلعـلان عنهـ�ا ،والتقـ�دمي عليهـ�ا مـ�ن خـلال التقنيـةة �Increasing Access through Technol
 ،ogyولتحقيــق هــذا الهــدف قامــت احلكومــة الفيدراليــة بجعــل التقنيــة واملعلومــات اخلاصــة بالدولــة
قابلــة للوصــول وســهلة االســتعمال بواســطة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 اجلانب التعليمي:ويشــمل زيــادة الفــرص التعليميــة للشــباب الذيــن لديهــم إعاقــات ،مــع التأكيــد علــى أهميــة
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تضمــن ذوي اإلعاقــات يف التعليــم عــن طريــق إزالــة كل العوائــق لدخــول وحتــرك األطفــال ذوي اإلعاقــة
يف املدرســة ،ومنــع ذكــر اإلعاقــة يف تقاريــر الدرجــات ،والدمــج داخــل الفصــول ويف األنشــطة وتوفيــر
كل األجهــزة والتقنيــات التــي يحتاجهــا األطفــال ذوو اإلعاقــة.
 اجلانب االجتماعي:ويشــمل تســهيل املشــاركة يف احليــاة املجتمعيــة يف اشــتراط املواءمــة يف كل األماكــن العامــة ويف
الطرقــات ويف املواصــات العامــة ويف احلدائــق واملتنزهــات واألنشــطة الترفيهيــة وســائر املرافــق
العامــة واخلاصــة املتاحــة للجمهــور.
 جانب العمل:ويشــمل فتــح جميــع فــرص العمــل أمــام جميــع النــاس مبــا فيهــم ذووا اإلعاقــات وعــدم التمييــز
ضدهــم علــى أســاس اإلعاقــة ،وســن التشــريعات املوجبــة لتطبيــق املواءمــة وتســهيل الوصــول إلعالنــات
الوظائــف والتقــدمي عليهــا واملقابــات الشــخصية وتســلم العمــل ،وعــدم التمييــز ضدهــم بالفصــل أو
احلرمــان مــن الترقيــات بســبب اإلعاقــة ممــا يتيــح لهــم األمــان واالســتقرار الوظيفــي املنشــود مــن كل
فــرد يف املجتمــع.
ويف عـ�ا م  2007أصــدر الرئيــس تقريــر (�The President’s New Freedom Initiative: the 2007 Prog
 )ress Reportالــذي يوضــح مــدى التقــدم الــذي حتقــق يف هــذه املجــاالت مــع توضيــح عوامــل التقــدم
كمــا يلــي:
· إحلــاق األمريكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالقــوة العاملــة :نظــرا العتبــار أن فائــدة العاملــن
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال تعــود فقــط علــى العامــل نفســه ،ولكنهــا تعــود بالفائــدة أيضــا علــى
االقتصــاد مــن خــال ( )1االنتــاج و ( )2توقــف اعتمــاد العامــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
املســاعدات احلكوميــة .ولتنفيــذ ذلــك مت اآلتــي:
 زيــادة عــدد العاملــن يف احلكومــة عــن طريــق ابتــكار طــرق جديــدة يف التعيــن منهــا :العمــلعــن بعــد ،وتكويــن مجلــس لتنســيق اإلعاقــة ملناقشــة التوظيــف مــع اجلهــات احلكوميــة.
 التنســيق مــع جهــات حكوميــة عديــدة (وزارة العــدل ،وزارة العمــل ،وزارة اإلســكان ،الــخ) لتعزيــزالتدريــب والتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 تطبيق قانون «األمريكيني األشخاص ذوي اإلعاقة» :بقوة وصرامة. تقومي أداء الواليات يف جانب تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.وقــد أدى هــذا التقــومي إلــى تســابق الواليــات يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل
احلصــول علــى دعــم احلكومــة الفيدراليــة ،ومــن ثــم احلصــول علــى مركــز متقــدم يف تقييمــات مكتــب
جلنــة تكافــؤ فــرص العمــل ( ،)Equal Employment Opportunity Commission EEOC( ،)2005التابــع
للحكومــة الفيدراليــة بالواليــات املتحــدة ،والــذي نتــج عــن إعــان تســع واليــات أمريكيــة كأفضــل أماكــن
للتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حيــث توظيــف املعاقــن ،وإبقاؤهــم ،وتقدمهــم يف الوظائــف،
وحتقيقهــم ملبــادرة الرئاســة األمريكيــة مــن اإلدمــاج الكامــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع جوانــب
احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وتتلخــص عوامــل التقــومي فيمــا يلــي:
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 استقطاب وتعيني األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية توفير وسائل االستيعاب املناسبة لظروف واحتياجات ذوي اإلعاقات احملافظة على ذوي اإلعاقات يف الوظائف ومتكينهم من التقدم يف الوظائف. التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام يف الوظائف احلكومية والقطاع اخلاص.الواليات احلائزة على تصنيف أفضل املمارسات داخل الواليات املتحدة األمريكية:
حــدد مكتــب تكافــؤ الفــرص بــوزارة العمــل الواليــات التاليــة كأفضــل املمارســات لتوظيــف ذوي
اإلعاقات :فلوريدا  ،Floridaماريالند  ،Marylandفيرمونت  ،Vermontواشــنطن  ،Washingtonكانســاس
 ،Kansasميــزوري  ،Missouriنيــو هاميشــير  ،New Hampshireنيــو مكســيكو  ،New Mexicoويوتــا .Utah
وتتلخــص معاييــر تقــومي هــذه الواليــات التســع مــن أجــل حتقيــق هــدف دمــج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف املجتمــع األمريكــي فيمــا يلــي:
 التوظيف (االستقطاب والتعيني). اإلعالن عن الوظائف. مقابالت التوظيف. التدريب على الوظيفة.هــذا وقــد أنشــأت كل واليــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة قســماً خاصــا لتدريــب وتأهيــل
ومتابعــة توظيــف ذوي اإلعاقــات ومــن التســميات لهــذه األقســام:
 قسـ�م (خدمـ�ات التأهيـ�ل) كمـ�ا يف واليـ�ة أالبامـ�ا �Alabama Department of Rehabilitation Ser.vices
 قسم (التأهيل املهني) كما يف والية أالسكا .Division of Vocational Rehabilitation مكتب (إدارة خدمات التأهيل) كما يف والية أريزونا .Rehabilitation Services Administrationأمــا يف القطاعــات غيــر احلكوميــة ،فــإن القانــون مينــع منعــا باتــا التمييــز ضــد ذوي اإلعاقــات
بســبب إعاقاتهــم ،كمــا يلــزم القانــون اجلهــات املوظفــة لــذوي اإلعاقــات بتســهيل الوصــول إلــى أماكــن
التدريــب والعمــل ،وتقــدمي االســتيعاب املناســب لتمكــن ذوي اإلعاقــات مــن احلضــور للعمــل ،وممارســة
مهــام املهنــة.
وهكــذا نــرى أن التجربــة األمريكيــة تركــز علــى الدمــج وتســهيل مشــاركة ذوي اإلعاقــات يف
املجتمــع ،وتوفيــر التدريــب والتوظيــف يف القطــاع احلكومــي (مثــل إنشــاء القطاعــات احلكوميــة ملكاتــب
لتدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهنيــا) ومنــع القطاعــات غيــر احلكوميــة مــن التمييــز يف
التوظيــف ضــد ذوي اإلعاقــات مــع تســهيل الوصــول وتوفيــر االســتيعاب املناســب لهــم.
كمــا تقــوم اجلمعيــات املمثلــة لــذوي اإلعاقــات عمومــا واجلمعيــات اخلاصــة بإحــدى اإلعاقــات
(مثــل جمعيــة املكفوفــن – جمعيــة الصــم – جمعيــة ذوي اإلعاقــات احلركيــة – الــخ) بــدور الوســيط
يف اإلعــان عــن الوظائــف املتاحــة ومســاعدة منســوبيها يف التقــدمي لتلــك الوظائــف ،وكذلــك الدفــاع
عــن حقوقهــم لــدى أصحــاب األعمــال ممــا يجعلــه عامــا مهمــا يف زيــادة نســب توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.

45

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 -4جتربة أستراليا:
وضعــت احلكومــة يف أســتراليا اســتراتيجية وطنيــة لإلعاقــة للتنفيــذ يف املــدة مــن ،2020-2010
وقامــت بإتاحــة هــذه االســتراتيجية يف صــور عديــدة لتناســب االحتياجــات كافــة فعلــى ســبيل املثــال :يف
صــورة (بــي دي إف  )PDFعلــى املوقــع ،ويف صيغــة (وورد  )WORDبلغــة إجنليزيــة مبســطة ،وبطريقــة
مســموعة علــى املوقــع ،و أيضــا بطريقــة بريــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة ،وكذلــك إتاحتهــا
تقنيــا (أي تيليتايــب  Teletypeأو أجهــزة اتصــال لــذوي اإلعاقــات الســمعية) .وتضــم هــذه اخلطــة
االســتراتيجية املبــررات ،والرؤيــة واملبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه اخلطــة ،واألبحــاث التــي تعتمــد
عليهــا ،ومجــاالت عمــل اللوائــح لتفعيــل االســتراتيجية .وتنــص الرؤيــة علــى مــا يلــي:
“An inclusive Australian society that enables people with disability to fulfill their potentials as
.)equal citizens” (Home, Job Access, 2010
والتــي تترجــم إلــى« :مجتمــع أســترالي مســتوعب هــو الــذي ميكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
بلــوغ تطلعاتهــم علــى قــدم املســاواة كمواطنــن» ،كمــا تنــص علــى أنــه لتحقيــق ذلــك ،فــإن احلكومــة
والقطــاع اخلــاص واملواطنــن يشــتركون جميعــا يف املســؤولية .وتضــم هــذه املجــاالت ســتة جوانــب
حياتيــة تضمــن لــذوي اإلعاقــات االندمــاج الكامــل يف املجتمــع مبــا يف ذلــك التوظيــف واالســتقالل
االقتصــادي واالجتماعــي ،وهــذه املجــاالت هــي:
 املجتمعات املستوعية وسهلة الوصول جلميع املرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة. حماية احلقوق ،والعدالة والتشريعات. األمان االقتصادي. الدعم الشخصي واملجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة. التعليم وبناء املهارات. الصحة والرفاهية.ثــم تعــرج االســتراتيجية علــى ذكــر خطــة التنفيــذ والتــي تســتغرق  12شــهرا لوضــع خطــة
التنفيــذ ،حيــث يقــوم الــوزراء املعنيــون بتقــدمي تقريــر عقــب الســنة األولــى ثــم كل عامــن ك ٌل يف مجــال
تخصصــه ،ثــم بإشــراك املســاهمني  Stakeholder Engagementوتشــمل القائمــة كل طوائــف املجتمــع مبــا
يف ذلــك القطــاع اخلــاص والهيئــات املمثلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم وجمعيــة حقــوق اإلنســان
واملدافعــن عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجمعيــات التنميــة املتعــددة .كمــا تشــمل اخلطــة
اإلشــراف واملراقبــة وكتابــة التقاريــر .كمــا تعتمــد اإلســتراتيجية علــى املبــادئ التاليــة:
 االحترام للكرامة املتأصلة واالستقالل الفردي التخاذ القرار واستقاللية الفرد. عدم التمييز. املشاركة الكاملة والفعالة . تكافؤ الفرص (املساواة يف الفرص). الوصول. -املساواة بني الرجال والنساء.
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 احترام تطور القدرات لدى األطفال ذوي اإلعاقة ،واحترام حقوقهم يف االحتفاظ بهويتهم.ويضم موقع الوصول احلكومي  Accessثالثة أقسام رئيسية هي:
 الوصول لألشخاص من ذوي اإلعاقة. الوصول ألصحاب األعمال. الوصول ملقدمي اخلدمات.الوصول لألشخاص من ذوي اإلعاقة والذي يلخص الهدف من إنشائه فيما يلي:
«الوصــول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة :يعمــل للوصــول إلــى الدعــم وتزويــدك مبعلومــات عــن
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة».
الوصــول للوظيفــة  Job Access for People with disabilityملســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
احلصــول علــى وظيفــة ،واحملافظــة علــى الوظيفــة ،والترقيــة إلــى وظيفــة أفضــل ،والتطويــر أو التوســع
يف مهــارات بيئــة العمــل وأكثــر.
يوفــر املوقــع تســجيال صوتيــا ملــادة احملتــوى مــع أيقونــة للتحكــم يف ســرعة القــراءة ممــا يجعلــه
ســهل الوصــول ملــن ال يســتطيعون القــراءة (أي األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة) ،كمــا يقــدم املوقــع
قصصــا مــن أشــخاص متعــددي الثقافــات واخللفيــات واخلبــرات عــن جتربــة البحــث عــن عمــل .ومــن
العناويــن اجلميلــة إلحــدى القصــص (وظــف قدراتهــم) والتــي توجــه األنظــار إلــى القــدرات التــي
ميتلكهــا كل شــخص مبــا يف ذلــك األشــخاص ذوو اإلعاقــة بــدال مــن انشــغالهم باحلكــم علــى الشــخص
مــن خــال إعاقتــه .وتتلخــص اخلدمــات التــي يقدمهــا املوقــع فيمــا يلــي:
 توفيــر املعلومــات للحصــول علــى الدعــم املخصــص مــن احلكومــة األســترالية ألصحــاباألعمــال مــن أجــل إحــداث التغييــر املطلــوب الســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الوظائــف.
 توفير املعلومات عن مصادر دعم حكومية أخرى. توفير املعلومات عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظيفة ويف بيئة العمل. مجوعــة تســجيالت صوتيــة مرئيــة (فيديوهــات) لتقــدمي منــاذج ناجحــة ألشــخاص مــن ذوياإلعاقــة يتحدثــون خاللهــا عــن وظائفهــم ،وعــن الترتيبــات املتضمنــة يف بيئــة العمــل ،والدعــم
الــذي تلقــوه يف بيئــة العمــل ،واملرونــة ،وعــن درجــة شــعورهم بالراحــة يف بيئــة العمــل.
 قسم لتنزيل املعلومات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة قســم عــن نــوع اإلعاقــة ،ويقــود هــذا القســم إلــى قســم آخــر يســاعد يف احلصــول علــى الرعايــةالصحيــة الالزمــة واملناســبة لهــذه احلالــة.
الوصول ألصحاب األعمال:
توفــر الدعــم املتمثــل يف احلصــول علــى عمــل وتغييــر الوظائــف ،والوصــول إلى خدمــات التوظيف
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف التغييــرات املطلوبــة ملــكان العمــل مــن أجــل مســاعدة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف احلصــول علــى وظيفــة واالحتفــاظ بهــا.
ويقدم املوقع املعلومات بلغات عدة تبلغ  22لغة ومنها اللغة العربية
وفيمــا يلــي قائمــة التحقــق مــن توافــر عناصــر ســهولة احلركــة يف العمــل ألصحــاب الوظائــف
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واألعمــال ()Accessibility checklist for employers V.1.0 1892.06.16A – ARABC
قائمة مراجعة [حتقق] ألرباب العمل حول سهولة احلركة يف مكان العمل:
اســتخدام قائمــة املراجعــة هــذه لالســتعانة باألفــكار حــول الكيفيــة التــي ميكنــك مــن خاللهــا
حتســن املرونــة وســهولة احلركــة يف مؤسســتك .كنقطــة انطــاق ،ميكنــك أن تأخــذ يف االعتبــار تنفيــذ
واحــد أو أكثــر مــن السياســات أو البرامــج التاليــة:
 تكافؤ فرص العمل و/أو برنامج التنوع. التكيف املعقول /ترتيبات العمل املرنة. خطة عمل لتسهيل احلركة. التنوع واإلفصاح. سياسة العودة للعمل. برامج تدريبية للتوعية باإلعاقة. أبطال اإلعاقة من املديرين. التوجيه بشأن اإلعاقة. شبكات املوظفني املختصة باإلعاقة. ميكنــك أيضــا أن تأخــذ يف االعتبــار األفــكار التاليــة التــي قــد تســاعد علــى جعــل مؤسســتكبيئــة عمــل تســهل احلركــة فيهــا بشــكل أفضــل ،وتصبــح رب عمــل مــن الذيــن يختــار األشــخاص
ذوي اإلعاقــة العمــل لديهــم .
 كيــف تتــم صياغــة إعــان الوظائــف الشــاغرة ووصــف الوظيفــة مــن مؤسســتك  -هــل ترحــببتقــدمي الطلبــات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ وهــل ميكــن الوصــول لإلعــان عبــر االنترنــت
ووســائل اإلعــام املطبوعــة (مثــل بريــل  brailleللمكفوفــن أو الطباعــة بحــروف كبيــرة)؟
 قــم بتوســيع عمليــات بحــث مؤسســتك عــن املتقدمــن للشــواغر مــن خــال توزيــع معلومــاتالوظائــف الشــاغرة إلــى مؤسســات اإلعاقــة أو مقدمــي خدمــات التوظيــف للمعاقــنServices
.Employment Disability
 توفيــر فــرص احلصــول علــى اخلبــرة يف العمــل أو تقــدمي املنــح التدريبيــة أو التلمــذة الصناعيــةلألشــخاص ذوي اإلعاقــة كوســيلة لزيــادة معارفهــم ومهاراتهــم ،وللحصــول علــى العمــل
املســتمر.
 تغييــر صيغــة املقابلــة للســماح بتعديــات معقولــة  -مثــل ســهولة احلركــة يف مرافــق العمــل،أو احلصــول علــى دعــم مــن شــخص أو مســاعد ،أو ترتيــب مترجــم بلغــة اإلشــارة . Auslan
 مراجعــة منــط وســلوك وأســلوب أســئلة املقابلــة ومهــام التقــومي لضمــان شــمولها لألشــخاصذوي اإلعاقــة.
 جعــل مناقشــة أي تعديــل معقــول ممارســة معتــادة مبجــرد عــرض وظيفــة علــى شــخص مــنذوي اإلعاقــة.
 -توفيــر املــواد التدريبيــة بصيــغ يســهل االطــاع عليهــا  -مثــل أشــرطة الفيديــو املزودة بالشــريط
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النصــي (مقــروءاً) ،النــص اإلجنليــزي العــادي ،أنظمــة تكنولوجيــا املعلومات اخلاصة باملؤسســة
والتــي تتوافــق مــع برامــج قــراءة الشاشــة وغيرهــا مــن تقنيــات املســاعدة.
 ترتيــب شــراء وتنصيــب أي تعديــات أو وســائل مســاعدة أو تقنيــات مســاعدة يف مــكانالعمــل ،تنفيــذ إجــراءات اإلخــاء يف حــاالت الطــوارئ والتــي تلبــي احتياجــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
حتقق من توافر ما يلي:
· موقــف للســيارات وأماكــن الدخــول واالســتقبال التــي تســهل احلركــة فيهــا وتخلــو مــن املخاطــر
بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
· أغطيــة األرضيــات املانعــة مــن االنــزالق والتــي توفــر الثبــات والسالســة لألشــخاص الذيــن
يســتخدمون كراســي متحركــة أو إطــار املشــي
· قاعــات االجتماعــات ومرافــق االســتراحة التــي تتيــح مســاحات كافيــة ملســتخدمي الكراســي
املتحركــة للحركــة دون حواجــز وقيــود
· ســهولة فتــح األبــواب وبشــكل مســتقل مــن قبــل املســتخدمني كافــة  -مثــل عــدم كونهــا ثقيلــة
أو صعبــة الفتــح ،وكــون مقابــض األبــواب علــى ارتفــاع ميكــن الوصــول إليــه بســهولة
ثــم يعــرض املوقــع مســاعدته يف تســهيل وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل وتهيئــة مــكان
العمــل لظــروف ذوي اإلعاقــات.
ويستفاد من هذه التجربة األسترالية يف جانبني مهمني:
األول :تقــدمي الدعــم والتوعيــة واملعلومــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال موقــع شــامل
يربــط األشــخاص ذوي اإلعاقــة بجميــع مصــادر الدعــم املتاحــة مــن تأهيــل وتدريب وتوظيــف ومعلومات
قانونيــة عــن حقوقهــم يف العمــل ويف الترقيــة بشــتى الطــرق التــي متكــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة مــن
االطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا (مقــروءة ،ومســموعة ،وبلغــة بريــل [مــن خــال املنشــورات] وبطريــق
تيليتايــب  ،)Teletypeوبلغــات عديــدة تزيــد علــى عشــرين لغــة.
الثانــي :نشــر قائمــة حتقــق أربــاب األعمــال مــن تقبــل منشــآتهم لعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومــن تشــجيعها لهــم ،إذ أنــه ينتظــر منهــم العمــل اجلــاد علــى اســتقطاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــدال
مــن االكتفــاء بتعيــن املتقدمــن منهــم.

ثانيـ ًا /جتــارب مؤسســات ومراكــز عامليــة يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ويضم هذا القسم النماذج التالية:
 -1منوذج  SYIBالصيني لتدريب أصحاب االعمال على استيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -2جتربة كندا -بنغالديش املشتركة واملسماة (مهارات بنغالديش للتوظيف واالنتاج).
 -3جتربة معهد ستاركلوف األمريكي.
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 -4جتربة جامعة شرق كنتاكي بالواليات املتحدة األمريكية.
 -٥جتربــة مؤسســة  Abi-Techالســتخدام التقنيــة املتطــورة والواقــع االفتراضــي لتدريــب وعــاج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وفيما يلي نعرض لهذه التجارب فيما يلي:

 -1منوذج  SIYBالصيني لتدريب أصحاب األعمال على استيعاب األشخاص
ذوي اإلعاقة:
مت التوصــل إلــى جتربــة متميــزة مــن الصــن تتلخــص يف تدريــب أصحــاب األعمــال على اســتيعاب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة و أطلــق عليهــا “ ”SIYBوهــي اختصــار لـــ Save and Improve Your Business
أي (حافــظ علــى مشــروعك وعــززه) أي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة Training of Trainers (ToT) on Start
and Improve Your Business (SYIB) for National Vocational Rehabilitation Center, 2011, English,
.International Labor Organization
دليــل للمنظمــن واملدربــن يف الصــن :مت إنتــاج هــذا الدليــل بواســطة إحــدى مقاطعــات جمهورية
الصــن الشــعبية وعلــى وجــه التحديــد بواســطة قســم الضمــان االجتماعــي وحكومــة مقاطعــة نينجيشــا
هــوى  Ningxia Huiبالتعــاون مــع جهــات أخــرى بالواليــة .ويوجــد نحــو  ٨٣مليــون شــخص مــن ذوي
اإلعاقــات .ويهــدف هــذا الدليــل إلــى تزويــد أصحــاب األعمــال بالوعــي واملعلومــات عــن زيــادة درجــة
الوصــول لــذوي اإلعاقــات لــكل مراحــل العمــل بــدءاً مــن التدريــب إلــى االســتقرار يف العمــل املهيــأ
لــذوي االحتياجــات اإلعاقــة .وذلــك اعتمــادا علــى وثيقــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تبنتهــا
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف جلســتها احلاديــة والســتني يف  ١٣ديســمبر )611/61/A( ٢٠٠٦
والتــي تتطلــب مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بطريقــة كاملــة يف املجتمــع.
من خصائص التجربة ما يلي:

تقدم التجربة حتوال من النموذج القدمي املتمثل يف الشكل التالي رقم (:)2

حيــث يعتبــر املــرض واالضطــراب كالهمــا يف هــذا النمــوذج الســبب الرئيســي لإلعاقــة كمــا أن
الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة هــو وحــده املتحمــل لإلعاقــة وأنــه هــو املتصــف بعــدم القــدرة علــى األداء
الوظيفــي.

شكل رقم (:)3
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أمــا يف النمــوذج الثانــي ،فــإن ذوي اإلعاقــات ال يتصفــون باإلعاقــة بــل يتــم توصيفهــم علــى
أنهــم أشــخاص قــادرون فاعلــون يف املجتمــع ،ولكــن قدراتهــم تختلــف عــن قــدرات غيرهــم ،وأن
اإلعاقــة هــي مــن صفــات املجتمــع والتــي تتســبب يف منعهــم مــن حتقيــق ذواتهــم ،وإثبــات فاعليتهــم
ومشــاركة إنتاجيتهــم .ويقــع الدليــل يف  61صفحــة مــن املعلومــات املفيــدة والعمليــة واملهمــة يف دمــج
وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويف تهيئــة األعمــال الســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التدريــب
والتوظيــف.
وتعكس هذه التجربة ما يلي:
 أهميــة نشــر الوعــي يف املجتمــع وتغييــر الصــورة النمطيــة عــن اإلعاقــة وأســبابها وكيفيــة التعامــلمعها.
 التوســع يف شــمول أطيــاف املجتمــع املختلفــة مــن أصحــاب األعمــال ضمــن أصحــاب املصالــح يفتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 تدريــب أصحــاب األعمــال علــى أنــواع االســتيعاب املمكنــة لتيســير وصــول األشــخاص ذوياإلعاقــة إلــى التجريــب وإلــى أماكــن العمــل ولتمكينهــم مــن تأديــة العمــل واســتغالل جميــع
طاقاتهــم وقدراتهــم.
 بيــان فوائــد توظيــف ذي اإلعاقــة والتــي تعــود علــى املجتمــع بالدرجــة األولــى ،وكذلــك علــىأصحــاب األعمــال وعلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التعريــف بأنفســهم وبقدراتهــم وبإعاقاتهــم بــدال مــن متكــناملجتمــع مــن احلديــث عنهــم.
 حتديث التعريف وتصنيف لإلعاقات املختلفة. بيان تأثير التحيز والتمييز املركب. تضمني األشخاص ذوي اإلعاقة يف التدريب. إعداد املتدربني نفسيا وعلميا ومهنيا للتدريب يف مكان واحد من:أ -األشخاص ذوي اإلعاقة.
ب -األشخاص العاديني.
ج -املدربني واملنظمني.
 تســليط الضــوء علــى فوائــد املشــاريع واألعمــال وجهــات التوظيــف مــن توظيــف األشــخاص ذوياإلعاقــة.
 التعريف بطرق التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. بيان سبل وسائل توسيع دائرة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة املختلفة للتدريب واملشاركة. تعميم قائمة حتقق من الوظائف البدنية والعقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة.ويوجــد باملالحــق اســتمارة « ملعرفــة ســهولة الوصــول إلــى مواقــع التأهيــل والتدريــب للتوظيــف
مــن وجهــة نظــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة» مت اســتخدامها بالصــن.
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 -٢جتربــة كنــدا -بنغالديــش املشــتركة واملســماة (مهــارات بنغالديــش للتوظيــف
واإلنتاج):
تتمثــل جتربــة بنغالديــش الرائــدة يف مشــروع تعــاون مــع احلكومــة الكنديــة (يف التمويــل) ومنظمــة
العمــل الدوليــة (يف التنفيــذ) بالتعــاون مــع حكومــة بنغالديــش ،والــذي أطلــق عليــه مشــروع «مهــارات
بنغالديــش للتوظيــف واإلنتــاج “Bangladesh Skills for Employment and Productivity (B-SEP), 2013,
.”Government of Canada
يهــدف هــذا املشــروع إلــى تســريع اجلهــود القائمــة مــن منظمــات ومتبرعــن مع احلكومــة من أجل
حتقيــق االعتــراف باملهــارات وجعلهــا ســهلة الوصــول ،وعاليــة اجلــودة ،ومرتبطــة مباشــرة بالوظائــف
وقــد اســتغرق تطبيــق املشــروع مــا يزيــد علــى ســتة أعــوام يف املــدة مابــن  27مــارس  30 – 2013يونيــو
2019م .وتركــزت أهدافــه حــول:
 تطويــر القــدرات املؤسســية :وشــملت علــى إنشــاء صنــدوق للمــوارد البشــرية ،ولوائــح نظــاممعلومــات لفهــم أفضــل للعــرض والطلــب علــى املهــارات ،وللتعريــف باملهــارات.
 توفير شهادات املعايير ،والتدريب والتقومي. بناء وتطوير املهارات الصناعية. الوصــول املتكافــئ واملتســاوي للمهــارات :ولعــل هــذا اجلانــب هــو الــذي يهــم األشــخاص ذوياإلعاقــة إذ إنــه يهتــم بزيــادة تيســير الوصــول إلــى املهــارات والوظائــف للفئــات احملرومــة مــن
خــال تطويــر وتوصيــل املهــارات التقنيــة واخلدمــات اإلشــرافية للنســاء واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،مــع دعــم الوظائــف فيمــا يســمى (الوظائــف اخلضــراء) أي الوظائــف الصديقــة للبيئــة.
ولتحقيق هذا الهدف مت تنفيذ عدة أنشطة والتي حققت عدة إجنازات منها ما يلي:
أ -الشراكات للتضمني املستدام لألشخاص ذوي اإلعاقة يف وظائف القطاع اخلاص.
ب -إطالق استراتيجية وطنية للمساواة اجلندرية (بني الرجال والنساء) يف املهارات.
ج -تشــجع منظمــة العمــل الدوليــة ريــادة املشــاريع اخلضــراء يف الســياحة ويف إنتــاج األغذيــة
الزراعيــة.
د -توافــق وزارة التعليــم علــى فــرض نســبة  %5يف القبــول لــذوي االحتياجــات اخلاصــة يف مؤسســات
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي (.)TVET
هـ -مت عقد سيمينار لنموذج مستدام من التضمني لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجال السياحة.
وتعد هذه التجربة ملهمة من حيث:
 حتقيــق الوصــول املتكافــئ للتدريــب واملهــارات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــات علــى قــدم املســاواةمــع غيرهــم مــن األشــخاص بــدون إعاقــات.
 إطــاق اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق وصــول اإلنــاث إلــى التأهيــل والتدريــب واملهــارات علــى قــدماملســاواة مــع الذكــور.
 حتقيــق التضمــن املســتدام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التوظيــف خصوصــا يف مجــاالت قــدتكــون غيــر مســبوقة يف اململكــة العربيــة الســعودية مثــل الزراعــة والســياحة.
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 -٣جتربة معهد ستاركلوف األمريكي:
يقــع معهــد ســتاركلوف لإلعاقــة  Starkloff Disability Instituteمبدينــة ســانت لويــس بواليــة مونتانا
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة :وشــعاره هــو (املستشــار للقــوى العاملــة ،ومــكان العمل).
وهــو منظمــة خيريــة تعــرف نفســها كمــا يلــي« :متخصصــة و(مقتصــرة على) مســاعدة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة علــى الوصــول للمشــاركة الكاملــة وعلــى قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب املجتمع».
ويعمــل املعهــد علــى تغييــر االجتــاه والنظــرة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال األنشــطة
التــي تعطــي انطباعــات إيجابيــة عــن التعايــش مــع اإلعاقــة وتســاعد علــى توفيــر مجتمــع متقبــل
ومرحــب باألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويرجــع تاريــخ معهــد ســتاركلوف إلــى عــام  2003حيــث قــام
بإنشــائه ثالثــة أشــخاص هــم ماكــس وكولــن ســتاركلوف مــع ديفيــد نيوبيرقــر .ويصنــف املعهــد نفســه
علــى أنــه «مستشــار للقــوى العاملــة وأماكــن العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة» ويســاهم مستشــارو
املعهــد يف إعــداد الشــركات للترحيــب باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويقــدم املعهــد اخلدمــات التاليــة:
 معلومــات للباحثــن عــن عمــل مــن هــو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة :حيــث قــام بتجميــع مــوادتعليميــة ومرئيــة ميكنهــا أن تســاعد يف إعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســوق العمــل ،ومــن
املوضوعــات التــي تتناولهــا هــذه املــواد مــا يلــي:
· إعداد السيرة الذاتية.
· اإلفصاح عن اإلعاقة.
· االستخدامات العديدة للقصص.
· التواصل والشبكات.
 ويقدم اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة من فئتني هما:· فئة الشباب ،وتشمل:
 برنامج «احلم بال حدود».
 معسكر املهنة.
 قصة جناح.
· فئة الكبار ،وتضم:
 أكادميية املهنة.
 قصة جناح.
ويف كل برنامــج توجــد عــدة تســجيالت مرئيــة (فيديــو) تســرد قصــص جنــاح وحتفيــز ،مــع تعليــم
املهــارات وكيفيــة اكتســابها.
ويعلــن املعهــد عــن حاجتــه إلــى متطوعــن أســبوعيا مــن الذيــن يعملــون يف مجــال مهنــي مــن أجــل
املســاعدة يف تعليــم وتقــدمي املشــورة أو الشــراكة يف برامــج الكبــار والشــباب املرشــحني .كمــا يطلــب
املعهــد نوعــا آخــر مــن املتطوعــن وهــم:
 املهنيــون العاملــون يف املجتمــع احمللــي وذلــك ملقابلــة املرشــحني مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــةملســاعدتهم علــى توســيع دائــرة الشــبكة املهنيــة ،ويذكــر أن األبحــاث تشــير إلــى أن  %85مــن
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الوظائــف يتــم شــغلها مــن خــال الشــبكات االجتماعيــة ،ممــا يظهــر عقبــات إضافيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
الهــدف مــن برنامــج التواصــل املهنــي هــو مســاعدة األشــخاص املؤهلني املرشــحني من األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف التغلــب علــى مصاعــب العزلــة يف اإلعاقــة و[عــدم] وجــود الشــبكات االجتماعيــة (أي
املعــارف) مــن خــال توصيلهــم مبهنيــن ذوي عقليــة منفتحــة لتضمــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
منطقــة ســانت لويــس.
من الفرص التطوعية الشاغرة املتاحة ما يلي:
· موصل مهني .Professional Connector
· متطوعو شركات .Corporate Volunteers
· أصدقاء صغار .Young Friends
· تدريب جامعي .College Internship
· مصور فوتوغرايف ملعسكر «احلم بال حدود» املهني .Dream Big Career Camp Photographer
· متطوعون ألعمال املكتب وللمناسبات .Office and Event Volunteers
ويبــن املعهــد أن مصــادر الدعــم الوحيــد لــه تأتــي مــن التبرعــات الشــخصية مــن اجلمهــور ،كمــا
أن املعهــد يحظــى باإلعفــاء الضريبــي يف الواليــات املتحــدة لكونــه مؤسســة خيريــة مت ترخيصهــا علــى
أنهــا جمعيــة (.)C 3 Starkloff Career Academy Institute website, 2020 )501
وتعكس جتربة معهد ستاركلوف لإلعاقة جانبني هامني هما:
 األول :دعــم انتشــار مراكــز دعــم تأهيــل وتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقات املعتمــدة على اخلدماتالتطوعيــة واملشــتملة  -ضمــن خدماتهــا األخــرى – علــى اســتقطاب املتطوعــن والداعمــن
لدعــم خدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتدريبهــم وتوظيفهــم ،وتقويــة الشــبكات االجتماعيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــات وهــو مــا يدعــم التوظيــف وذلــك ألن الدراســات أثبتــت أن الشــبكات
االجتماعيــة هــي مــن أكثــر الوســائل جناحــا يف حتقيــق التوظيــف لــذوي اإلعاقــات والعاديــن علــى
الســواء.
 الثانــي :حتويــل اجلمعيــات واملراكــز األهليــة املهتمــة بتقــدمي اخلدمات لألشــخاص ذوي اإلعاقاتلتحقيــق الكفايــة ومــن ثــم التنميــة املســتدامة بــدال مــن الرعائيــة.

 -4جتربة جامعة شرق كنتاكي :East Kentucky University

تعتبــر حــوادث اإلصابــات يف العمــل هــي أحــد أهــم أســباب اإلعاقــات وأكثرهــا انتشــارا يف
املجتمــع ،كمــا تعــد برامــج الســامة يف العمــل أحــد أهــم أســباب الوقايــة مــن تلــك اإلصابــات ومــن
ثــم التقليــل مــن اإلعاقــات يف املجتمــع .كمــا أن األشــخاص ذوي اإلعاقــات هــم أكثــر العاملــن تعرضــا
لإلصابــات يف العمــل عنــد عــدم توفــر اشــتراطات الســامة املناســبة إلعاقاتهــم .وعلــى هــذا األســاس
تعتبــر ممارســة جامعــة شــرق كنتاكــي يف تدريــس «الســامة يف العمــل» يف مرحلتــي البكالوريــوس
واملاجســتير ،إحــدى املمارســات الرائــدة عامليــاً يف هــذا املجــالImplementing a Return -to-Work( .
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).Program, (2019), English, Eastern Kentucky University, EKU Online
القوانــن األمريكيــة تعتبــر مراعــاة قواعــد الســامة يف العمــل مــن أهــم العوامــل واالشــتراطات
لصالحيــة بيئــة العمــل ،وخصوصــا لــذوي اإلعاقــات الذيــن يكونــون أكثــر عرضــة لإلصابــة يف العمــل
مــن غيرهــم .ولهــذا تعتبــر جتربــة جامعــة شــرق كنتاكــي األمريكيــة رائــدة ،لتخصيصهــا درجتــن
علميتــن همــا درجــة البكالوريــوس ودرجــة املاجســتير يف الســامة املهنيــة .وتصنــف اجلامعــة ضمــن
أفضــل اجلامعــات يف الواليــات املتحــدة طبقــا لتصنيــف فوربــس ،وكأفضــل اجلامعــات احلكوميــة
طبقــا لتصنيــف  .U. S. News and World Report, 2018كمــا تقيــم اجلامعــات شــراكات مــع عــدة شــركات
صناعيــة مشــهورة لتدريــب اخلريجــن فيهــا.
وتعكــس التجــارب اجلامعيــة الســابقة أهميــة إنشــاء برامــج جامعيــة بدرجــات علميــة لتدريــس
الســامة يف محيــط العمــل ،والتوعيــة بأســباب إصابــات العمــل وســبل الوقايــة منهــا مــع تقــدمي
االحتــرازات الكافيــة املناســبة لــذوي اإلعاقــات .وعليــه ميكــن لهــذه البرامــج اجلامعيــة أن تســاهم
بتقليــل مصــادر وأســباب اإلعاقــات يف املجتمــع مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى حمايــة ذوي اإلعاقــات مــن
اإلصابــات التــي قــد حتــدث لهــم أثنــاء العمــل بســبب ضعــف اشــتراطات الســامة أو عــدم مالءمتهــا
إلعاقاتهــم.

 -5جتربة مؤسسة  Abi-Techيف سنغافورة: Singapore :

تعــد جتربــة اســتخدام التقنيــة يف تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســنغافورة مــن التجــارب
الرائــدة عامليــاً ،حيــث تعتبــر مؤسســة  Abi-Techإحــدى املؤسســات الرائــدة يف تطبيقــات الواقــع
االفتراضــي والتدريــب املهنــي  VR/ARلــذوي االحتياجــات اخلاصــة يف ســنغافورة ،ومــع أن هــذه
التقنيــات تعتبــر جديــدة يف مجــال تدريــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،فــإن املؤسســة تركــز علــى
اخلبــرات املكثفــة للمطوريــن العاملــن بهــا يف تقــدمي هــذه القطــع الفنيــة الرائعــة والتــي تعــد األفضــل
يف مجالهــا وظيفيــاً وأدا ًء ،والتــي ميكــن اســتخدامها يف أجهــزة عديــدة.
وتقــدم مؤسســة  Abi-Techالتدريــب لــذوي االحتياجــات اخلاصــة  -كأحــد أنشــطتها  -يف مجــال
تدريــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة وتســتخدم الواقــع االفتراضــي يف التدريــب املهنــي (Virtual Reality
.)Vocational Rehabilitation
وتؤكــد علــى أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعليــم ميكنهــم االســتفادة العظيمــة مــن
التقــدم التقنــي يف مجــال الواقــع االفتراضــي ،ويف الواقــع املعــزز .وتنــص علــى أن األطفــال الذيــن
يعانــون مــن التوحــد ميكنهــم تعلــم مهــارات اجتماعيــة مــن خــال تقنيــات الواقــع االفتراضــي والواقــع
املعـ�زز والـ�ذي يركـ�ز علـ�ى نقـ�اط القـ�وة ونقـ�اط الضعـ�ف يف اضطـ�راب طيـ�ف التوحـ�د (�Autism Spec
 ،)trum Disorder ASDمــن خــال إيجــاد بيئــات حتــت التحكــم ممــا يــؤدي إلــى خفــض القلــق يف أوضــاع
اجتماعيــة حقيقيــة .ولهــذه الشــركة عــدة أفــرع يف كل مــن ســنغافورة وماليزيــا والهنــد .وتقــدم الشــركة
اخلدمــات التاليــة:
 -االستشارات.
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 اخلدمات املدارة. التطوير الرقمي. تطوير التطبيقات للهواتف الذكية. تصميم املواقع والتطبيقات.وتعــرض الشــركة علــى موقعهــا فيديــو يبــن طريقــة عــرض فيديــو مــن الواقــع االفتراضــي يــراه
طفــل مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن خــال نظــارة خاصــة ،يف حــن يــرى املــدرب شاشــة أخــرى
ويقــوم املــدرب بتعليــم الطفــل مــن خــال الرســوم املتحركــة داخــل الشاشــة.
ويذكــر املوقــع أنــه نظــرا ألن الشــكل االفتراضــي ميكــن تطبيقــه علــى أي موضــوع ،فــإن الواقــع
املعزز/الواقــع االفتراضــي ميكــن أن يقــدم بيئــة جذابــة ومريحــة للذيــن يعانــون مــن الضغــوط أو ميــرون
بقلــق حســي زائــد.
ومن فوائد التطبيقات االفتراضية/املعززة للواقع ما يلي:
 إنها مدفوعة بالواقع االفتراضي:· الغمر والتكرار الذي يوفر سياقا يصعب تطبيقه يف املنزل أو املكتب.
 تقدم جتربة لألشخاص حتت التدريب حتت اإلشراف:· اآلباء واملعاجلون ميكنهم مساعدة وإدارة التقدم للمتعلم يف طريقة جذابة وممتعة.
 رخيصة التكلفة:· تقدمي العالج عن بعد بطريقة سهلة الوصول.
 جمع البيانات:· ميكــن حتليــل احللــول التــي تقدمهــا الشــركة حتلي ـ ً
ا آليــا واالســتفادة مــن البيانــات التــي لــم
يتــم االســتفادة منهــا ســابقا.
كمــا ميكــن أن يتــم التدريــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى املمارســات احلياتيــة وعلــى املهــارات
املهنيــة يف منازلهــم ودون احلاجــة إلــى مشــقة اخلــروج والتعــرض لألخطــار مــن أجــل احلصــول علــى
التدريــب.
وقــد مت التواصــل مــع الشــركة عــن طريــق صفحــة املراســلة اخلاصــة باملوقــع للحصــول علــى
املعلومــات املتعلقــة بالبرامــج واألجهــزة املطــورة لتدريــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة وذوي صعوبــات
التعلــم ،وقــام منــدوب الشــركة بتزويدنــا بوثيقــة ميكــن تلخيــص محتواهــا فيمــا يلــي:
 املــرآة التفاعليــة /الواقــع االفتراضــي املعــزز للتوحــد Interactive Mirror/Augmented Virtual
Reality for Autism
تســاعد هــذه التقنيــة املصابــن بالتوحــد يف اكتســاب مهــارات حياتيــة وتقــومي ذلــك التقــدم كميـاً
مــن خــال التحكــم يف اجلهــاز حســب قــدرة املتعلــم ودرجــة مهارتــه ،وعلــى ســبيل املثــال ميكــن اإلفــادة
منــه يف حالتــي التوحــد واإلعاقــة كمــا يلــي:
 منوذج عبور الطريق لذوي التوحد:· املشي يف جانب الطريق.
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· وصــول املشــاة إلــى نقطــة عبــور الطريــق .يقــوم باإلشــارة باليــد علــى العامــود للضغــط علــى زر
العبــور.
· ينتظر املشاة حتول الضوء إلى اللون األخضر .
· يتحول الضوء إلى اللون األخضر.
· يشير املشاة باليد لعبور الطريق.
ويحتاج البرنامج إلى تعديالت:
· منوذج مبسط يتضمن تعليمات صوتية مع إشارات مرئية مصاحبة.
· منوذج متقدم مع إشارات مرئية فقط.
 تطبيــق الواقــع االفتراضــي لتدريــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة VR Application for Special
Needs Training
ويفيــد هــذا التطبيــق األطفــال ذوي اإلعاقــة مبــا فيهــم أطفــال التوحــد يف تعلــم املهــارات
االجتماعيــة بالتركيــز علــى كل مــن نقــاط القــوة والضعــف لــدى هــؤالء األطفــال مــن خــال التحكــم يف
البيئــة مــع خفــض القلــق املصاحــب لألوضــاع االجتماعيــة ،ويذكــر املنشــور املرســل مــن الشــركة أن هــذا
التطبيــق ميكــن أن يســاعد يف:
 تكوين مهارات احلياة الواقعية. بناء الروابط االجتماعية. تعليم قصص.ويوفــر الواقــع االفتراضــي وســائل تعليــم عبــر األدوات احلســية للتخفيــف مــن الشــعور بالضغــط
والقلــق .ويتطلــب هــذا التطبيــق اســتخدام نظــارة خاصــة ،وميكــن اســتخدام التطبيــق مــع آيبــاد وأجهــزة
آيفون إذ إن البرنامج مدعم بـ  ،IOSوتبلغ تكلفة التدريب للشــخص الواحد  150.00دوالرا يف الشــهر
الواحــد علــى أال يقــل عــدد املتدربــن عــن خمســن شــخصا ،وتوجــد تكلفــة إضافيــة للتعديــات مثــل
تعديــل اللغــة إذ إن التطبيــق يعمــل باللغــة اإلجنليزيــة (بالنطــق األمريكــي) ،وميكــن تعديلــه الســتخدام
اللغــة العربيــة وأيضــا باللهجــة الســعودية( .ولالطــاع علــى كامــل املعلومــات واالجهــزة والتكلفــة ،راجــع
املالحــق اخلاصــة باملمارســات الرائــدة).
و تعــد جتربــة مؤسســة  Abi-Techجتربــة ملهمــة ميكــن تفعيلهــا يف املجتمــع الســعودي مــن
اســتخدام الواقــع االفتراضــي والتقــدم التقنــي يف هــذا املجــال لعــاج احلــاالت النفســية املصاحبــة
لإلعاقــات ،وكذلــك يف إكســاب املهــارات احلياتيــة واملهنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات ومنهــم الذيــن
يعانــون مــن طيــف التوحــد.
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ثالثــ ًا /أهــم املمارســات العربيــة الرائــدة يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

شــهد العقــد احلالــي تطــوراً هائ ـ ً
ا يف مجــال االهتمــام باألشــخاص األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
فقــد عــززت االتفاقيــات الدوليــة احلاجــة إلــى اعتمــاد التنـ ّوع البشــري كونــه عامـ ً
ا أساسـ ًيا لتحســن
الكفــاءة واإلنتاجيــة والتشــجيع علــى التنافســية والتطــور ،وكانــت اإلعاقــة عامـ ً
ا مه ًمــا يف النقــاش حــول
هــذا التن ـ ّوع .ومت تفعيــل ذلــك مــن خــال وضــع البرامــج املناســبة لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وتأهيلهــم ودمجهــم يف املجتمــع مــن خــال سياســات اجتماعيــة تهــدف إلــى اســتثمار قدراتهــم
ومتكينهــم وحتويلهــم مــن طاقــة إنتاجيــة معطلــة إلــى طاقــة منتجــة يف حــدود إمكاناتهــم وقدراتهــم
ليكــون لهــم دور يف بنــاء املجتمــع.
وانبثــق عــن ذلــك اهتمــام الــدول العربيــة يف شــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التأهيــل
والتدريــب والتوظيــف ،وأدى ذلــك إلــى تطويــر بيئــات العمــل ،وإتاحــة إجــراءات التوظيــف ،واالختيــار
وتكييــف بيئــة العمــل وغيرهــا مــن االعتبــارات التــي تهــدف إلــى متكينهــم وتوظيفهــم وحتديــد اخلدمــات
املنتظمــة واملتكاملــة التــي تضمــن لهــم حيــاة كرميــة متكنهــم مــن االندمــاج يف املجتمــع.

أبرز تشريعات ذوي اإلعاقة يف العالم العربي:
اتخــذت احلكومــات العربيــة خطــوات مهمــة لوضــع وتطويــر التشــريعات ذات العالقــة بحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل ،فالقوانــن املتعلقــة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى ســبيل
املثــال موجــودة يف جميــع الــدول العربيــة ومت نشــرها والتعريــف بهــا يف الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان،
ومــن ذلــك مــا ذكرتــه أشــرف ( )2017إذ اســتعرضت عــد ًدا مــن أبــرز التشــريعات التي تخدم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف العالــم العربــي كمــا يلــي:
· يف اﻷردن «قانون رقم  31لسنة »2007
التدريب املهني والعمل
 التدريــب املهنــي املناســب لألشــخاص املعوقــن وتطويــر قدراتهــم علــى وفــق احتياجــات ســوق العمــلمبــا يف ذلــك تدريــب املدربــن العاملــن يف هــذا املجــال وتأهيلهــم.
 حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى فــرص متكافئــة يف مجــال العمــل والتوظيــف مبــا يتناســبمــع املؤهــات العلميــة.
 إلــزام مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص والشــركات التــي يقــل عــدد العاملــن يف أي منهــا عــن ()25ا وال يزيــد عــن ( )50عام ـ ً
عام ـ ً
ا بتشــغيل عامــل واحــد مــن األشــخاص املعوقــن ،وإذا زاد عــدد
العاملــن يف أي منهــا علــى ( )50عام ـ ً
ا تُخصــص مــاال تقــل نســبته عــن ( )%4مــن عــدد العاملــن
فيهــا لألشــخاص املعوقــن شــريطة أن تســمح طبيعــة العمــل يف املؤسســة بذلــك.
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· سلطنة عمان «مرسوم سلطاني رقم  63لسنة »2008
املادة ()9
تلتــزم اجلهــات احلكوميــة وأصحــاب األعمــال الذيــن يســتخدمون خمســن عامـ ً
ا فأكثــر بتعيــن
مــن ترشــحه وزارة القــوى العاملــة مــن املعاقــن املؤهلــن مــن واقــع ســجل القــوى العاملــة الوطنيــة،
وذلــك بنســبة مــن الوظائــف أو املهــن املطلــوب شــغلها ،ويصــدر بتحديــد هــذه النســبة بعــد أخــذ رأى
الوزيــر قــرار مــن مجلــس اخلدمــة املدنيــة فيمــا يخــص اجلهــات احلكوميــة ،وقــرار مــن وزيــر القــوى
العاملــة فيمــا يخــص القطــاع اخلــاص.
· دولة اإلمارات العربية املتحدة «قانون احتادي رقم  29لسنة »2006
املادة ()16
لصاحــب االحتياجــات اخلاصــة املواطــن احلــق يف العمــل وفــى شــغل الوظائــف العامــة ،وال تشــكل
االحتياجــات اخلاصــة يف حــد ذاتهــا عائقــاً دون الترشــيح واالختيــار للعمــل ،ويُراعــى عنــد إجــراء
االختبــارات املتعلقــة بالكفــاءة لاللتحــاق بالعمــل االحتياجــات اخلاصــة ملــن تســري عليهــم أحــكام هــذا
القانــون.
املادة ()17
يجــوز للــوزارة التعاقــد مــع جهــات أخــرى لتنفيــذ مشــاريع لتأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة،
ويحــدد الوزيــر الشــروط واألحــكام والضوابــط الالزمــة لذلــك.
املادة ()18
تُبــن التشــريعات الصــادرة يف الدولــة اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لضمــان شــغل صاحــب
االحتياجــات اخلاصــة للوظائــف يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص ،وســاعات العمــل واإلجــازات
وغيرهــا مــن األحــكام اخلاصــة بعمــل صاحــب االحتياجــات اخلاصــة مبــا يف ذلــك الضوابــط الالزمــة
النتهــاء اخلدمــة واســتحقاق مكافــأة أو معــاش التقاعــد.
· دولة الكويت «قانون رقم  8لسنة »2010
املادة ()13
حتــدد الهيئــة باالتفــاق مــع اجلهــة املعنيــة املراحــل التدريبيــة والتأهيليــة ،وشــروط قبــول
اﻷشــخاص ذوي اﻹعاقــة مبراكــز التأهيــل والتدريــب واحلــاالت التــي يجــوز فيهــا اإلعفــاء مــن بعــض
هــذه الشــروط ،كمــا تقــوم باعتمــاد شــهادات التأهيــل املهنــي وتقيــد بديــوان اخلدمــة املدنيــة وبرنامــج
إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي ،وتعطــى لهــم أولويــة التعيــن يف الوظائــف واملهــن علــى
أن يراعــى يف ذلــك قواعــد حتديــد درجــة التعيــن وشــروط شــغل الوظائــف املقــررة قانوني ـاً.
املادة ()14
تلتــزم اجلهــات احلكوميــة واألهليــة والقطــاع النفطــي التــي تســتخدم خمســن عامـ ً
ا كويتيـاً علــى
األقــل باســتخدام نســبة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن مهني ـاً ال تقــل عــن  %4مــن العاملــن
الكويتيــن لديهــا ،وال يجــوز ألي مــن هــذه اجلهــات رفــض تعيــن املرشــحني مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة للعمــل لديهــا دون ســبب مقبــول ،خــاف اﻹعاقــة.
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وتُوفــر الدولــة برامــج حتفيزيــة جلهــات العمــل التــي توظــف مــا يزيــد عــن النســب احملــددة مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويجــوز للحكومــة تقــدمي الدعــم املــادي للجهــات التــي تتجــاوز هــذه النســب،
ويصــدر بشــروط الدعــم قــرار مــن الســلطة املختصــة بنــاء علــى عــرض الهيئــة.
املادة ()15
تلتــزم جهــات العمــل املختلفــة بتحديــد املهــن والوظائــف الشــاغرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
وفــق تخصصاتهــم ،وتقــدمي بيــان دوري بذلــك كل ســتة أشــهر لديــوان اخلدمــة املدنيــة والهيئــة وبرنامــج
إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي ،ويجــب علــى جهــة العمــل اتخــاذ الترتيبــات التيســيرية
وجتهيــز بيئــة العمــل املناســبة لتمكينهــم مــن االندمــاج يف بيئــة العمــل.
املادة ()16
حتــدد الهيئــة اإلجــراءات الالزمــة والكفيلــة مبنــع جميــع صــور إســاءة اســتغالل ذوي اﻹعاقــة يف
العمــل.
املادة ()17
تضمــن الدولــة حــق اﻷشــخاص ذوي اﻹعاقــة يف التمتــع بالترقيــات واالمتيــازات الوظيفيــة
واملكافــآت يف القطاعــات احلكوميــة واﻷهليــة والنفطيــة ،ويكــون للمتميزيــن منهــم اﻷولويــة يف ذلــك.
· اجلمهورية اللبنانية «قانون رقم  220لسنة  »2000املادة ()69
شروط التوظيف:
 -1ال تشكل اإلعاقة بحد ذاتها حائ ً
ال دون الترشيح ألي عمل أو وظيفة.
 -2يعتبــر بحكــم امللغــى كل نــص يشــترط ﻷي عمــل أو وظيفــة ســامة البنيــة أو اجلســد أو عــدم
اإلصابــة بإعاقــة أو عاهــة أو علــة أو مــا شــابه ذلــك مــن تعابيــر وألفــاظ ممــا يــؤدى إلــى احلــول
دون قبــول طلــب املعــوق.
 -3تعتبــر االمتحانــات املتعلقــة بالكفــاءة مــدة التــدرج املعمــول بهــا كافيــة لقبــول أو رفــض التوظيــف
علــى أن تراعــى احلاجــات اخلاصــة باملعوقــن لتمكينهــم مــن إجــراء االمتحانــات متــى كان معمــوال
بهــا.
· دولة فلسطني «قانون رقم  4لسنة »1999
 -1إلــزام املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة باســتيعاب عــدد مــن املعوقــن ال يقــل عــن  %5مــن
عــدد العاملــن مبــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل يف تلــك املؤسســات مــع جعــل أماكــن العمــل مناســبة
الستخدامهم.
 -2تشجيع تشغيل املعوقني يف املؤسسات اخلاصة من خالل خصم نسبه من الضرائب.
· جمهورية العراق «قانون رقم »38
املادة ()16
 -1تخصــص الــوزارات ،واجلهــات غيــر املرتبطــة بــوزارة ،وشــركات القطــاع العــام ،وظائــف لــذوي
اﻹعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة ال تقــل عــن ( )%5مــن مالكهــا.
 -2يلتــزم صاحــب العمــل يف القطــاع املختلــط باســتخدام عامــل واحد من ذوي اﻹعاقــة واالحتياجات
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اخلاصــة ممــن تتوافــر فيهــم احلــد األدنــى مــن املؤهــات املطلوبــة إذا كان يســتخدم عــدداً مــن
العمــال ال يقــل عــن (30ثالثــن) وال يزيــد عــن (60ســتني) عامــا و( )%3ثالثــة مــن املئــة يف األقــل
مــن مجمــوع العمــال إذا كان يســتخدم أكثــر مــن ( )60ســتني عامــا.
باإلضافــة إلــى التشــريعات والقوانــن املذكــورة أعــاه ،وفــرت الكثيــر مــن الــدول العربيــة فــرص
العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القطــاع العــام ،وتعمــل علــى زيادتهــا يف القطــاع اخلــاص (انظــر
اجلــدول .)1

جدول ()3.1
حصص العمالة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املنطقة العربية:
اجلزائر

واحد يف املئة لكل صاحب عمل
املصــدر :القانــون رقــم  09-02بشــأن حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنهــوض بهــم (،)2002
الفصــل 2002
املادة  ،3املادة 27

البحرين

شخصا أو أكثر
اثنان يف املئة ألرباب العمل الذين يوظفون 50
ً
املصدر :القانون رقم  74بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ()2006
املادة 11

مصر

شخصا أو أكثر
خمسة يف املئة ألصحاب العمل الذين يوظفون 50
ً
املصدر :القانون رقم  39بشأن تأهيل املعوقني ( ،)1975املعدل بالقانون رقم )1982( 49
الفصل األول ،املادة 9

العراق

خمسة يف املئة للقطاع العام؛ شخص واحد من ذوي اإلعاقة يف شركات القطاع اخلاص
شخصا؛ ثالثة يف املئة على األقل
شركات القطاع التي توظف  30إلى 60
ً
شخصا
لشركات القطاع اخلاص التي توظف أكثر من 60
ً
املصــدر :القانــون رقــم  38بشــأن رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة
( ،)2013املــادة 16

األردن

ـخصا؛ أربعــة يف املئــة
شــخص ذو إعاقــة للكيانــات العامــة واخلاصــة التــي توظــف بــن  25و 50شـ ً
للكيانــات العامــة واخلاصــة التــي توظــف أكثــر من  50شــخص
املصدر :قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  ،)2007( 31املادة 3/4

الكويت

أربعة يف املئة من إجمالي املوظفني الكويتيني يف القطاع العام واخلاص
الكيانات النفطية التي توظف ما ال يقل عن  50كويت ًيا
املصدر :القانون رقم  8بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2010الفصل ،4املادة 14

لبنان

ثالثــة يف املئــة للقطــاع العــام؛ شــخص مــن ذوي اإلعاقــة للشــركات اخلاصــة التــي توظــف 30
ـخصا؛ ثالثــة يف املائــة
إلــى  60شـ ً
شخصا
الشركات اخلاصة التي توظف أكثر من 60
ً
املصــدر :القانــون رقــم  220بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)2000القســم  ، 8املــواد
74-73

61

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

املغرب

سبعة باملائة للقطاع العام
املصــدر :قــرار رئيــس الــوزراء رقــم  3.130.00بشــأن حتديــد عــدد الوظائــف املخصصــة لــه
املعوقــون ونســبة تلــك الوظائــف يف إدارات الدولــة والهيئــات األخــرى ذات الصلــة
( ،)2000املادة 2

عمان

لــم يتــم حتديــد حصــة محــددة ،ولكــن القانــون ينــص علــى أن تخصــص اجلهــات احلكوميــة
ـخصا أو أكثــر النســبة املئويــة للوظائــف لألشــخاص
والشــركات اخلاصــة التــي توظــف  50شـ ً
ذوي اإلعاقــة ،والتــي يتــم حتديدهــا حســب عــدد الوظائــف الشــاغرة
املصــدر :مرســوم الســلطنة رقــم  63بشــأن قانــون رعايــة وتأهيــل املعاقــن ( ،)2008القســم،2
املــادة 9؛ مرســوم الســلطنة رقــم  35بشــأن قانــون العمــل ( ،)2003املــادة 17

فلسطني

قطر

اململكة العربية
السعودية
السودان
سوريا

تونس

خمسة يف املئة للمنظمات احلكومية وغير احلكومية
املصدر :القانون رقم  4بشأن حقوق املعاقني ( ،)1999الفصل  ،2املادة 4 ،10ج
ما ال يقل عن اثنني يف املئة للقطاع العام؛ ما ال يقل عن اثنني يف املائة مع
شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة علــى األقــل ألصحــاب العمــل يف القطــاع اخلــاص التــي توظــف
ـخصا أو أكثــر.
 25شـ ً
املصدر :القانون رقم  2بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2004املادة 5
شخصا أو أكثر
أربعة يف املئة للشركات التي توظف 25
ً
املصدر :املرسوم امللكي رقم م  ،51 /قانون العمل ( )2005القسم  ، 2الفصل  ، 2املادة 28
اثنان يف املئة للجهات احلكومية
املصدر :قانون اخلدمة املدنية الوطنية ( ،)2007القسم  ، 4املادة 7/24
اثنان يف املئة للقطاع العام
املصدر اجلمهوري :قانون العمل رقم  ،)2010( 17املادة 136
واحد يف املئة من الوظائف يف القطاع العام؛ واحد يف املئة للقطاع احلكومي
واملؤسسات اخلاصة التي توظف  100شخص أو أكثر
املصــدر :التوجيــه رقــم  83بشــأن النهــوض وحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)2005املــواد
30-29

اإلمارات العربية
املتحدة

لــم يتــم حتديــد حصــة محــددة ،ولكــن القانــون ينــص علــى أن يتــم حجــز عــدد مــن الوظائــف
للمعوقــن حســب نظــام اخلدمــة املدنيــة والتــي يحددهــا مجلــس اخلدمــة املدنيــة
املصدر :قانون اخلدمة املدنية رقم )2001( 21

اليمن

خمسة يف املئة من إجمالي الوظائف الشاغرة يف القطاعني العام واخلاص
املصــدر :قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  )2002( 284بشــأن القواعــد التنفيذيــة للقانــون رقــم
 61بشــأن الرعايــة وتأهيــل املعاقني ()1999

املصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) (.)2014
ولكــن عنــد التمعــن يف تطبيــق هــذه التشــريعات وبيانــات النشــاط االقتصــادي ومعــدالت
التشــغيل والتوظيــف ،يظهــر جل ًيــا التفــاوت الكبيــر يف معــدالت العاملــن عنــد مقارنــة البيانــات املتعلقــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع مجمــوع الســكان ،إذ إن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املوظفــن أقــل
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بكثيــر مــن نظرائهــم الذيــن ال يعانــون مــن إعاقــات (انظــر اجلــدول  ،)2وبالتأمــل يف البيانــات املتاحــة
عــن معــدالت توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبالرغــم مــن وجــود القوانــن واألنظمــة املتعلقــة
بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وانتشــارها علــى نطــاق واســع يف املنطقــة العربيــة ،فــإن تطبيــق
هــذه القوانــن محــدود علــى أرض الواقــع .واالختالفــات بــن اجلنســن واضحــة جــ ًدا مــن خــال
االطــاع علــى البيانــات املتاحــة عــن النشــاط االقتصــادي ،إذ يبــن اجلــدول ( )3معــدالت التوظيــف
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجمــوع الســكان ،مصنفــن حســب نــوع اجلنــس يف البلــدان العربيــة التــي
تتوافــر فيهــا بيانــات قابلــة للمقارنــة .علــى وفــق هــذا اجلــدول ،وتظهــر الفجــوات بــن اجلنســن يف
معــدالت التوظيــف لــكل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجمــوع الســكان ويتفــاوت حجــم هــذه الفجــوة
بــن البلــدان ،إذ تبلــغ بعــض البلــدان معــدالت توظيــف أعلــى للرجــال مــن ثالثــة إلــى أربعــة أضعــاف
مقارنــة بالنســاء.

جدول ()3.2
معــدالت توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجمــوع الســكان ( 15ســنة فأكثــر) حســب اجلنــس
لبلــدان عربيــة مختــارة

املصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) (.)2014

جدول ()3.3
نســب التشــغيل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجمــوع الســكان ( 15ســنة فأكثــر) لبلــدان عربيــة
مختــارة
الدولة

إجمالي السكان ()%

األشخاص ذوي اإلعاقة ()%
الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

مصر

28.4

7.5

66.1

12.9

الكويت

45.4

21.6

84.0

58.1

عمان

23.7

4.8

54.7

15.5

فلسطني

28.7

3.6

42.4

7.1

قطر

38.9

8.1

95.8

50.8

املصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) (.)2014
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ونظــ ًرا ألن معــدالت توظيــف النســاء ذوات اإلعاقــة منخفضــة إلــى حــد مــا ،ميكــن تصــور
الصعوبــات اإلضافيــة التــي تعانــي منهــا النســاء نتيجــة إلعاقاتهــن يف احلصــول علــى وظيفــة .ويعــرض
اجلــدول ( )2،3نســب العمالــة لعــدد مــن البلــدان العربيــة ،علمــاً بــأن نســب العمالــة أداة مفيــدة
الستكشــاف مــدى اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل نســب ًة إلــى مجمــوع الســكان
(2013 ،Mitra and Mizunoya؛ منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الدولــي .)2011 ،وتشــير البيانــات
املتعلقــة بالكويــت ،وعمــان ،وفلســطني ،وقطــر ،إلــى أن الفجــوة بــن اجلنســن يف معــدالت التوظيــف
أعلــى بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مقارنــة مبجمــوع الســكان .وتشــير البيانــات املتعلقــة مبصــر
إلــى اجتــاه معاكــس إذ يبــدو أن الفجــوة بــن اجلنســن أقــل قليــا بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
مقارنــة مبجمــوع الســكان.
إضافــة إلــى الفجــوات بالنســبة ملتغيــر اجلنــس ،فــإن فجــوات التوظيــف يف البلــدان العربيــة متيــل
إلــى أن تكــون أعلــى بالنســبة لألشــخاص ذوي أنــواع معينــة مــن اإلعاقــات ،مثــل أولئــك الذيــن يعانــون
مـ�ن إعاقـ�ات عقليـ�ة ،مـ�ع وجـ�ود صعوبـ�ات كبيـ�رة يف توظيـ�ف األشـ�خاص ذوي اإلعاقـ�ات املتعـ�دد ة (�Mizu
.)noya and Mitra, 2013
خالصــة القــول فــإن البيانــات املتاحــة واملشــار إليها أعاله ،تشــير إلى أن األشــخاص ذوي اإلعاقة
يف املنطقــة العربيــة ،وعلــى الرغــم مــن وجــود التشــريعات التمكينيــة لهــم ،يعانــون مــن محدوديــة فــرص
العمــل والتأهيــل والتدريــب اجليــد مقارنــة بأقرانهــم مــن غيــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومــن اجلديــر
بالذكــر بوجــه خــاص أنــه يف حــن أن فــرص التوظيــف منتشــرة يف املنطقــة العربيــة إال أن معــدالت
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال تــزال منخفضــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة مبجمــوع الســكان ،ويبــدو
أن بعــض الفئــات ،مثــل النســاء ذوات اإلعاقــة يواجهــن عقبــات إضافيــة للحصــول علــى العمــل ،وذلــك
يؤكــد وجــود احلاجــة املاســة إلــى املزيــد مــن البحــوث والدراســات ملناقشــة التحديــات ووضــع احللــول
املناســبة نظــراً لتأثيرهــا يف معــدالت النشــاط االقتصــادي ،واخلــروج بتوصيــات وممارســات تطبيقيــة
مميــزة تدعــم توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
مــن خــال حتليــل التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة بتدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف بعــض الــدول العربيــة فإنــه ميكــن تلخيــص أهمهــا فيمــا يلــي:
 إلــزام الشــركات اخلاصــة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فعلــى ســبيل املثــال يف ســلطنةعمــان مت تعديــل قانــون العمــل وكفالــة تنفيــذ القانــون الــذي يلــزم الشــركات اخلاصــة التــي لديهــا
أكثــر مــن  50موظ ًفــا بتخصيــص مــا ال يقــل عــن  %2مــن املناصــب ألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 توفيــر بيانــات مصنفــة حســب الســن ونــوع اجلنــس ونــوع اإلعاقــة واملوقــع اجلغــرايف عــناألشــخاص ذوي اإلعاقــة املوظفــن يف ســوق العمــل وغيــر املوظفــن.
 اعتماد استراتيجيات لتوظيف النساء ذوات اإلعاقة يف سوق العمل. اعتماد تدابير جلعل البيئة املادية ألماكن العمل ميسرة ومالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.عمــل شــراكات تفاعليــة مــع مختلــف قطاعــات املجتمــع احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة مبــا يضمن
تقــدمي أفضــل اخلدمــات والبرامــج ووضــع خطــط العمــل لتدريــب وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة.

64

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

تقــوم اجلهــات املختصــة مبتابعــة برامــج التدريــب والتوظيــف ،ودراســة التحديــات واملعوقــات
التــي تؤثــر يف ســير العمــل وإيجــاد احللــول ،باإلضافــة إلــى تطويــر وحتســن مناهــج التأهيــل والتدريــب
مبــا يتناســب مــع مختلــف اإلعاقــات ،واقتــراح التخصصــات والبرامــج التــي تتناســب مــع متطلبــات
ســوق العمــل.
إقامة املبادرات املختلفة والتي تعمل على التأهيل والتدريب املنتهي بالتوظيف.
تقــدمي قــروض بــدون فوائــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة القادريــن علــى إدارة أعمالهــم ومشــاريعهم
الفرديــة وذلــك مــن أجــل متكينهــم مــن رفــع دخلهــم املــادي وزيــادة اســتقاللهم املالــي مــع العديــد مــن
االمتيــازات للمشــاريع الناجحــة.

جتارب عربية متميزة يف مجال تأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:

جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة:

أنشــأت وزارة تنميــة املجتمــع بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة منصة خاصة بتوظيف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة (يطلــق عليهــم بدولــة اإلمــارات الشــقيقة اســم أصحــاب الهمــم) ،وهــي منصــة خاصــة
باجلهــات واألفــراد حيــث ميكــن للجهــات التقــدم بطلــب تعيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل منفصــل
عــن األفــراد األشــخاص الذيــن ميكنهــم التقــدم بطلــب وظيفــة.
كمــا قامــت مجموعــة الصحــراء ،بحســب دراســة عبــدات ( )2008بتشــغيل  38شــخصاً مــن
ذوي اإلعاقــة بينهــم  31مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،وذكــر بــأن التجربــة كانــت ناجحــة علــى جميــع
مســتوياتها ،حيــث بــدأت املجموعــة بتشــغيل ( )11شــخصاً مــن ذوي اإلعاقــة يف عــام  2006ليــزداد
العــدد ويصــل نحــو ( )38بعــد ثــاث ســنوات ،وهــذا يعنــي أنــه مؤشــر قــوي علــى جنــاح التجربــة.
وأشــار إلــى أن العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يضيــف الكثيــر مــن اخلبــرة والتميــز ،وأوضــح
أن طبيعــة عملهــم تتــراوح بــن األعمــال اليدويــة مــن حتميــل وتنزيــل البضاعــة وغــرس األشــتال
باإلضافــة إلــى وجــود اثنــن مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة الذيــن يجــري إعدادهــم وتدريبهــم
للعمــل كمراســلني (عبــدات.)2008 ،
كمــا أن حكومــة دبــي ممثلــة يف هيئــة تنميــة املجتمــع قــد فعلــت برنامــج الكيــت الــذي يســعى
إلــى متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل وإيجــاد بيئــة عمــل مؤهلــة وفــرص عمــل مؤهلــة يف
القطاعــن اخلــاص واحلكومــي خاليــة مــن التمييــز واإلســاءة واإلهمــال .باإلضافــة إلــى ضمــان توافــر
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال اجلهــات املعنيــة ،إلــى جانــب تشــكيل «جلنــة مناصــرة عمــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة» واملعنيــة بالدعــوة وكســب التأييــد لعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزيــز
املســؤولية االجتماعيــة جتــاه عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتبنــي الشــركات اخلاصــة ملشــاريع ممكنــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف إمــارة دبــي.
كمــا أن مــن املمارســات الرائــدة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وجود جلنة مناصرة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة والتــي تســعى لبنــاء بيئــة وإيجــاد فــرص عمــل مؤهلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــجيع
املؤسســات والشــركات اخلاصــة علــى تبنــي مشــاريع متكينيــة مناســبة لهــم ،وكســب التأييــد املجتمعــي
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لعملهــم وتعديــل بعــض املفاهيــم اخلاطئــة املرتبطــة بتوظيفهــم ،وتعزيــز املســؤولية االجتماعيــة جتــاه
تشــغيلهم لــدى اجلهــات يف القطاعني العــام واخلــاص ،وذلــك مــن خــال خارطــة طريــق واضحــة مبنيــة
علــى الــدروس املســتفادة مــن برنامــج الكيــت وأفضــل املمارســات العامليــة.
ومن أهم املراكز التي تعنى بتأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي:
 مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم. مركز النجاح للتأهيل اخلاص. -مركز العني لرعاية وتأهيل املعاقني.

جتربة اململكة األردنية الهاشمية:
تأســس املجلــس األعلــى حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبوجــب قانــون حقــوق األشــخاص
املعوقــن رقــم  31لســنة  2007حتــت اســم (املجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص املعوقــن) كمؤسســة
عامــة يرأســها ســمو األميــر رعــد بــن زيــد ،ويف ظــل تــرؤس ســمو األميــر رعــد بــن زيــد صــدر قانــون
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم  20لســنة  2017ومبوجبــه مت تعديــل اســم املجلــس ليصبــح
(املجلــس األعلــى حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ليشــكل املظلــة املؤسســية والقانونيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف اململكــة األردنيــة ،بهــدف إيجــاد مجتمــع يتمتــع فيــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة بحيــاة
كرميــة مســتدامة حتقــق لهــم مشــاركة فاعلــة قائمــة علــى اإلنصــاف واملســاواة .ومــن ضمــن املهــام التــي
يعنــى بهــا املجلــس تفعيــل مراكــز التأهيــل املهنــي والتشــغيل لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اقتصاديـاً
وتوصيلهــم باجلهــات ذات العالقــة واملعنيــة بالتشــغيل.
ويخضــع تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األردن كمــا تنــص الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 4
مــن قانــون األشــخاص املعوقــن رقــم  31لســنة  2007علــى «إلــزام مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص
والشــركات التــي ال يقــل عــدد العاملــن فيهــا عــن  25عامــا وال يزيــد عــن  50بتشــغيل عامــل واحــد
مــن األشــخاص املعوقــن  ،وإذا زاد عــدد العاملــن يف أي منهــا علــى  50عامــا تخصــص مــا ال تقــل
نســبته عــن  %4باملائــة مــن عــدد العاملــن فيهــا لألشــخاص املعوقــن ،شــريطة أن تســمح طبيعــة العمــل
يف املؤسســة بذلــك» ،ودعــت وزارة العمــل إلــى ضــرورة البحــث عــن حلــول ناجحــة وعمليــة ملشــكلة
البطالــة بــن هــذه الفئــة ،وتذليــل الصعوبــات التــي تقــف أمامهــم وحتــول دون انخراطهــم يف ســوق
العمــل .وحصولهــم علــى الوظائــف املناســبة لهــم ،مؤكــدا أن قيــام كل جهــة مبســؤولياتها يســهم يف تغييــر
االجتاهــات الراســخة يف املجتمــع والتــي قــد تشــكل إحــدى العقبــات التــي تقــف دون تشــغيلهم (املجلــس
األعلــى حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.)2020 ،
ومــن أهــم املراكــز التــي تعنــى بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــاألردن مركــز
التأهيــل والتشــغيل املهنــي بأربــد.
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جتربة مملكة البحرين:

بالرغــم مــن أن نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــن ســكان البحريــن منخفضــة جــداً بحيــث ال
تتجــاوز  %1مقارنــة بنحــو  %2.6يف جميــع الــدول الناميــة ،وبالرغــم أيضــا مــن أن الدولــة واملجتمــع
املدنــي يقدمــان رعايــة متميــزة لهــذه الفئــة مــن الســكان وتعطيهــم حقوقهــم يف العمــل والتدريــب شــأنهم
شــأن األســوياء متا ًمــا ،فقــد انضمــت البحريــن إلــى اتفاقيــة تشــغيل وتأهيــل املعاقــن العربيــة رقــم 17
لعــام  1993م ،وذلــك مبوجــب املرســوم بقانــون رقــم  3لســنة  1996م ،كمــا انضمــت إلــى اتفاقيــة العمــل
الدوليــة رقــم (.)159
صــدر املرســوم األميــري رقــم 17لســنة ( )1999الــذي يقضــي بأهميــة التأهيــل املهنــي والعمالــة
للمعوقــن والــذي يأتــي تأكيـ ًدا علــى رعايــة وحمايــة حقــوق املعاقــن وذوي االحتياجــات اخلاصــة .ومــن
اجلوانــب األساســية لواقــع رعايــة البحريــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حيــث التوظيــف أن قانــون
العمــل البحرينــي يف القطــاع األهلــي يتضمــن تنظيمـاً خاصـاً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن شــأنه توفير
احلمايــة القانونيــة الالزمــة لهــم ،حيــث تولــي وزارة العمــل أهميــة قصــوى الســتيعاب األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل حيــث يقــع علــى شــركات ومؤسســات القطــاع اخلــاص التــزام بتوظيــف
نســبة معينــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،ويشــمل هــذا اإللــزام أيض ـاً وزارات الدولــة وهيئاتهــا
وأجهزتهــا ،كمــا اتخــذت وزارة العمــل بعــض اخلطــوات لتفعيــل وتشــجيع وتطبيــق هــذا القانــون ،وذلــك
باحتســاب مــن يتــم توظيفــه مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،يف إطــار نســبة البحرنــة التــي تلتــزم
بهــا الشــركات واملؤسســات (املنتــدى الثقــايف لــذوي االحتياجــات اخلاصــة .)2005 ،ويوجــد يف مملكــة
البحريــن عــدد مــن مراكــز التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بهــدف إعــادة دمجهــم يف املجتمــع
احمليــط وتأهيــل املتدربــن علــى املهــن املناســبة لقدراتهــم وميولهــم علــى وفــق حاجــة ســوق العمــل.

جتربة سلطنة ُعمان:
تهتم وزارة التنمية االجتماعية بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اآلتي:
 مت تشــكيل جلنــة مشــتركة بــن وزارتــي التنميــة االجتماعيــة ووزارة القــوى العاملــة ،وتشــكيل فريــقعمــل مشــترك لتوفيــر الوظائــف املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القطــاع اخلــاص وذلــك
بحســب املؤهــات وقدراتهــم اجلســمية والعقليــة.
 مت تكليــف أخصائــي اجتماعــي مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة للعمــل يف وزارة القــوى العاملــةومديرياتهــا املتعــددة يف احملافظــات واملناطــق ملتابعــة الشــواغر الوظيفيــة لتوجيــه األشــخاص
املؤهلــن مــن ذوي اإلعاقــة إليهــا.
 مت تنفيــذ مشــروع مشــترك بالتعــاون بــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة القــوى العاملــة ومنظمةالعمــل الدوليــة يهــدف إلــى زيــادة فــرص تأهيــل وتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقة.
 تخصيــص نســبة ال تقــل عــن  %1مــن مجمــوع الوظائــف اإلداريــة املــراد إشــغالها يف الدولــةلألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع االحتفــاظ بحقهــم يف املنافســة علــى بقيــة الوظائــف األخــرى
املطروحــة وذلــك وف ًقــا لقــرار مجلــس اخلدمــة املدنيــة رقــم .1/ 2009
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 مت تشــكيل جلنــة خاصــة برئاســة وكيــل وزارة القــوى العاملــة للتدريــب املهنــي والتعليــم التقنــيلتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 مت فتــح مراكــز التدريــب املهنــي احلكوميــة لقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة ابتــداء مــن العــام( 2011/2010موقــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ب ُعمــان).
مت خــال هــذا االســتعراض للممارســات الرائــدة بالعالــم العربــي مناقشــة موضوعــات مختلفــة
وتشــمل أبــرز التشــريعات التــي تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العالــم العربــي .ومناقشــة بعــض
العوامــل املشــتركة بــن التشــريعات العربيــة اخلاصــة بتأهيــل وتدريب وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة
كإلــزام الشــركات اخلاصــة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واعتمــاد اســتراتيجيات لتوظيف النســاء
ذوات اإلعاقــة يف ســوق العمــل .كمــا مت عــرض أبــرز التجــارب العربيــة املتميــزة بعــد االطــاع ودراســة
وحتليــل املمارســات الرائــدة يف مجــال تدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العالــم
العربــي.
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اخلالصــة املســتفادة مــن التجــارب واملمارســات العامليــة والعربيــة يف مجــال
تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
قــدم هــذا الفصــل صــورة شــاملة لواقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة عامليـاً ثــم تتبعنــا آليــات تطبيــق
التشــريعات الدوليــة يف مجتمعــات رائــدة يف خدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة كالــدول اإلســكندنافية
وبريطانيــا والواليــات املتحــدة ،ثــم أســتعرض الفصــل أربــع جتــارب توظيــف متميــزة عامليــاً .وختــم
الفصــل تغطيتــه للتجــارب العامليــة بإلقــاء الضــوء علــى التشــريعات العربيــة وأبــرز التجــارب يف العالــم
العربــي والتــي شــملت اإلمــارات واألردن والبحريــن وعمــان.
ونســتخلص ممــا ســبق أن جميــع التجــارب الرائــدة تســتظل بالتشــريعات الدوليــة التــي وضعــت
حجــر األســاس حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة القائــم علــى حــق املســاواة ببقيــة املواطنــن وعــدم
التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أي حــق مــن حقوقهــم اإلنســانية .ويتلخــص متيــز التجــارب
املجتمعيــة يف إبداعهــا يف تطبيــق هــذه القاعــدة احلقوقيــة مــن خــال تشــريعاتها املجتمعيــة وخدماتهــا
ومؤسســاتها احلكوميــة واخلاصــة .لــذا جنــد أن مــن أبــرز التشــريعات املشــتركة بــن املجتمعــات الرائدة
يف تعزيــز مكانــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة تشــريعات الدمــج التعليمــي والوظيفــي واحلــرص علــى
مالزمتهمــا للدمــج االجتماعــي أوالً وتقــدمي جميــع اخلدمــات التــي جتعــل هــذا الدمــج ممكنــاً مــن
حيــث إعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم للدمــج قبــل تطبيقــه ،تدريــب املعلمــن علــى تعليــم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الفئــات املختلفــة ،تهيئــة املــدارس والكليــات وأماكــن العمــل واملبانــي
العامــة لتتناســب مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيــر آليــات الوصــول للمواصــات
وجلميــع اخلدمــات املتاحــة لهــم .بالرغــم مــن متيــز التشــريعات واخلدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف املجتمعــات الرائــدة إال أن اهتمامهــا بالدراســات التقومييــة جلميــع اخلدمــات التعليميــة
واملهنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبشــكل مســتمر يعــد ركيــزة أساســية لنجــاح حتقيــق برامــج التأهيــل
والتوظيــف .وتشــير هــذه الدراســات إلــى بعــض أوجــه الضعــف يف هــذه البرامــج ومــن ثــم هنــاك
حتديــث مســتمر للسياســات ملعاجلــة أوجــه اخللــل و علــي ســبيل املثــال متــت مواجهــة مشــكلة كثــرة
تغيــب الطــاب مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال توفيــر خدمــات أفضــل للمواصــات ،و توفيــر مســاعدات
ماليــة مــن مؤسســات خيريــة مختلفــة كمــا جنــد سياســة مــدرب العمــل  Job Coachأصبحــت عام ـ ً
ا
مشــتركاً بــن العديــد مــن املجتمعــات ملواجهــة مشــكالت عــدم تكيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل
أو انســحابهم كمــا تشــجع احلكومــات علــى تعــاون املجتمــع معهــا لإلشــراف علــى واقــع األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وتقــومي حقوقهــم واحلــث علــى تشــريع سياســات مســتحدثة ملعاجلــة املشــكالت كمــا
تتصــف هــذه املجتمعــات بكثــرة اجلمعيــات اخليريــة التــي تقــدم الدعــم املــادي واالجتماعــي لفئــات
بعضهــا متخصــص يف فئــات محــددة أو ذوي مهنــة محــددة و بعضهــا عــام .كمــا متيــزت التجربــة
األمريكيــة بتطبيــق قانــون «األمريكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة» بقــوة وصرامــة والــذي وصــف علــى
أنــه مخطــط الرئيــس إلزالــة العوائــق والتــي حتفــز علــى االندمــاج الكامــل لــذوي اإلعاقــات .كمــا قــدم
املجتمــع األمريكــي باإلضافــة إلــى ذلــك مبــادرة لتقــومي أداء الواليــات يف جانــب تدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــا أدى لتنافــس الواليــات يف تنفيــذ أفضــل السياســات واخلدمــات املمكنــة
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لتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتحقيــق اعلــى النقــاط يف التقييــم واحلصــول علــى الدعــم
الفيدرالــي مــن احلكومــة األمريكيــة.
وجميــع اخلدمــات والسياســات الســابقة تنــدرج حتــت مظلــة مؤسســات حكوميــة وخاصــة معنيــة
بأمــور تأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة .و تعمــل علــى دعــم كل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
جهــود أصحــاب املؤسســات اخلاصــة الذيــن يوظفونهــم مثــل مؤسســة ســامهال و «االئتــاف الســويدي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة» بالســويد ،و  Danske Handicaporganisationerواملظلــة األساســية ملنظمــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الدمنــارك ،ويقابلهــا يف فنالنــد Vammaisfoorumi ry (Handikappforum
 )rtومعهــد ســتاركلوف لإلعاقــة بالواليــات املتحــدة.
أمــا بالنســبة لتجــارب التوظيــف املتميــزة فقــد عكســت التجربــة األســترالية أهميــة وجــود
موقــع خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكل مــا يختــص بتأهليهــم وتدريبهــم وتوظيفهــم باإلضافــة
ملعلومــات قانونيــة عــن حقوقهــم يف العمــل ويف الترقيــة وقــد عرضــت بآليــات ولغــات عديــدة .كمــا يلعــب
هــذا املوقــع دور الوســيط بينهــم وبــن أصحــاب املؤسســات اخلاصــة بغــرض التوظيــف .كمــا قدمــت
جتربــة مؤسســة  Abi-Techالرائــدة يف تطبيقــات الواقــع االفتراضــي والتدريــب املهنــي  VR/ARلــذوي
االحتياجــات اخلاصــة يف ســنغافورة منوذج ـاً متميــزاً ألهميــة دور التقنيــة احلديثــة يف إيجــاد فــرص
عمــل مناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .أمــا التجربــة الصينيــة  SIYBفقــد قدمــت منوذجــاً تنــاول
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن زاويــة أصحــاب العمــل إذ ســعت هــذه التجربــة لتوعيــة املجمــع
وأصحــاب األعمــال بشــكل خــاص بأهميــة تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة و آليــات الوصــول
إليهــم مــن خــال مواقــع إلكترونيــة خاصــة .وقدمــت جتربــة «مهــارات بنغالديــش للتوظيــف واإلنتــاج»
منوذج ـاً ملهم ـاً للبرامــج اإلســتراتيجية الشــاملة التــي تصيــغ التشــريعات الوطنيــة الشــاملة لتطويــر
فــرص التأهيــل والتدريــب والتوظيــف وتفتــح مجــاالت عمــل جديــدة أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وتتكامــل مــع بقيــة البرامــج التنمويــة يف املجتمــع لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ال
اســتراتيجية.
أمــا جتــارب املجتمعــات العربيــة والتــي عكســت التشــريعات واملبــادئ األساســية املرتكــزة علــى
التشــريعات الدوليــة مــن مســاواة وعــدم متييــز وســن القوانــن التــي تلــزم املؤسســات احلكوميــة
واخلاصــة بتوظيــف نســب محــددة متثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة تبــدأ بـــ  %1مــن العاملــن باملؤسســات
العامــة واخلاصــة كمــا يف اجلزائــر وتونــس ،إلــى  %5كمــا يف مصــر والعــراق واليمــن ،وترتفــع النســبة
إلــى  %7يف املغــرب ،إال أن الدراســات االجتماعيــة عكســت ضعــف تنفيــذ هــذه التشــريعات علــى أرض
الواقــع وضعــف نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل يف املجتمعــات العربيــة عامــة .وعــرض
الفصــل لبعــض التجــارب املتميــزة يف بعــض املجتمعــات العربيــة واملعنيــة بتأهيــل وتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،كمــا متيــزت األردن بتأســيس «املجلــس األعلــى حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة» عــام
 2017ليشــكل املظلــة املؤسســية والقانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
كمــا تتميــز األردن بالعديــد مــن مراكــز التأهيــل والتدريــب وبرامــج إعــداد معلمــي التربيــة اخلاصــة
باملعاقــن .ويف ُعمــان شــكلت جلنــة مشــتركة بــن وزارتــي «وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة القــوى
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العاملــة» ملتابعــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ودمجهــم مهني ـاً واجتماعي ـاً.
ونأمــل أن تقــدم هــذه املمارســات والتجــارب العامليــة منــاذج ملهمــة لتعزيــز وتطويــر التشــريعات
واخلدمــات والسياســات التــي تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملجتمــع الســعودي وتســعى لتأهليهــم
وتوظيفهــم .ويتحقــق ذلــك بــإذن اهلل مــن خــال تضافــر جهــود املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة للعمــل
ســوي ًة حتــت مظلــة رؤيــة  2030والتــي نــادت بتحقيــق جــودة احليــاة جلميــع املواطنــن.
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الفصل الرابع
جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف تأهيــل
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مقدمة

أوالً :مالمــح تطــور جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ثانيــاً :األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج
التحــول الوطنــي.
ثالثـــاً :منظمات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة.

رابعـ ـاً :برامــج ومبــادرات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
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مقدمة:

تبــذل اململكــة العربيــة الســعودية وقياداتهــا احلكيمــة وحكوماتهــا الرشــيدة علــى مــدار تاريخهــا
جهــودا حثيثــة نحــو إشــباع احتياجــات مواطنيهــا بصفــة عامــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بصفــة خاصة،
وذلــك مــن خــال مــا تقدمــه مــن دعــم ســخي وخدمــات متنوعــة وبرامــج ملموســة وأنظمــة وتشــريعات
فاعلة.
حيــث يعــد االهتمــام باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ورعايتهــا أحــد ســمات وخصائــص دول العالــم
املتحضــر .لــذا كان مــن األهميــة مبــكان أن نلقــي الضــوء علــي تلــك اجلهــود خــال هــذا الفصــل ،
الــذي يشــتمل علــي أربعــة محــاور رئيســة  ،احملــور األول بعنــوان  :مالمــح تطــور جهــود اململكــة العربيــة
الســعودية يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ،والــذي يعكــس تاريــخ جهــود اململكــة يف هــذا
املجــال وأهــم األنظمــة والتشــريعات وكذلــك اإلحصــاءات اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة باململكــة  ،يلــي
ذلــك احملــور الثانــي  :الــذي يتنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول
الوطنــي ...كرؤيــة اســتراتيجية وأبعــاد تتضمــن أهــداف تفصيليــة تتعلــق بتمكــن ودمــج األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مجتمعيــا  ،ثــم احملــور الثالــث  :والــذي يســتعرض أهــم منظمــات رعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة باململكــة ســواء الهيئــة الوطنيــة لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو وزارة املــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة ومــا يتبعهــا مــن وكاالت وإدارات ومراكــز ثــم اجلمعيــات اخليريــة املختصــة
برعايــة ذوي اإلعاقــة  ،وأخي ـ ًرا يأتــي احملــور الرابــع  :الــذي يلقــي الضــوء علــي عــد ًدا مــن البرامــج
واملبــادرات الناجحــة يف مجــال تأهيــل وتدريــب و توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة باململكــة.

ً
أوال /مالمــح تطــور جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف رعايــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة:
ارتبطــت بدايــات االهتمــام بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنظــام احلكــم األساســي للدولــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية الصــادر بأمــر ملكــي رقــم أ 90 /بتاريــخ  1412/8 /27هـــ مبادتــه
الســابعة والعشــرون التــي تنــص علــى «تكفــل الدولــة حــق املواطــن وأســرته ،يف حالــة الطــوارئ واملــرض
والعجــز والشــيخوخة» (هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء1412 ،هـــ) وبالتالــي فاألشــخاص ذوي اإلعاقــة
متضمنــن يف حكــم هــذه املــادة.
ويتمثــل التــزام اململكــة بتطبيــق هــذه املــادة يف إصــدار العديــد مــن االحــكام والتشــريعات التــي
تســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بــدءاً بصــدور الالئحــة األساســية لبرامــج تأهيــل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )43وتاريــخ 1400/3/10هـــ ومت تفعيلــه ونشــره عام 1440هـ
والتــزام العمــل بــه (هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء .)1440،ويف عــام 2008م – 1429ه أصبحــت
اململكــة ج ـزًء مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة الرئيســية وبروتوكوالتهــا حيــث وقعــت اململكــة علــى اتفاقيــة
األمم املتحــدة اخلاصــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وقــد متثــل التحــول اجلــذري يف النهــوض بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصــدور نظــام رعايــة
املعاقــن مبوجــب املرســوم امللكــي بالرقــم (م )37/وتاريــخ 1421/9/23هـــ القاضــي باملوافقــة علــى
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تتويجاجلميــع
قــرار مجلــس الــوزراء بالرقــم ( )224والتاريــخ 1421/9/14هـــ اخلــاص بإقــرار النظــام
ً
اجلهــود الرائــدة يف مجــال رعايــة املعاقــن وتأهيلهــم وقــد احتــوى هــذا النظــام علــى العديــد مــن
املــواد التشــريعية التــي وضعــت لتوجيــه وحتديــد متطلبــات ومعاييــر اخلدمــات التــي ســتبنى وتوضــع
مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة (هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء .)1421 ،باإلضافــة الــى إنشــاء اإلدارة
العامــة لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم التــي تعتبــر إحــدى اإلدارات العامــة بوكالــة وزارة
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتــي تُعنــى بالتخطيــط واإلشــراف واملتابعــة جلميــع مــا يقــدم
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خدمــات والتــي تشــتمل علــى إدارة التأهيــل املهنــي.
ومــن التحــوالت املرتبطــة بشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة تأســيس مركــز امللــك ســلمان مبوجــب
نظام اجلمعيات واملؤسســات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )61وتاريخ 1437/02/18هـ
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم ( )73739وتاريــخ 1437/06/11هـــ ،ومت تأسيســها
مؤسســا .وقــد كانــت أولــى جــذور املركــز قــد بــدأت بصــدور موافقــة وزارة الشــؤون
مــن ( )110عضـ ًوا
ً
االجتماعيــة علــى تأسيســه بتاريــخ 1412/1/24هـــ ،والــذي يعنــي بالبحــث العلمــي املتخصــص بقضايــا
اإلعاقــة (مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة.)1441 ،
ويف عــام  2018مت اعتمــاد هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة التابعــة لــوزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ســابقا (وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )2018 ،والتــي تشــكل تنظيــم هيئــة
رعايــة ذوي اإلعاقــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )266بتاريــخ 1439/5/27هـــ  ،ولهــا العديــد مــن
األهــداف وهــي كالتالــي :العمــل علــى رفــع مســتوى خدمــات و متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
التعــرف علــى احتياجاتهــم مــن مختلــف اجلوانــب التعليــم و العــاج و التأهيــل ،وتوفيــر فــرص العمــل،
و تيســير الوصــول لهــذه اخلدمــات ،وضــع برامــج لتحفيــز القطــاع اخلــاص والقطــاع غيــر الربحــي
علــى االســهام يف تقــدمي األعمــال اخليريــة وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ووضــع برامــج لتقــدمي
الدعــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن البــدء واالســتمرار و التوســع يف االعمــال املهنيــة أو
التجاريــة( .هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء.)1439 ،
يف عــام  ،1440مت اعتمــاد مصطلــح «األشــخاص ذوي اإلعاقــة» بأمــر ملكــي رقــم ()55528
وبتاريــخ  1440/10/1هـــ والتوجيــه باســتخدام املصطلــح يف كافــة التعامــات الرســمية والتصريحــات
اإلعالميــة (أصــل القــرار.)1440 ،
كمــا عملــت اململكــة العربيــة الســعودية علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
مبــا يف ذلــك العديــد مــن املبــادرات التــي تهــدف خلدمتهــم وتذليــل الصعــاب لهــم ،وأيضـاً مــن اجلهــود
التــي تقــوم بهــا اململكــة العربيــة الســعودية صياغــة برنامــج وطنــي لتشــخيص وتصنيــف ظاهــرة اإلعاقة،
باإلضافــة إلــى إنشــاء ســجل وطنــي يضــم قاعــدة بيانــات وإحصــاءات موحــدة .ووضعــت اململكــة مبادرة
لتعزيــز التدخــل املبكــر والتوســع يف برنامــج دمــج مــدارس التعليــم العــام ،وتوفيــر التأهيــل والتدريــب
املهنــي وتطبيــق برنامــج الوصــول الشــامل (.)Saudi Gazette, 2018
وتســعى اململكــة العربيــة بالســعودية بشــكل دائــم الــى ضمــان حقــوق مواطنيهــا بصفــة عامــة
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بصفــة خاصــة ،وتعمــل جاهــ ًدة علــى تخطــي املشــكالت والصعوبــات
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والتحديــات التــي تقــف امامهــم مــن خــال التركيــز علــى تطويــر االســتراتيجيات والبرامــج واســتحداث
التشــريعات التــي مــن شــأنها توفيــر خدمــات أكثــر شـ ً
ـمول مبا يتناســب مــع قدرات وإمكانات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ممــا يســاعدهم علــى العمــل واملشــاركة واالنخــراط يف املجتمــع.
ويف اآلونــة األخيــرة دفعــت النظــرة الــى الشــخص ذو اإلعاقــة كمشــارك يف التنميــة االقتصاديــة
الــى دعــم وجتديــد السياســات املرتبطــة بالعمــل والتوظيــف ،وهــذا مــن شــأنه ســاهم يف ظهــور القوانــن
والتشــريعات املختلفــة التــي تعــزز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتــي تهــدف الــى ضمــان هــذه
احلقــوق علــى مختلــف األصعــدة كالتعليــم والتأهيــل الشــامل والتدريــب والتوظيــف.
ويف نفــس الســياق ،صــدرت العديــد مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تســعى جاهـ ًدة لضمــان حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي يأتــي يف مقدمتهــا نظــام رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
نظام رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة( :نظام رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة1421،هـ)
حيــث نــص نظــام رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي بالرقــم
(م )37/وتاريــخ 1421/9/23هـــ علــى ســتة عشــر مــادة تشــمل اجلوانــب األساســية التــي تكفــل ضمــان
حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حقوقهــم وتعــزز اخلدمــات املقدمــة لهــم بطريقــة شــمولية ،بــدأ
بالتعريــف باملفاهيــم املســتخدمة يف النظــام وانتهــا ًء بطريقــة نشــر النظــام واعتمــاده بطريقــة رســمية
مــن كافــة قطاعــات الدولــة ،ســوف يتــم طــرح املــواد ذات الصلــة بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
املادة الثانية:
الدولــة تكفــل للمعــاق حقــة يف جميــع اخلدمــات الوقائيــة والرعايــة والتأهيــل ،وتتولــى هــذه
اخلدمــات اجلهــات املختصــة ذات الصلــة يف القطاعــات التاليــة:
 قطــاع التربيــة والتعليــم :تقــدم خدمــات التعليــم والتربيــة يف جميــع املراحــل العمريــة للشــخصاملعــاق (مــا قبــل الدراســة ،التعليــم العــام ،التعليــم الفنــي والتقنــي ،والتعليــم العالــي) مبــا يتوافــق
مــع قدراتهــم وحاجتهــم وتســهيل عمليــة االلتحــاق بتلــك املراحــل ،مــع التطويــر املســتمر للمناهــج
واخلدمــات املقدمــة يف هــذا املجــال.
 قطــاع التأهيــل والتدريــب :توفيــر املراكــز اخلاصــة بالتأهيــل املهنــي ،الفنــي ،التقتنــي ،واالجتماعيمبــا يتناســب مــع نــوع اإلعاقــة وحجمهــا ،ومتطلبــات ســوق العمل .وضع االســتراتيجيات والوســائل
املالئمــة لتحقيــق عمليــة التدريب.
 نطــاق العمــل :يركــز علــى متكــن ذوي االعاقــة واحلصــول علــى الدخــل املــادي املســتقل عــن طريــقإتاحــة الفــرص للوظائــف التــي تتناســب مــع قــدرات ومؤهــات ذوي اإلعاقــة.
 النطــاق االجتماعــي :توافــر البرامــج واالنشــطة اجلماعيــة لتنميــة قــدرات ذوي اإلعاقــة وإدماجهميف املجتمــع بالشــكل الطبيعــي املطلــوب والتقليــل مــن الوصمــة املرتبطــة بهــم.
 املجــاالت الثقافيــة والرياضيــة :وتشــمل تهيئــة املرافــق الرياضيــة واألنشــطة الثقافيــة الســتفادةذوي اإلعاقــة منهــا باملشــاركة واالندمــاج مبــا يتناســب مــع قدراتهــم وإمكاناتهــم ،إضافــة الــى
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تغييــر نظــرة املجتمــع نحــو املعاقــن مــن النظــرة الســلبية الــى النظــرة اإليجابيــة والتمكــن.
 نطــاق االعــام :حــث مختلــف وســائل االعــام املرئيــة واملســموعة برفــع مســتوى الوعــي جلميــعافــراد املجتمــع بتعريــف اإلعاقــة وأنواعهــا وأســبابها ،وأهميــة االكتشــاف املبكــر والوقايــة منهــا.
تعزيــز مكانــة املعاقــن عــن طريــق تغيــر ثقافــة املجتمــع عنهــم مــن ثقافــة التهميــش الــى ثقافــة
التمكــن واالميــان بالــدور الفعــال الــذي تلعبــه هــذه الفئــة ،وتفعيــل دور االعــام يف ابــراز االدوار
الفعالــة لــذوي االعاقــة وإســهاماتهم يف املجتمــع .وضــع برامــج مخصصــة للمعاقــن حتقــق لهــم
القــدرة علــى التعامــل والتفاعــل داخــل املجتمــع ممــا يعطيهــم قــدرة علــى التكيــف مــع املجتمــع
بأكملــه .تشــجيع اجلميــع مــن افــراد ومؤسســات علــى مــد يــد العــون لهــم ســواء دعــم مــادي أو
معنــوي ،احلــث علــى األعمــال التطوعيــة التــي تصــب يف خدمتهــم.
 نطــاق اخلدمــات :توفيــر وســائل املوصــات العامــة املوائمــة لــذوي االعاقــة لتحقيــق التنقــل اآلمــنلهــم وملرافقيهــم ،وبأجــور رمزيــة ،وتقــدمي مختلــف أشــكال الرعايــة ومنهــا النهاريــة واملنزليــة،
أيض ـاً توفيــر مختلــف االجهــزة التقنيــة ملســاعدة ذوي اإلعاقــة.
املادة الثالثة:
تشــترط املــادة علــى حتديــد املتطلبــات واملواصفــات الهندســية واملعماريــة اخلاصــة باحتياجــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أماكــن التأهيــل والتدريــب والتعليــم واألماكــن العامــة.
املادة الرابعة:
نصــت املــادة علــى التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة إلعــداد الكفايــات البشــرية الوطنيــة املتخصصــة
يف مجــال اإلعاقــة وتدريبهــا داخل ًيــا وخارج ًيــا.
املادة اخلامسة:
نصــت املــادة علــى منــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة قروضــا ميســرة للبــدء بأعمــال مهنيــة أو جتاريــة
تتناســب مــع قدراتهــم ســواء بصفــة فرديــة أو جماعيــة.
وتواجــه اململكــة يف الوقــت احلالــي حتديــات يف حتديــد وقياس مختلــف اجلوانب املرتبطة بتأهيل
ً
وأيضــا ضعــف
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلــك لعــدم وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة،
التدويــن املســحي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مختلــف املؤسســات والــوزارات واجلهــات الرســمية
املســؤولة ذات الصلــة .بنــا ًء علــى ذلــك ،يف محاولــة متميــزة قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء بإصــدار
تقريـ ًرا متكامـ ًـا عــن التوزيــع الســكاني لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ففــي
عــام  2017قامــت الهيئــة مبســح خــاص للســكان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تطبيــق املســح
علــى عينــة عشــوائية مــن أســر اململكــة ،التــي بلــغ حجمهــا ( )33,575أســرة ،وقــد مت اختيارهــا بطريقــة
تضمــن التمثيــل علــى مســتوى اململكــة مــن خــال االســتناد علــى نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن
احملــدث عــام  2016كإطــار مرجعــي لتحديــد مجتمــع املســح (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2017 ،
حيــث يشــكل األشــخاص ذوي اإلعاقــة نســبة  %7.78مــن العــدد الكلــي للســكان الســعوديني يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،مبعنــى انــه مــن بــن كل  1000فــرد مــن الســعوديني مــا يقــارب  78فــرد مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومــن خــال اســتعراض املالمــح الرئيســية لهــذه الفئــة جنــد أن األشــخاص
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ذوي اإلعاقــة البصريــة تشــكل النســبة األعلــى مــن بــن فئــات اإلعاقــة بنســبة  %64تقريبــا مــن إجمالــي
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة ،تليهــا نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة بنســبة  ،%37يف
حــن تقري ًبــا  %9مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لديهــم إعاقــة ســمعية ،وتقريبــا  %6هــم مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الفكريــة والعقليــة (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2017 ،
أيضـاً ،شــمل تقريــر هيئــة اإلحصــاء نســب وإحصائيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســن العمــل،
فقــد أشــارت إلــى ان نســبة األشــخاص الســعوديني الــذي تتــراوح أعمارهــم بــن  65-20ســنة تشــكل
تقريبــا  %56مــن إجمالــي الســكان الســعوديني مــن نفــس الفئــة العمريــة يف اململكــة .ركــز املســح علــى
حتديــد فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســن العمــل بـــ  15ســنة فأكثــر حســب املعاييــر الدوليــة ،واشــار
أن  %71تقري ًبــا منهــم االشــخاص ذوي اإلعاقــة الواحــدة ممــن هــم يف ســن العمــل ،وتقريبــا  %28منهــم
هــم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــات املتعــددة (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2017 ،
كمــا بلغــت نســبة املشــتغلني بأجــور مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الواحــدة تقري ًبــا  %41مــن الذكور
يف حــن شــكلت اإلنــاث  %8فقــط .أمــا بالنســبة للباحثــن عــن عمــل فقــد شــكلوا  %10مــن الذكــور
وتقري ًبــا  %5مــن االنــاث ذوات اإلعاقــة الواحــدة باحثــات عــن عمــل .وأخيـ ًرا بلغــت نســبة الطــاب %8.2
ومــن الطالبــات  %10.4مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الواحــدة (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2017 ،
بلغــت ً
أيضــا نســبة املشــتغلني مــن فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقات املتعددة مــن الذكور %14.7بينما
شــكلت االنــاث  .%1.5أمــا بالنســبة للباحثــن عــن عمــل يف هــذه الفئــة فبلغــت نســبتهم تقري ًبــا %10
مــن الذكــور و %3مــن االنــاث .وأخيـ ًرا فقــد تضمنــت هــذه الفئــة علــى  %2.8مــن الطــاب و %1.8مــن
الطالبــات (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)7201 ،

ثانيـاً  /األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
(برنامــج التحويــل الوطنــي – اخلطــة التنفيذيــة لبرنامــج التحــول الوطنــي
« 2020 – 2018بتصــرف»).
إطالق رؤية اململكة :2030
احتــوت رؤيــة اململكــة  2030علــى عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية واملســتهدفات ،ومؤشــرات
قيــاس األداء ،وااللتزامــات اخلاصــة بعــدد مــن احملــاور ،والتــي يشــترك يف حتقيقهــا كل مــن القطــاع
العــام واخلــاص وغيــر الربحــي ،وقــد عمــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى تأســيس منــوذج
حوكمــة فعــال ومتكامــل بهــدف ترجمــة هــذه األهــداف إلــى برامــج تنفيذيــة متعــددة حتقــق األهــداف
االســتراتيجية والتوجهــات العامــة للرؤيــة ،وتعتمــد تلــك البرامــج علــى آليتــان عمــل جديــدة تناســب
متطلبــات كل األهــداف الوطنيــة املشــتركة واملرتبطــة بالرؤيــة وفــق ملســتهدفات محــددة زمنيـاً ،وتطلــق
هــذه البرامــج تباع ـاً وفق ـاً للمتطلبــات الالزمــة وصــوالً لتحقيــق «رؤيــة اململكــة .»2030
إطالق برنامج التحول الوطني:
ألجــل بنــاء القــدرات واإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف الطموحــة لـــ «رؤيــة اململكــة العربيــة
الســعودية  »2030فظهــرت احلاجــة إلــى إطــاق برنامــج التحــول الوطنــي كأحــد البرامــج التنفيذيــة
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للرؤيــة ،وذلــك علــى مســتوى  24جهــة حكوميــة قائمــة علــى القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة ،ليكــون
باكــورة البرامــج ،والــذي يهــدف إلــى تطويــر العمــل احلكومــي وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحقيــق
الرؤيــة واســتيعاب طموحاتهــا ومتطلباتهــا.

اخلطة التنفيذية احملدثة

متاشــياً مــع إطــاق برامــج حتقيــق رؤيــة اململكــة  2030مــا يحقــق التطلعــات يف حمايــة أجهــزة
الدولــة ملهامهــا واختصاصاتهــا علــى أكمــل وجــه وممــا يــؤدي إلــي ارتقــاء مســتوى اخلدمــات املقدمــة
للمواطــن واملقيــم وصــوالً إلــى مســتقبل زاهــر وتنميــة مســتدامة ،فقــد اســتدعى ذلــك انتقــال ودمــج
وترتيــب اختصاصــات العديــد مــن املبــادرات التــي مت تأسيســها يف برنامــج التحــول الوطنــي بنســخته
األولــى بهــدف تركيــز املســؤوليات ووضوحهــا وتســهيل اإلجــراءات بحســب اختصــاص كل برنامــج
مــن برامــج الرؤيــة التنفيذيــة ،ليتمركــز دور برنامــج التحــول الوطنــي حــول حتقيــق التميــز يف األداء
احلكومــي ،وتعزيــز املكانــات االقتصاديــة واالرتقــاء ملســتوى اخلدمــات املعيشــية.
· مت حتديد ( )8أبعاد لبرنامج التحول الوطني ،وهي:
 -1االرتقاء بالرعاية الصحية.
 -2حتسني مستويات املعيشة والسالمة.
 -3ضمان استدامة املوارد احليوية.
 -4تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غير الصحي.
 -5حتقيق التميز يف األداء احلكومي.
 -6متكني فئات املجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.
 -7اإلسهام يف متكني القطاع اخلاص.
 -8تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
· وقــد مت إدراج األهــداف االســتراتيجية الـــ ( )37لبرنامــج التحــول الوطنــي ضمــن األبعــاد ()8
للبرنامــج ،حيــث تضمــن البعــد اخلــاص بتمكــن فئــات املجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل ورفــع
جاذبيتــه علــى هــدف يتعلــق باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وهــو ( 3و 2و 4متكــن اندمــاج ذوي
اإلعاقــة مــن ســوق العمــل).
· يســعى البعــد الســادس (متكــن فئــات املجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل ورفــع جاذبيتــه) إلــى تذليــل
العقبــات أمــام تنميــة ســوق العمــل جلميــع فئــات املجتمــع ،وذلــك عبــر تعزيــز ثقافــة مشــاركة املــرأة
يف ســوق العمــل وتوفيــر أدوات والوســائل املمكنــة لهــا مبــا يجعــل بيئــة العمــل مناســبة للمــرأة،
وكذلــك عبــر إقامــة البرامــج الدائمــة إلعــادة تأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســن
األنظمــة واللوائــح املؤسســية التــي جتعــل بيئــة العمــل موائمــة لهــم مبــا يضمــن اندماجهــم يف ســوق
العمــل ،وقــد حــددت اجلهــات املشــاركة يف حتقيــق البعــد الســادس يف:
 -1وزارة املوارد البشرية.
 -2وزارة اخلدمة املدينة.
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 -3صندوق تنمية املوارد البشرية.
وقد كان من بني أبرز التحديات التي تواجه البعد السادس هي:
 -1محدودية أدوات متكني فئات مجتمع األمل املشاركة يف سوق العمل.
 -2عــدم إمكانيــة حصــر مجتمــع االحتيــاج والتحديــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل
دقيــق لعــدم وجــود تعريــف لإلعاقــة واالفتقــار إلــى وجــود قاعــدة بيانــات مقننــة وموحــدة عــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -3ضعف درجة الوعي ببعض القضايا املتعلقة بعمل األشخاص من ذوي اإلعاقة.
 -4عدم مواءمة أغلب بيئات العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ومــن املتوقــع (إن شــاء اهلل) أن يتــم التغلــب علــى مــا يواجــه البعــد مــن حتديــات (خاصــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة) عبــر الهــدف االســتراتيجي رقــم ( )4،2،3متكــن اندمــاج ذوي اإلعاقــة يف
ســوق العمــل عــن طريــق إزالــة احلواجــز التــي تعيــق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن االندمــاج يف
ســوق العمــل ،وذلــك مــن خــال توفيــر الفــرص ،وتهيئــة البيئــة التحتيــة لهــم ،وتطويــر مهاراتهــم املهنيــة
واالجتماعيــة.
وقــد مت تطويــر اســتراتيجية مجديــة لتحقيــق املســتهدفات اخلاصــة بهــذا الهــدف االســتراتيجي
(متكــن اندمــاج ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل) عــن طريــق:
 -1تطويــر البرامــج التأهيليــة وبرامــج التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتتــاءم مــع احتياجــات
ســوق العمــل مــن خــال تنفيــذ برامــج العمــل يف االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -2متكــن أصحــاب العمــل واملجتمــع لتطويــر البنيــة التحتيــة املناســبة (مبــا يشــمل جتهيــزات
املبانــي والبنيــة التقنيــة واملعلوماتيــة وتطويــر اإلحصائيــات والوعــي املجتمعــي والثقــايف) يشــمل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل (مــن خــال برنامــج مواءمــة).
 -3حتســن التشــريعات والسياســات الداعمــة والتصنيفــات املبنيــة علــى أنــواع اخلدمــات البشــرية
التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تأســيس هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
وقــد حتــدد مؤشــر قيــاس األداء اخلــاص بالهــدف االســتراتيجي متكــن اندمــاج ذوي اإلعاقــة
يف ســوق العمــل :بنســبة العاملــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة القادريــن علــى العمــل ،والذيــن وصلــت
نســبتهم عنــد (خطــا األساســي 2017م) بـــ  %7.70واملســتهدف يف  2020هــو .%12.4
وقــد مت حتديــد عــدداً مــن املبــادرات لبرنامــج التحــول الوطنــي اخلاصــة بالبعــد الســادس (متكــن
فئــات املجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل ورفــع جاذبيتــه) ،وحتديــداً األكثــر ارتباطاً بالهدف االســتراتيجي
( )4،2،3اخلاصــة (متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االندمــاج يف ســوق العمــل) فيمــا يلي- :
 -1التدريب املوازي ملتطلبات سوق العمل:
حيــث تهــدف املبــادرة إلــى تطويــر برامــج تدريــب مدعومــة منتهيــة بالتوظيــف بالشــراكة مــع
القطــاع اخلــاص تســتهدف العاطــات عــن العمــل ،ويتكــون البرنامــج مــن تدريــب علــى (مهــارات فنيــة
وشــخصية) مــن قبــل جهــات تدريبيــة متخصصــة.

81

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 -2حتسني آليات التوظيف:
تهــدف املبــادرة إلــى رفــع كفــاءة البوابــة الوطنيــة للعمــل ضمــان أولويــة حصــول املواطنــن علــى
الشــواغر الوظيفيــة وتطويــر آليــات االســتقدام.
 -3تنفيذ برامج العمل يف االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة:
تهــدف املبــادرة إلــى تنفيــذ مخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة لــذوي اإلعاقــة وتســهيل توظيفهــم
مــن خــال تأســيس الســجل الوطنــي لإلعاقــة ،وتطويــر برامــج التأهيــل املهنــي لــدى األشــخاص ذوي
اإلعاقــة اجلســدية واألشــخاص ذوي األمــراض النفســية واألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة.
 -4حتفيز اجلهات املوظفة لتطوير بيئات موائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة (برنامج مواءمة):
تهــدف املبــادرة إلــى تطويــر معاييــر بيئــة عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيرهــا إلكترونيـاً مــن
خــال منصــة مواءمــة لتمكــن املنشــآت مــن تطويــر بيئــات عملهــا بحــث تكــون بيئــة مســاندة لألشــخاص
ذوي اإلعاقة.
 -5تأسيس هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة:
تهــدف املبــادرة إلــى تأســيس جهــة تهــدف إلــى تعزيــز اخلدمــات املقدمــة مــن األجهــزة احلكوميــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ورعايــة حقوقهــم املتصلــة باإلعاقــة ،ومســاعدتهم للحصــول علــى التأهيــل
الــازم ،وحتديــد أدوار األجهــزة فيمــا يتعلــق برعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ثالث ًا /منظمات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة العربية السعودية
تعاظــم اهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية برعايــة ذوي اإلعاقــة مــن خــال العديــد مــن الظواهــر
واملؤشــرات الدالــة علــي ذلــك ،ومــن بينهــا إنشــاء العديــد مــن املنظمــات التــي تعنــي برعايــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،ويأتــي يف مقدمتهــا وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ومــا يتبعهــا مــن فــروع
وأجهــزة ومؤسســات تنتشــر مبختلــف مناطــق اململكــة لتقــدم حزمــة مــن اخلدمــات املتنوعــة لــذوي
اإلعاقــة ،هــذا فضــا عــن مراكــز التأهيــل غيــر احلكوميــة ،وكذلــك اجلمعيــات اخليريــة املعنيــة برعايــة
فئــات ذوي اإلعاقــة علــي اختــاف أنواعهــا مبــا تقدمــه مــن برامــج متنوعــة ،وذلــك بإشــراف ومتابعــة
مــن األجهــزة احلكوميــة ،وقــد توجــت تلــك اجلهــود بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لرعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والتــي تختــص بوضــع السياســات واالســتراتيجيات والبرامــج واخلطــط اخلاصــة برعايــة ذوي
اإلعاقــة وكــذا تنظيــم وتنســيق العمــل فيمــا بــن األجهــزة العاملــة يف هــذا املجــال.
وفيما يلي سوف نقوم بعرض موجز لتلك املنظمات:
هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة( :هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة )2020،
املوافقــة علــى تنظيــم هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()266
بتاريــخ 1439/5/27ه ـ
(املادة الثانية) من تنظيم الهيئة:
ينشــأ مبوجــب التنظيــم هيئــة تســمى «هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة» ترتبــط تنظيم ًّيــا

82

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

بوزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ،وباالســتقالل املالــي واإلداري،
ويكــون مقرهــا الرئيــس يف مدينــة الريــاض ،ولهــا إنشــاء فــروع أو مكاتــب داخــل اململكــة بحســب
احلاجــة.
(املادة الثالثة) من تنظيم الهيئة:
تهــدف الهيئــة إلــى رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم املتصلــة
باإلعاقــة وتعزيــز اخلدمــات التــي تقدمهــا األجهــزة لهــم ،مبــا يســاعد علــى حصولهــم علــى الرعايــة
والتأهيــل الالزمــن .وتهــدف الهيئــة كذلــك إلــى رفــع مســتوى الوقايــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
لذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة ،وحتديــد أدوار األجهــزة فيمــا يتعلــق برعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
(املادة الرابعة) من تنظيم الهيئة:
للهيئة القيام بكل ما يلزم يف سبيل حتقيق أهدافها ،ومن ذلك ما يأتي:
 -1وضــع السياســات واالســتراتيجيات ،والبرامــج ،واخلطــط ،واألدوات ،التــي حتقــق األهــداف ذات
الصلــة مبشــاريع الهيئــة والتــي منهــا تخصيــص مــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلــك وفــق
اإلجــراءات النظاميــة املتبعــة ،ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة.
 -2حتديــد مــا يلــزم مــن أدوار لألجهــزة فيمــا يخــص األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والرفــع عــن ذلــك
وفــق اإلجــراءات النظاميــة املتبعــة ،ومتابعــة ذلــك.
 -3العمــل علــى رفــع مســتوى خدمــات ومتطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واحتياجاتهــم مــن حيــث
التعليــم والعــاج والتأهيــل وتوفيــر فــرص العمــل وتيســير الوصــول وتقــدمي التســهيالت الالزمــة
لهــم لالســتفادة مــن املرافــق واخلدمــات العامــة.
 -4وضــع برامــج لتحفيــز القطــاع اخلــاص والقطــاع غيــر الربحــي علــى اإلســهام يف تقــدمي األعمــال
اخليريــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -5العمل على تعزيز مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع.
 -6وضــع معاييــر لألجهــزة ملراعــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد تقدميهــا خلدماتهــا ،ويشــمل ذلــك
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر خدمــات وســائل النقــل العــام ،ومواقــف الســيارات ،ومواعيــد تقــدمي
هــذه اخلدمــات ،وكذلــك ســهولة تقدميهــا.
 -7اقتــراح وضــع برنامــج لتقــدمي دعــم حكومــي إلــى اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة التــي تقــدم
خدمــات يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -8اقتــراح وضــع برامــج لتقــدمي الدعــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن البــدء واالســتمرار
والتوســع يف األعمــال املهنيــة أو التجاريــة.
 -9حتديد مؤشرات جودة اخلدمات وقياسها.
 -10إعــداد الدراســات والبحــوث واإلحصــاءات والتقاريــر ،ودعــم تشــجيع إجــراء البحــوث يف مجــاالت
اإلعاقة.
 -11متثيــل اململكــة يف املؤمتــرات وامللتقيــات والنــدوات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة باإلعاقــة،
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وعقــد االتفاقيــات مــع اجلهــات املختصــة الدوليــة لالســتفادة مــن أفضــل املمارســات واألنظمــة
والبحــوث يف هــذا املجــال ،وذلــك وفــق اإلجــراءات النظاميــة املتبعــة.
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية( :وازرة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
)2020،
وكالة الوازرة للرعاية االجتماعية واألسرة:
هــي إحــدى وكاالت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وهــي تســهم بتوفيــر الرعايــة
االجتماعيــة للمواطنــن الذيــن حتيــط بهــم مشــكالت اجتماعيــة واقتصاديــة يعجــزون عــن مواجهتهــا
والتغلــب عليهــا وتبــذل كل جهــد مــن أجــل اعتمادهــم علــى إمكاناتهــم الذاتيــة ،كمــا تســعى الوكالــة إلــى
اإلســهام يف وقايــة املجتمــع مــن االنحرافــات واملشــكالت والظواهــر االجتماعيــة الســلبية التــي تعرقــل
مســيرته وتعــوق تقدمــه وتعمــل مــن أجــل حتويــل قــواه البشــرية املعطلــة بســبب اإلعاقــة البدنيــة أو
النفســية أو العقليــة أو لظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة قاهــرة إلــى طاقــات منتجــة مــن خــال رعايــة
وتدريــب وتأهيــل األفــراد يف دور ومؤسســات ومراكــز الرعايــة االجتماعيــة املختلفــة.
اإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم:
هــي إحــدى اإلدارات العامــة بوكالــة الــوازرة للرعايــة االجتماعيــة واألســرة وتعنــى بالتخطيــط
واإلشــراف واملتابعــة جلميــع مــا يقــدم للمعوقــن مــن خدمــات مــن قبــل وازرة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة.
الفروع التابعة لإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم:
 -1مراكز التأهيل الشامل (لشديدي اإلعاقة):
وهــي منــط مــن مراكــز رعايــة ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم يضــم أقســاماً للتأهيــل املهنــي ،وأقســاماً
للتأهيــل االجتماعــي لشــديدي اإلعاقــة ،وقــد اســتحدثت هــذه املراكــز لتجميــع اخلدمــات التأهيليــة
يف وحــدة واحــدة تقــدم خدماتهــا مــن مصــدر واحــد وحتــت إشــراف إدارة واحــدة جلميــع فئــات ذوي
اإلعاقــة مــن اجلنســن كل علــى حــدة ،وتقــدم فيهــا جميــع اخلدمــات واملزايــا الــواردة ضمــن مراكــز
التأهيــل االجتماعــي ومراكــز التأهيــل املهنــي.
تختــص هــذه املراكــز بإيــواء حــاالت ذوي اإلعاقــة مــن فئــات شــديدي اإلعاقــة غيــر القابلــن
للتأهيــل املهنــي نتيجــة شــدة اإلعاقــة أو ازدواجيــة اإلعاقــات .وعــدد مراكــز التأهيــل الشــامل يف
اململكــة ( )38مراكــز.
 -2مراكز التأهيل املهني:
وتختــص بتأهيــل ذوي اإلعاقــة جســمياً أو حســياً أو عقليــاً علــى املهــن املناســبة لقدراتهــم
وحتويلهــم مــن طاقــات بشــرية معطلــة إلــى أفــراد منتجــن قادريــن علــى التفاعــل مــع إخوانهــم مــن بقيــة
أفــراد املجتمــع وذلــك بتدريبهــم علــى أي مهنــة مناســبة.
وتشــتمل مراكــز التأهيــل املهنــي اخلاصــة بالذكــور واخلاصــة باإلنــاث علــى عــدد مــن األقســام
والوحــدات التــي يتــم فيهــا التدريــب علــى املهــن املناســبة للمعوقــن منهــا :الكهرباء ،والتجليــد ،والنجارة،
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واألعمــال املكتبيــة ،واآللــة الكاتبــة ،واحلاســب اآللــي ،والســكرتارية ،والدهــان ،والنقــش ،والزخرفــة،
وتنســيق احلدائــق ،واخلياطــة ،والتفصيــل ،واألشــغال النســوية ،وأعمــال الســنترال وغيرهــا .ويتــم
التدريــب علــى هــذه املهــن يف القســمني الرجالــي والنســائي كل بحســب نــوع اإلعاقــة ومــا يناســبه ومــا
يختــاره.
وميكــن التدريــب باملجتمــع اخلارجــي علــى حســاب الدولــة وفقـاً لبرامــج وخطــة تدريــب مشــتركة
بــن املراكــز وجهــات التدريــب وذلــك علــى املهــن التــي ال تتوفــر باملراكــز .ويوجــد ( )7مراكــز للتأهيــل
املهنــي يف اململكــة.
عدد األقسام املهنية التابعة ملراكز التأهيل الشامل )7( :مراكز
مراكز التأهيل املهني
التأهيل املهني للذكور بالدمام

التأهيل املهني للذكور بالرياض

التأهيل املهني للذكور باألحساء (حتت اإلجراء)

التأهيل املهني لإلناث بالرياض

التأهيل املهني لإلناث يف الدمام (تدريب خارجي)

التأهيل املهني للذكور يف البكيرية

التأهيل املهني لإلناث بالطائف

 -3إدارة وحدة اخلدمات املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة:
اإلعانات االجتماعية:
متثــل اإلعانــات املقدمــة للمســتفيدين مــن خدمــات وكالــة الــوازرة للرعايــة والتنميــة االجتماعيــة
رافــداً مهم ـاً مــن روافــد الرعايــة االجتماعيــة التــي يحتاجهــا هــؤالء املســتفيدون مــن خــال قنــوات
متعــددة لعــل األهــم فيهــا األســرة التــي هــي النــواة للفــرد حضانــة وتنشــئة ورعايــة وانتمــا ًء.
أهداف إدارة اإلعانات:
تهــدف إدارة اإلعانــات إلــى صــرف مبالــغ ماليــة تعــن األســر علــى رعايــة فــرد أو أكثــر لديهــا مــن
الفئــات اخلاصــة ســواء كانــوا معوقــن أو أيتام ـاً أو مــن يف حكمهــم ممــن أوكلــت رعايتهــم إلــى وكالــة
الــوازرة للرعايــة والتنميــة االجتماعيــة.
أنواع اإلعانات:
 -1إعانــات أســر املعوقــن :تصــرف هــذه اإلعانــات بنا ًء على املادتني( )24 ،23من الالئحة األساســية
لبرامــج تأهيــل املعوقــن الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم( )34وتاريخ1400/3/10هـــ
القاضــي مبنــح أوليــاء أمــور املعوقــن الذيــن يتعــذر قبولهــم مبراكــز التأهيــل أو الذيــن يرغــب
أوليــاء أمورهــم يف رعايتهــم إعانــة ســنوية وفــق شــروط محــددة وتقاريــر طبيــة ،وكذلــك موافقــة
مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم  88يف 1426/4/8ه مبنــح مراكــز الرعايــة األهليــة التــي تقــدم رعايــة
جزئيــة للمعوقــن خــال فتــرات محــددة إعانــة ســنوية عــن كل حالــة تقبلهــا لديهــا بحيــث ال
تتجــاوز نصــف مقــدار اإلعانــة الســنوية املقــررة ألوليــاء أمــور املعوقــن .
 -2صــرف األجهــزة املعينــة للمعاقــن (األســرة الطبيــة – الكرســي الكهربائــي – رافعــة الســيارة
– الكراســي العاديــة وخفيفــة الــوزن – طــاوالت تعليــم الوقــف – جهــاز تعديــل القيــادة –
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الســماعات الطبيــة) توضيــح عمليــات التشــخيص وحتديدهــا والتــي تبنــى عليهــا نوعيــة األجهــزة
املناســبة التــي ميكــن مــن خاللهــا انتفــاع املســتفيد منهــا.
 -3صــرف ســيارات لــذوي اإلعاقــة مجهــزة للتنقــل ومت حتويــل اخلدمــة إلــى صــرف مبلــغ مالــي
إلعطــاء حريــة االختيــار يف الســيارة املناســبة مببلــغ  150ألــف ريــال (فقــط لشــديدي اإلعاقــة).
 -4صــرف مكافــأة اجلامعيــن ذوي اإلعاقــة حســب نــوع اإلعاقــة (الفئــة األولــى مبلــغ  5240ريــال –
الفئــة الثانيــة مبلــغ  1500ريــال) تصــرف مــن قبــل اجلامعــة.
 -5إعفاء رسوم التأشيرات ،منح بطاقة تخفيض أجور األركاب ،منح بطاقة التسهيالت املرورية.
 -6منح أمر عالج حسب نوع اإلعاقة للعالج يف مركز التأهيل الصحي التابع لوزارة الدفاع.
 -4الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة:
وهــو املبلــغ املنتظــم الــذي يتقــرر للمســتفيد مبوجــب أحــكام نظــام الضمــان االجتماعــي وضوابــط
الالئحــة التنفيذيــة للنظام.
هدف اخلدمة:
ضمان وتأمني حياة مستقرة كرمية وآمنة جلميع األسر الضمانية.
شروط القبول لهذه اخلدمة:
العاجــز عــن العمــل عجــز دائ ّمــا ألي ســبب مــن األســباب الصحيــة وهــو عائــل ألســرة أو مبفــرده،
و ُعمــره يقــل عــن  60الســتني عامــا وجتــاوز ســن  18الثامنــة عشــر عامـاً ولديــه تقريــر طبــي صــادر مــن
موضحــا فيــه نــوع املــرض أو اإلعاقــة وال يوجــد لديــه مصــدر دخــل كاف للعيــش
مستشــفى حكومــي
ً
وليــس علــى رأس عمــل.
مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة غير احلكومية( :وزارة املوارد البشــرية والتنمية االجتماعية،
)2020
إشــارة الــى الالئحــة التنظيميــة ملراكــز تأهيــل ذوي اإلعاقــة غيــر احلكوميــة الصــادرة بقــرار
مجلــس الــوزراء رقــم  391وتاريــخ 1433/9/4هـــ واملوافقــة علــى القواعــد التنفيذيــة لالئحــة التنظيميــة
بصيغتهــا املعدلــة الصــادرة بقــرار وزيــر املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة رقــم  27120وتاريــخ
1440/2/9هـ.
تنفيذ أحكام (املادة األولى) من الالئحة:
تهــدف الــوازرة مــن خــال هــذه القواعــد إلــى تنظيــم ومتابعــة وتقييــم مراكــز تأهيــل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة غيــر احلكوميــة واإلشــراف عليهــا ،وتشــجيع القطــاع األهلــي للمشــاركة يف رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم وتطويــر البرامــج واخلدمــات املقدمــة لهــم.
تنفيذ أحكام (املادة الثالثة) من الالئحة:
تختــص املراكــز بقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن ال يســتفيدون مــن برامــج الدمــج يف
التعليــم أو معاهــد التربيــة اخلاصــة ،وميكنهــم االســتفادة مــن املراكــز حســب شــروط القبــول علــى
النحــو التالــي:
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مراكز الرعاية النهارية:
ويقبــل فيهــا األشــخاص شــديدي اإلعاقــة أو متوســطيها أو مزدوجيهــا أو متعدديهــا ممــن يعانــون
مــن إعاقــة ذهنيــة ،ويتــم قبولهــم لفتــرات صباحيــة ومســائية ال تقــل عــن خمــس ســاعات يف كل فتــرة،
علــى أن تتحمــل الدولــة رســوم رعايــة وتأهيــل املســتفيدين لفتــرة واحــدة فقــط.
توفر املراكز اخلدمات اآلتية:
 -1الصحيــة :وتشــتمل علــى اخلدمــات النفســية ،تعديــل الســلوك ،اخلدمــات التمريضيــة ،العــاج
الطبيعــي ،برامــج تأهيــل عيــوب النطــق والتخاطــب ،خدمــات التغذيــة.
 -2تنميــة املهــارات :وتشــمل علــى خدمــات االعتمــاد علــى النفــس وخدمــات تنميــة القــد ارت
االســتقاللية.
 -3األنشــطة االجتماعيــة والتربويــة :وتشــمل علــى برامــج التربيــة اخلاصــة ،تنميــة القــدرات
الذهنيــة ،تنميــة االندمــاج ،األنشــطة الرياضيــة ،التوعيــة األســرية.
شروط القبول يف الرعاية النهارية:
 -1أن يكــون املســتفيد مــن فئــة شــديدي اإلعاقــة ومزدوجيهــا ،أو متعدديهــا ممــن يعانــون مــن إعاقــة
ذهنيــة
 -2عدم االستفادة من برامج التعليم العام أو التربية اخلاصة.
 -3أال يقــل عمــر املســتفيد عــن ســنتني ،أال يكــون جتــاوز اخلامســة واألربعــن عنــد التقــدمي إلــى
املركــز.
 -4أن يكــون معــدل قيــاس الــذكاء أقــل مــن  50درجــة حســب مقيــاس الــذكاء املعتمــد ،ويف حــال كــون
املعــدل أكثــر مــن ذلــك يتــم توجيــه املســتفيد إلــى وزارة التعليــم.
 -5تقــدمي تقريــر طبــي حديــث مــن مستشــفى حكومــي أو أهلــي معتمــد مــن الــوازرة ،ال يكــون مضــى
عليــه ســنة مــن تاريــخ صــدوره.
اجلمعيــات اخليريــة لــذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية( :وازرة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )2020،
فيمــا يلــي نعــرض لنمــاذج مــن اجلمعيــات اخليريــة املهتمــة برعايــة ذوي اإلعاقــة باململكــة العربيــة
الســعودية (علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر):
· اجلمعيات الكائنة مبنطقة الرياض:
 جمعية األطفال املعوقني ،ومقرها الرئيسي بالرياض ،ولها  10فروع مبنطق اململكة املختلفة. اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية (سمعية). جمعية اإلعاقة احلركية للكبار بالرياض (حركية). جمعية املكفوفني اخليرية مبنطقة الرياض (كفيف). -مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
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 جمعية صوت متالزمة داون. جمعية ذوي اإلعاقة اخليرية مبحافظة اخلرج (جذا).· اجلمعيات الكائنة مبنطقة مكة املكرمة:
 جمعية إبصار اخليرية للتأهيل وخدمة اإلعاقة البصرية. اجلمعية السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة مبحافظة جدة.· اجلمعيات الكائنة مبنطقة املدينة املنورة:
 جمعية البر اخليرية بالفريش. جمعية رضوى اخليرية النسائية.· اجلمعيات الكائنة مبنطقة القصيم:
 جمعية عنيزة للتنمية واخلدمات. جمعية امللك عبد العزيز النسائية ببريدة (عون). جمعية البدائع اخليرية. جمعية البر اخليرية برياض اخلبراء. اجلمعية اخليرية لرعاية املعاقني بالرس. جمعية العوق البصرية اخليرية ببريدة. اجلمعية اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني ببريدة. جمعية العوق السمعي اخليرية ببريدة.· اجلمعيات الكائنة باملنطقة الشرقية:
 جمعية تاروت اخليرية. اجلمعية اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني باملنطقة الشرقية. اجلمعية اخليرية لذوي االحتياجات اخلاصة باجلبيل الصناعية(إدارة). اجلمعية السعودية اخليرية لدعم أسر ذوي االحتياجات اخلاصة(جسد). اجلمعية اخليرية لرعاية وتأهيل املعوقني باإلحساء.· اجلمعيات الكائنة مبنطقة حائل:
 اجلمعية اخليرية لرعاية املعاقني بحائل (هدكا).· اجلمعيات الكائنة مبنطقة جنران:
 -جمعية األمير مشعل بن عبد اهلل لذوي االحتياجات اخلاصة مبنطقة جنران (شمعة أمل).

رابع ًا /برامج ومبادرات تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
يحظــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة باهتمــام متزايــد مــن قبــل قيــادة اململكــة العربيــة الســعودية
واملجتمــع ككل ،للوصــول بهــم ألعلــى املســتويات لتعزيــز وحمايــة حقوقهــم .وهنــاك العديــد مــن البرامــج
واملبــادرات التــي تســعى لتحقيــق التمكــن ورفــع مســتوى االســتقاللية لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وســيتم مناقشــتها بالتفصيــل يف التالــي:
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( )1مواءمة
نظــام «مواءمــة» تابــع لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة .ويهــدف هــذا النظــام الــى
متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلصــول علــى فــرص عمــل مناســبة ومتســاوية مــع غيرهــم مــن
أفــراد املجتمــع .أيضــا تســعى إلــى حتفيــز املنشــئات يف القطــاع اخلــاص للمشــاركة يف توفيــر البيئــة
االمنــة مــن خــال اصــدار ترخيــص بيئــات العمــل املوائمــة لــذوي اإلعاقــة وذلــك خللــق بيئــة عمــل آمنــة
ومســاندة لــذوي اإلعاقــة عــن طريــق تبنــي أفضــل املعاييــر واملمارســات يف هــذا املجــال (موقــع وزارة
املــوارد البشــرية ،ب.ت).
تشمل معايير موائمة على ما يلي:
· االلتــزام :وتركــز علــى اهتمــام املؤسســة بتطبيــق وتطويــر املمارســات الرائــدة املتعلقــة بعمــل
األشــخاص ذوي االعاقــة.
· التواصــل :يعتمــد علــى التنــوع يف اســتخدام وســائل التواصــل املناســبة جلميــع فئــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
· املعرفــة :يســتهدف العاملــن مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك بتأهيلهــم وإكســابهم القــدرة علــى
التواصــل الفعــال مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومعرفــة مــا يجــب فعلــه جتاههــم.
· إدارة املــوارد البشــرية :يشــير الــى حــرص املنشــأة علــى تقديــر جميــع العاملــن بهــا مبــا فيهــم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة واإللتــزام بالتركيــز علــى توفيــر الدعــم لتطويــر قدراتهــم.
· التوظيف :العمل على استقطاب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
· تقنيــة املعلومــات :يركــز علــى اتاحــة الوســائل التقنيــة احلديثــة التــي تســاعد األشــخاص ذوي
اإلعاقــة علــى التواصــل الفعــال وتطويرهــا مبــا يالئــم احتياجاتهــم.
· املنتجات واخلدمات :تقدمي اخلدمات وتطويرها مبا يتناسب مع احتياجات العمالء.
· املرافــق :يؤكــد علــى ســهولة الوصــول للموظفــن مــن ذوي اإلعاقــة الــى مقــرات عملهــم واجــراء
الترتيبــات الالزمــة كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك (مواءمــة.)2020 ،
ويف الوقــت احلالــي امتــد نطــاق موائمــة ليشــمل أيضــا معاهــد التدريــب التقنــي واملهنــي العامــة
واملوجــودة حاليــا لالســتفادة مــن خدمتهــا يف تطويــر وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة (موائمــة،
.)2020
( )2نطاقات
نظــام نطاقــات هــو برنامــج حتفيــز املنشــآت علــى توطــن الوظائــف والتــي تشــمل جميــع فئــات
املجتمــع ومــن ضمنهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة .فقــد بــدأ البرنامــج بصــدور املوافقــة الســامية رقــم
( )38100بتاريــخ 1432/8/15هـــ والــذي تضمــن توصيفــا خاصــا فيما يخص األشــخاص ذوي اإلعاقة،
فقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( /4624/1/1ع) وتاريــخ 1433/10/21هـــ بشــأن وزن احتســاب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأربعــة عاملــن مــن ضمــن ذلــك البرنامــج .و مــع االهتمــام املتواصــل مــن وزارة
العمــل و التنميــة (حاليــا وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة) بتذليــل الصعوبــات و العقبــات
صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( )156563و بتاريــخ  1440/8/18هـــ نــص علــى وجــوب حصــول املنشــآت
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الكبيــرة علــى شــهادة بيئــة عمــل مســاندة لعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة و تســمى «شــهادة موائمــة»
و التــي تفيــد بتوافــق مهــام وطبيعــة الوظيفــة التــي يشــغلها العامــل مــع نــوع و درجــة إعاقتــه و توفيــر
اشــتراطات البيئــة املكانيــة و اخلدمــات التيســيرية مــع التشــديد بأنــه إذا لــم تتمكــن املنشــآت الكبيــرة
مــن احلصــول علــى الشــهادة يف موعــد أقصــاه تاريــخ 1441/1/2ه (2019/9/1م) يتــم تخفيــض وزن
احتســاب العامــل مــن ذوي اإلعاقــة يف برنامــج نطاقــات الــى عاملــن فقــط و بعــد مضــي عــام علــى ذلــك
ســيتم تخفيــض االحتســاب الــى عامــل واحــد فقــط (وزارة املــوارد البشــرية1441،ه).
( )3متهير
يهــدف متهيــر إلــى إيجــاد فــرص تدريبيــة للخريجــن واخلريجــات الســعوديني علــى رأس العمــل
والتــي ســتؤوي الــى زيــادة فــرص حصولهــم علــى وظيفــة بعــد االنتهــاء مــن فتــرة التدريــب .ويتــم مــن
خــال مســاهمة صنــدوق متهيــر مبكافــأة ماليــة للمتــدرب تبلــغ  3000ريــال شــهريا وملــدة تتــراوح مــا
بــن  3الــى  6أشــهر .ويتــم أيضــا توفيــر تأمــن ضــد أخطــار العمــل للمتــدرب وشــهادة خبــرة بعــد امتامــه
البرنامــج التدريبــي (متهيــر.)2020 ،
( )4توافق (توافق:)2020
يعتبــر إحــدى مبــادرات وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مــع صنــدوق تنميــة
املــوارد البشــرية هــدف .يقــدم البرنامــج كل احللــول التــي تضمــن شــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
جميــع املبــادرات للباحثــن عــن العمــل واالســتقرار يف بيئــة العمــل مــن خــال تطبيــق العديــد مــن املبادئ
احلقــوق ،الشــمل ،املهــارات ،بيئــة موائمــة ،وخدمــات.
· احلقــوق :يعمــل هــذا املبــدأ علــى تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة مــن خــال اتبــاع
نهــج احظــار التمييــز والتهميــش .بحيــث يلتــزم هــذا النهــج بتطبيــق القوانــن والتشــريعات التــي
حتفــظ لألشــخاص ذوي االعاقــة حقوقهــم ،وفــرض معاييــر للصحــة والســامة املهنيــة ،وتامــن
بيئــات مواءمــة.
· الشــمل :وهــو ادماجهــم يف املجتمــع مــن خــال احترامهــم والتعامــل معهــم علــى إنهــم فعالــن يف
املجتمــع وبذلــك شــعورهم باالحتــواء واالنتمــاء ،وتقــدمي الدعــم الــازم الســتثمار كل مــا لديهــم
لتقــدمي االفضــل .وبذلــك يحقــق هــذا املعتقــد مبــدأ املســئولية لديهــم يف قرارتهــم وتواجدهــم
املجتمعــي.
· املهــارات :هــو مبــدأ يركــز علــى االســتثمار جلوانــب القــوة ومعرفــة القــدرات لألشــخاص ذوي
االعاقــة ،لتمكينهــم مــن العمــل مبــا يتوافــق مــع هــذه املهــارات والقــدرات التــي تعمــل علــى حتقيــق
منــو شــخصي مهنــي مســتدام ومســتقر.
· بيئــة موائمــة :يحقــق هــذا املبــدأ توفيــر اخلدمــات الالزمــة والتســهيالت والترتيبــات ،التــي مــن
شــأنها حتقــق ســهولة وصــول االشــخاص ذوي االعاقــة يف بيئتهــم العمليــة ،مــن أجــل ضمــان
التكيــف واالســتقاللية يف أداء املهــام املــوكل لهــم ،وبذلــك يتحقــق الفــرص املتكافئــة للجميــع.
وبذلــك تســعى يضمــن مبــدأ احلــق ،والشــمل ،والتركيــز علــى القــدرات ،وتطــور البيئــات املواءمــة
يف جميــع اخلدمــات املقدمــة مــن هــدف وقنــوت التوظيــف لشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
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وإتاحــة الفرصــة للعمــل املنتــج واملســتدام.
( )5برنامج قادر:
برنامــج قــادر مبــادرة مــن قبــل وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع جهــات
عــدة .الفئــة املســتفيدة هــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن مبراكــز التأهيــل والرعايــة النهاريــة.
مت تدريــب مــا يقــارب  ٢٣مســتفيد ،ومت مباشــرة  ٧منهــم للعمــل (وزارة املــوارد االجتماعيــة والتنميــة
البشــرية.)٢٠٢٠ ،
(« )6سعي» لتوظيف وتأهيل ذوي اإلعاقة (سعي لتوظيف وتأهيل ذوي اإلعاقة )2020
انطلقــت عــام ١٤٣٩هـــ ،مكونــة مــن  ٥٣شــاب ســعودي مــن مختلــف التخصصــات (قانــون ،تربيــة
خاصــة ،أخصائيــن نفســن ،علــم االجتمــاع ،عــاج طبيعــي ،مترجــم إشــارة للصــم ،ادارة عامــة)،
وللمبــادرة أهدافهــا وهــي تواصــل الفريــق التطوعــي مــع منشــآت القطــاع اخلــاص لتذليــل الصعــاب
لــذوي اإلعاقــة كتوفيــر الوظيفــة ،دراســة ومراجعــة العقــود اخلاصــة بالتوظيــف قبــل التوقيــع ،وتقــدمي
االستشــارات القانونيــة لهــم (ســعي لتأهيــل وتوظيــف ذوي اإلعاقــة .)٢٠١٧ ،ومبعنــى آخــر يعمــل
الفريــق التطوعــي علــى اســتثمار الطاقــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عبــر دعــم توظيــف وتســهيل
إيصالهــم بجهــات وقطاعــات التوظيــف وتدريبهــم قبــل دخــول ســوق العمــل ،ومنهــا :قطــاع الســوبر
ماركت(كاشــير) ،قطــاع املطاعم(كاشــير) ،قطــاع التعليــم (إداري) ،الترفيــه (تنظيــم).
وتتميــز آليــة التدريــب لديهــم بــان يخضــع املتــدرب للتدريــب علــى أرض الواقــع ،مثــال علــى ذلــك،
يف املجــال الفندقــي يخضــع املتــدرب للعمــل يف الفنــدق وهــي بيئــة محــاكاة للواقــع يف اســتقبال وإدخــال
بينــات الزبائــن ،وأيضـاً احملاســبة والعديــد مــن االعمــال الفندقيــة احلقيقيــة ،بحيــث يتــم التدريــب كمــا
لــو كانــوا يف الواقــع للعديــد مــن املجــاالت (ســبق.)٢٠١٩ ،
وقامــت ســعي بالعديــد مــن برامــج التأهيــل املهنــي املنتهــي بالتوظيــف والتــي قامــت بالشــراكة مــع
عــدة جهــات مختلفــة ومنهــا وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،مؤسســة امللــك خالــد ،وزارة
التعليــم ،وبنــك اجلزيــرة ممــا نتــج عنــه العديــد مــن البرامــج التــي تصــب يف صالــح األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومنهــا رائــد وعاقــل ومعــن وشــركاء يف التنميــة والتأهيــل الشــامل.
مت توظيــف أكثــر مــن  ٧٥شــا ًبا وشــابة مــن ذوي اإلعاقــة ،حيــث مت إحلــاق خريجــات فتيــات مراكــز
التأهيــل الشــامل التابعــة لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ببرنامــج (التدريــب املنتهــي
بالتوظيــف) ،مــدة البرنامــج  ٧اســابيع ،البرنامــج احتــوى علــى  ١٦دورة تدريبيــة ٥ ،ورش عمــل ،وركــزت
ورش العمــل علــى جانــب احلمايــة الشــخصية ،والتوعيــة األمنيــة الســتعداد ملواجهــة امليــدان واالندمــاج
يف املجتمــع .تضمــن البرنامــج علــى  ٣٢ســاعة دعــم نفســي وأســري بهــدف التأهيــل لســوق العمــل مبــا
يتناســب مــع قدراتهــم ومؤهالتهــم ،أيضـاً املتابعــة لــذوي االعاقــة بعــد التوظيــف مــن قبــل فريــق ســعي
التطوعــي .حســب املوقــع االلكترونــي ملبــادرة ســعي بلــغ عــدد املســتفيدين (٦١٨ســعي لتأهيــل وتوظيــف
ذوي اإلعاقــة .)٢٠١٧ ،وقــد قامــت ســعي بعــدة برامــج منهــا برنامــج رائــد ،برنامــج عاقــل ،وبرنامــج
شــركاء يف التنميــة.
· برنامــج رائــد واملنفــذ مــن قبــل مبــادرة ســعي بالدعــم مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
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اإلجتماعيــة والشــؤون االجتماعيــة ومــدة البرنامــج  ٣أشــهر مكثفــة .تضمــن البرنامــج علــى
 ٣٠شــاباً مــن اضطرابــات طيــف التوحــد ،يحتــوي البرنامــج علــى  ٦دورات تدريبيــة ٢٦ ،ورش
عمــل مهاريــة يف عــدة مــن املجــاالت ومنهــا إعــداد األطعمــة ،الغســيل والكــي ،االعمــال املكتبيــة،
الفندقــة ،ورشــة اعــداد الســير الرقميــة بالتعــاون مــع  .linkedinتقــدمي العديــد مــن اخلدمــات
املســاندة كالنطــق ،التخاطــب ،العــاج الطبيعــي ،الدعــم النفســي واالجتماعــي.
· برنامــج عاقــل :يف عــام  2019أطلقــت مبــادرة ســعي برنامــج عاقــل بالتعــاون مــع مؤسســة امللــك
خالــد ،والــذي يســتهدف تأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة لتمكينهــم مــن العمــل
يف قطــاع املطاعــم .وقــد اســتفاد مــن البرنامــج  ٣٠شــاباً ،بعــد أن مت صقلهــم معرفي ـاً وعملي ـاً
ملــدة شــهرين (ســبق.)2020 ،
· شــركاء التنميــة تضمنــت مبــادرة ســعي برنامــج شــركاء يف التنميــة بالشــراكة مــع وزارة التعليــم
وبنــك اجلزيــرة .ويســتهدف البرنامــج طالبــات ذوي اإلعاقــة الفكريــة .وأيض ـاً يســعى البرنامــج
للتوظيــف مــا يقــارب  60الــى  ٪ 80بعــد التأهيــل والتدريــب املهنــي املنتهــى بالتوظيــف .ويقــوم
البرنامــج علــى املؤهلــن مــن املتخصصــن واملدربــن يف املجــال التدريــب والتأهيل لــذوي اإلعاقة.
ويتضمــن البرنامــج العديــد مــن ورش العمــل والــدورات ذات الصلــة باملوضــوع (دخيــل.)١٤٤٠ ،
( )7برنامج مكني:
إحــدى برامــج (صافــوال  )٢٠٢٠،عــن املســؤولية املجتمعيــة ،موجهــة نحــو مجموعــة مــن فئــات
ذوي اإلعاقــة مــن اجلنســن ومنهــم اإلعاقــة احلركيــة ،البصريــة ،الســمعية ،توحــد ،إعاقــات ذهنيــة
(جريــدة املدينــة ،)٢٠١١ ،البرنامــج يســتمر ملــدة  ٣أشــهر ،يحتــوي علــى عــدة دورات تدريبيــة مكثفــة يف
مختلــف النطاقــات ومنهــا :تصميــم اجلرافيــك ،اخــراج املطويــات الدعائيــة ،اســتخدام احلاســب اآللــي
يف األعمــال املكتبيــة وذلــك بالتعــاون مــع إحــدى املراكــز النســائية التدريبيــة بالقصيــم .وقــد اســتفاد
مــن البرنامــج  ٣٠متدربــة .وأيض ـاً خضــع  ١٨متدرب ـاً للــدورات التاليــة ،اللغــة اإلجنليزيــة ،األعمــال
املكتبيــة ،مهــارات االتصــال ،أخالقيــات العمــل ،الســلوك املهنــي يف العمــل ،ومت ذلــك بالتعــاون مــع معهــد
احملترفــون بجــدة .وكان مــدة البرنامــج شــهرين ،وقــد انتهــى بالتوظيــف يف مجموعــة الشــركات التابعــة
لشــركة صافــوال ومنهــا عافيــة العامليــة وأيضـاً الشــركة املتحــدة للســكر (جريــدة املدينــة.)٢٠١١ ،
( :)8موقع حقوق التوظيف للمعاق:
يديــر املوقــع مجموعــة تطوعيــة مــن ذوي اإلعاقــة ،فكــرة ســيدة مــن ذوي االعاقــة ،يعملــون علــى
اســتقبال طلبــات توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ووصلهــم بالشــركات يف القطــاع اخلــاص التــي
لديهــا وظائــف شــاغرة مبــا يتوافــق مــع قدراتهــم ومؤهالتهــم (حقــوق املعــاق للتوظيــف )٢٠٢٠ ،املوقــع
حاصــل علــى تصريــح مــن وزارة الثقافــة واالعــام .وأيضـاً يوجــد متابعــة مــن قبــل املجموعــة ملــا بعــد
توظيــف هــذه الفئــة لضمــان حقوقهــم (صبــاح الســعودية.)٢٠١٤ ،
( )9مبادرات عبد اللطيف جميل:
قامت الشركة بعدة مبادرات من مبدأ املسئولية املجتمعية نحو ذوي اإلعاقة كالتالي:
(أ) مبــادرة أنــت القائــد ،العمــل يف قطــاع مركبــات األجــرة ،يتــم توفيــر ســيارات مجهــزة ،وكمــا يتــم
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االتفــاق مــع شــركة (كــرمي) بتشــغيل ذوي اإلعاقــة بــدون نســبة تشــغليه للشــهرين االولــن ومت
التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع شــركة كــرمي.
(ب) التدريــب املهنــي املتخصــص :التكفــل برســوم التدريــب املهنــي لــذوي اإلعاقــة للحصــول علــى
اخلبــرة ،وقــد مت التعــاون مــع صنــدوق عبــد اللطيــف جميــل االجتماعــي وأكادمييــة نفيســة شــمس
لتدريــب وتأهيــل  ٢٠شــاب وفتــاة مــن ذوي اإلعاقــة.
(ج) برنامــج تاجــر :دعــم ذوي اإلعاقــة ممارســة النشــاطات يف مجــال املبيعــات ســوء تســوق الكترونــي
أو باملراكــز التجاريــة الكبــرى .وقــد مت دعــم البرنامــج مــن مؤسســة حيــاة اخليريــة وقدمــت مبلــغ
مالــي قــدرة  ٢٠٠ألــف ريــال ســعودي.
(د) برنامــج عضــد :يســعى البرنامــج ملســاندة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل أفــراد والشــركات
للمســاهمة يف رســوم وتكاليــف الــدورات التدريبيــة او شــراء آليــة نقــل مجهــزة أو عــاج بنوعيــة
طبــي أو تأهيلــي (عبــد الطيــف جميــل.)٢٠١٥ ،
( )10برنامج عزم التمكني:
يف عــام  ١٤٣٩هـــ ،أطلقــت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة البرنامــج بدعــم مــن
شــركة أرمكــوا الســعودية ،اســتمر البرنامــج ملــدة  ٤أســابيع .تضمــن دورات تدريبــة محتواهــا األمــور
املهمــة املتعلقــة باحليــاة الشــخصية ،واملوازنــة ألوضــاع الشــباب الشــخصية واالقتصاديــة واملهنيــة.
اســتهدف البرنامــج  ١٠٠شــاب مــن ذوي اإلعاقــة ،ومت توظيــف  ٢٥شــاب يف إحــدى الشــركات الكبــرى
بالشــرقية (واس.)٢٠١٨ ،
( )11مبادرة سعي الهمم:
يف عــام  ١٤٣٩هـــ ،عقــدت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ممثلــة مبكتــب االشــراف
االجتماعــي النســائي مبنطقــة الريــاض مذكــرة تفاهــم مــع مبــادرة (ســعي الهمــم) وهــي غيــر ربحيــة
الســتثمار طاقــات ذوي اإلعاقــة مــن نــزالء التأهيــل الشــامل ،مــن خــال احلاقهــم بــدورات مكثفــة تنتهــي
بالتوظيــف ،ومت ترشــيح  ١٢متدربـاً لاللتحــاق بالبرنامــج (وزارة املــواد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة،
.)٢٠٢٠
( )12املبادرة الرقمية لتمكني ذوي اإلعاقة:
يف عــام ١٢١٩م ،أطلقــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالشــراكة مــع وزارة االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة هــذه املبــادرة تهــدف إلــى متكــن
الكفــاءات وحصولهــم علــى الفــرص الوظيفيــة املناســبة باإلضافــة إلــى املوائمــة بــن متطلبــات ســوق
العمــل الســعودي واملهــارات الرقميــة التــي يكتســبها الشــباب ذوي اإلعاقــة (وزارة االتصــال وتقنيــة
املعلومــات.)٢٠١٩ ،
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مقدمة

أوالً :مراحل إعداد الدراسة.
ثانياً :نوع الدراسة.
ثالثـــاً :مناهج الدراسة.
رابعـاً :أدوات جمع البيانات.

خامساً :عينة الدراسة.
سادساً :أسلوب حتليل البيانات.

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مقدمة:

يتضمــن هــذا الفصــل عــرض ملراحــل إعــداد وتنفيــذ الدراســة منــذ بدايتهــا وحتــى إعــداد التقريــر
النهائــي للدراســة ،باإلضافــة إلــى عــرض لإلجــراءات املنهجيــة للدراســة ،والتــي اشــتملت علــي حتديــد
نــوع الدراســة وهــي الدراســة الوصفيــة ،وحتديــد املناهــج العلميــة املســتخدمة يف الدراســة والتــي
حتــددت يف املنهجيــة املختلطــة التــي جتمــع بــن املنهــج النوعــي واملنهــج الكمــي لدراســة الظاهــرة
بطريقــة متعمقــة وأكثــر شــمولية ،يلــي ذلــك عــرض لــأدوات العلميــة املســتخدمة يف عمليــة جمــع
البيانــات والتــي تعــددت وتنوعــت لتشــمل :دليــل معلومــات عــن مراكــز تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إضافــة إلــى االســتبانة كأداة كميــة ودليــل املقابــات البؤريــة شــبه املقننــة
كأداة كيفيــة واإلحصــاءات والوثائــق الرســمية وورش العمــل والزيــارات امليدانيــة والتحليــل املالــي ،كمــا
مت التطــرق إلــى عينــة الدراســة وحجمهــا وكيفيــة اختيارهــا ،وأخي ـ ًرا أســلوب جمــع بيانــات الدراســة.

ً
أوال  /مراحل إجراء الدراسة:

قــام فريــق العمــل ،بدايــة ،بتوزيــع املهــام علــى أعضــاء الفريــق ،وعليــه فقــد مت إجنــاز املراحــل
بشــكل متزامــن ومتــواز ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 -1مت إجــراء عــدة اجتماعــات ألعضــاء الفريــق البحثــي ،مت خاللهــا وضــع خطــة عمــل ،وحتديــد
اجلــدول الزمنــي ملراحــل إجنــاز املشــروع ،وتوزيــع املهــام علــى أعضــاء الفريــق ،وذلــك يف ضــوء
العقــد املبــرم ،وخطــة الدراســة احملــددة ســلفاً.
 -2مت عقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع أعضــاء الفريــق البحثــي (علــى مــدار ثالثــة أســابيع) انتهــت
إلــى إقامــة ورشــة عمــل ،مت خاللهــا إعــداد (دليــل بيانــات للمراكــز العامليــة واإلقليميــة واحملليــة
لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة).
 -3مت التواصــل مــع العديــد مــن اجلهــات احملليــة ذات العالقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،أبرزهــا:
اإلدارة العامــة لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــوزارة املــوارد البشــرية والتنمية االجتماعيــة،
وشــبكة «قــادرون» وعــدد مــن اجلمعيــات املعنيــة برعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدد
مــن اخلبــراء مبجــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل اململكــة وخارجهــا ،وذلــك بهــدف جمــع
املعلومــات ،والبيانــات ،واخلبــرات اخلاصــة بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
(محل ًيــا وإقليم ًيــا وعامل ًيــا).
 -4مت إعداد الفصل األول للدراسة بعنوان (مدخل الدراسة).
 -5مت إعــداد الفصــل الثانــي للدراســة بعنــوان (مفاهيــم أساســية يف تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة).
 -6مت التعاقــد مــع مركــز بحثــي متخصــص يف التحليــل املالــي ،وذلــك إلجنــاز وحتقيــق أهــداف
الدراســة املتعلقــة بالتحليــل املالــي للعديــد مــن برامــج ذوي اإلعاقــة ،وقيــاس األثــر املالــي ،إلــى
غيــر ذلــك مــن أهــداف الدراســة اخلاصــة بهــذا اجلانــب احليــوي ،وقــد مت عقــد اجتماعــات
أســبوعية علــى مــدار خمســة أشــهر مــن عمــر الدراســة جتمــع بــن أعضــاء الفريــق البحثــي
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وخبــراء التحليــل املالــي ،مت خاللهــا عصــف ذهنــي بشــأن حتديــد طريقــة إجنــاز األهــداف
اخلاصــة بالتحليــل املالــي ،ومتابعــة وتقــومي مــا يتــم إجنــازه وصــوالً إلــى إجنــاز أهــداف الدراســة
املتعلقــة بالتحليــل املالــي.
 -7مت إجنــاز الفصــل الثالــث للدراســة بعنــوان (املمارســات العامليــة واإلقليميــة الرائــدة يف مجــال
تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة).
 -8مت إجنــاز الفصــل الرابــع للدراســة بعنــوان (جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف مجــال رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة).
 -9مت إعــداد وتنفيــذ ورشــة عمــل (عــن بعــد) عــن (معوقــات تأهيــل وتدريب وتوظيف األشــخاص ذوي
اإلعاقة ومقترحات مواجهتها) وذلك مبشــاركة مجموعة من أســاتذة اجلامعات املتخصصني يف
مجــال التربيــة اخلاصــة وعـ ٍ
ـدد مــن العاملــن واخلبــراء مبراكــز وجمعيــات رعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والذيــن وصــل عددهــم إلــى ( )35مشــار ًكا ومشــاركة ،مت توزيعهــم إلــى ( )4مجموعــات،
ومت العمــل بنظــام املجموعــات املتكافئــة ،وقامــت كل مجموعــة بعمــل عصــف ذهنــي بشــأن محــاور
الورشــة بشــكل متزامــن ،وقــد مت ذلــك بتاريــخ 1442/3/1هـــ املوافــق 2020/10/18م ،ومت إعداد
تقريــر مفصــل يتضمــن أهــم نتائــج عمــل الورشــة ،واالســتفادة مــن مخرجاتهــا لدعــم الدراســة.
 -10مت إعــداد وتنفيــذ ورشــة عمــل عــن «دور القطــاع اخلــاص يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة»
حضور ًيــا بفنــدق «بــارك حيــاة» بجــدة وذلــك بتاريــخ 1442/4/4هـــ املوافــق 2020/11/18م،
وذلــك مبشــاركة مجموعــة مــن املمثلــن ألصحــاب الشــركات وأربــاب العمــل واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وقــد مت إعــداد تقريــر عــن نتائــج ومخرجــات الورشــة ،واالســتفادة مــن مخرجاتهــا
لدعــم الدراســة.
 -11مت اإلعــداد والتخطيــط لتنفيــذ عــدد ( )13ورشــة عمــل بعــدد مناطــق اململكــة عــن «متكــن
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبناطــق اململكــة» وذلــك خــال املــدة مــن 1442/5/27هـــ إلــى
1442/6/11هـــ ،حيــث شــملت جميــع مناطــق اململكــة ،وقــد مت إجنــاز مــا يلــي:
 حتديد أهداف الورش. حتديد محاور الورش. حتديد اجلهات املشاركة يف الورش. حتديــد منســق لــكل ورشــة يف كل منطقــة مــن مناطــق اململكــة ،يتولــى دعــوة منســوبي اجلهــاتاملشــاركة والتواصــل معهــم والتنســيق فيمــا بينهــم ،لتحديــد موعــد الورشــة ،وتزويــد الفريــق
البحثــي ببيانــات املشــاركني واملســاهمة يف إدارة الورشــة.
 مت تكليف أعضاء الفريق البحثي بإدارة ورش العمل اخلاصة باملناطق. مت إعداد تقرير مفصل عن كل ورشة عمل كل على حدة. مت إعداد تقرير نهائي عن خالصة أعمال ونتائج الورش بشكل إجمالي. -12مت عقــد اجتماعــات دوريــة (كل أســبوعني) ألعضــاء الفريــق البحثــي للدراســة ،بهــدف عــرض
ومتابعــة مــا يتــم إجنــازه مــن مراحــل وأهــداف للدراســة.
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 -13مت عقــد اجتمــاع أســبوعي (الســبت مــن كل أســبوع) ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للمشــروع البحثــي
ملراجعــة وتقــومي العمــل بشــكل مرحلــي ،واقتــراح احللــول للمشــكالت ومتابعــة التنفيــذ.
 -14قــام وفــد ممثــل للفريــق البحثــي بإجــراء زيارتــن ميدانيتــن لالطــاع علــى األنشــطة والبرامــج
اخلاصــة بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كانــت األولــى للمنطقــة الشــرقية
والثانيــة ملنطقــة القصيــم.
 -15مت عقــد مقابــات بؤريــة شــبة مقننــة مــع عــدد مــن اخلبــراء واملتخصصــن يف العمــل مــع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يعملــون يف جهــات مختلفــة
للحصــول علــى معلومــات وبيانــات تخــدم أهــداف الدراســة.
 -16مت إعــداد فصــل عــن التحليــل املالــي ،يتضمــن اإلجابــة عن تســاؤالت الدراســة اخلاصــة باجلوانب
املالية.
 -17مت إعداد فصل عن «اإلجراءات املنهجية للدراسة».
 -18مت إعداد فصل عن «مخرجات وتوصيات الدراسة».
 -19مراجعة وإجناز الدراسة يف صورتها النهائية.

ثاني ًا /نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي جتمــع بــن التحليــل الكمــي والكيفــي ،إذ
أنهــا تســتهدف دراســة الظواهــر أو املواقــف املختلفــة وتعتمــد علــى جمــع احلقائــق ،وحتليلها وتفســيرها
الســتخالص دالالتهــا ،ونتائجهــا (زعيمــي.)2003 ،
والدراســة احلاليــة تســتهدف عــرض وحتليــل املمارســات الرائــدة يف مجــال تأهيــل وتدريــب
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وكذلــك حتديــد التحديــات التــي حتــد مــن فاعليــة برامــج تأهيلهــم
ً
وصــول إلــى مقترحــات عمليــة تســاعد يف تفعيــل هــذه
وتدريبهــم وتوظيفهــم يف املجتمــع الســعودي
البرامــج ،وكذلــك حصــر البرامــج والتخصصــات املطلوبــة لســوق العمــل واملناســبة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومتطلباتهــا التدريبيــة وحتليلهــا مالي ـاً.

ثالث ًا  /مناهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة الوصفيــة علــى املنهجيــة املختلطــة (التــي يطلــق عليهــا البعــض املنهجيــة
املزيــج) .ويشــير مصطلــح املنهجيــة املختلطــة إلــى اجلمــع واخللــط يف اســتخدام األســلوب الكيفــي
( )Qualitative Methodsواألســلوب الكمــي ( )Quantitative Methodsللتحــري عــن موضــوع معــن يف
دراســة واحــدة متكاملــة .ويهــدف هــذا املنهــج ً
أيضــا إلــى دراســة الظاهــرة بطريقــة متعمقــة وأكثــر
شــمولية ،إذ يســاعد املنهــج علــى تعويــض جوانــب القصــور وفتــح احلــدود املرتبطــة باســتخدام كل
نــوع مــن األســاليب بشــكل مســتقل عــن اآلخــر .مــن مميــزات املنهــج املختلــط كذلــك أنــه يســاعد علــى
الوصــول للبيانــات الشــاملة عــن موضــوع الدراســة والتــي جتمــع بــن التوســع االفقــي مــن حيــث حتديــد
حجــم الظاهــرة وخصائصهــا والــذي يتحقــق مــن خــال املنهجيــة الكميــة ،أمــا املنهجيــة الكيفيــة فهــي
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حتقــق العمــق والفهــم لبيانــات الدراســة وســبر أغــوار معانيهــا وبذلــك تتمكــن الدراســة مــن حتقيــق
أهدافهــا واإلجابــة عــن تســاؤالتها مســتفيدة مــن مميــزات كل منهجيــة ومتفاديــة ألوجــه قصورهــا
(.)Rubin & Babbie, 2014
اســتخدام املنهجيــة املختلطــة يحتــم املعرفــة الكافيــة لــكل مــن املنهجيــة الكيفيــة ،واملنهجيــة
الكميــة والتركيــز علــى كيفيــة توظيــف كل منهــج يف جمــع وحتليــل بيانــات الدراســة (Rubin & Babbie,
 .)2014وقــد مت تصميــم هــذه الدراســة بحيــث تبــدأ باســتخدام املنهجيــة الكيفيــة مــن ثــم االنتقــال إلــى
املنهجيــة الكميــة ،بنــا ًء علــى مخرجــات بعــض األســاليب الكيفيــة التــي مت تطبيقهــا .وفيمــا يلــي تفاصيــل
كل منهجيــة علــى حــدة واســتعراض األدوات التــي مت اســتخدمها لــكل منهمــا.
املنهج النوعي (:)Qualitative Methodology
يهتــم املنهــج النوعــي باملعانــي ،واملفاهيــم ،والتعريفــات واخلصائــص ،واألمثلــة ،والرمــوز،
وأوصــاف الظواهــر ( .)Lune & Berg, 2017حيــث أن املنهــج النوعــي يعتبــر شـ ً
ـكل مــن أشــكال البحــث
االجتماعــي الــذي يعمــل علــى تفســير طريقــة النــاس يف احليــاة ،مــن خــال فهــم جتاربهــم ،لدراســة
واقعهــم االجتماعــي ( .)Mohajan, 2018ومبعنــى آخــر ،فــإن املنهــج النوعــي يعتمــد علــى دراســة اإلنســان
والواقــع االجتماعــي مــن مختلــف األبعــاد وجميــع اجلوانــب ،وبذلــك يزودنــا املنهــج النوعــي مبعــان
مختلفــة ومتكاملــة للظواهــر التــي ندرســها ( .)Lune & Berg, 2017ويتميــز املنهــج النوعــي بالفهــم املتعمــق
والوصــف التفصيلــي الشــامل للظاهــرة االجتماعيــة (.)Traino & Graue, 2013
ومــن خصائــص املنهجيــة النوعيــة املرونــة يف البحــث ،وانتقــاء األداة املناســبة جلمــع املعلومــات
التــي تــؤدي إلــى الفهــم والتفســير والتأويــل ( .)Punch, 2009هنــاك العديــد مــن األدوات واملناهــج
للمنهجيــة النوعيــة والتـــي متثــل العمــود الفقــري لعمليــة جمــع البيانــات ،ومنهــا دليــل املقابلــة ،ومنهــج
حتليــل املضمــون وقــد مت توظيفهمــا يف هــذه الدراســة.
املنهج الكمي (:)Quantitative Methodology
يشــير املنهــج الكمــي إلــى إمكانيــة دراســة الظواهــر االجتماعيــة مــن خــال حتويلهــا إلــى بيانــات
وأرقــام باســتخدام األســاليب احلســابية واإلحصائيــة .ويجــرى تصنيــف املعطيــات والبيانــات وحتليلهــا
وفــق أمنــاط إحصائيــة متكننــا مــن تقــدمي تفســير أعــم للظاهــرة موضــوع الدراســة والتــي تتيــح تعميمهــا
علــى مجتمــع الدراســة ( .)Torchim & Donnelly,2008وقــد تنوعــت املناهــج املتفرعــة مــن املنهــج الكمــي
ومــن ضمنهــا منهــج املســح االجتماعــي الــذي مت اســتخدامه منهجـاً رئيســياً للجانــب الكمــي للدراســة.
ويعــد املنهــج الوصفــي املبنــي علــى املســح االجتماعــي ( )Social Surveyأهــم مناهــج الدراســات
الكميــة إذ يعتمــد علــى توجيــه أســئلة مقننــة ومغلقــة ملجموعــة كبيــرة مــن أفــراد مجتمــع الدراســة
بهــدف الوصــول إلــى نتائــج ميكــن تعميمهــا (.)Rubin & Babbie, 2014
يوفــر املســح االجتماعــي أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات ،فهــو يســاعد علــى الوصــول إلى شــريحة
كبيــرة ممثلــة ملختلــف خصائــص أفــراد املجتمــع ،أيضــا تتميــز املســوح االجتماعيــة بتحقيــق الســرية
للمشــاركني ومــن ثــم توفيــر البيئــة املناســبة لألشــخاص الذيــن ال مييلــون إلــى اإلفصــاح عــن هوياتهــم،
وأخيــرا يســاعد املســح االجتماعــي علــى احلصــول علــى البيانــات يف مــدة زمنيــة أقصــر مقارنــة
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بــأدوات البحــث العلمــي األخــرى (.)Torchim & Donnelly, 2008
ميكــن املســح االجتماعــي الباحثــن مــن وصــف الظاهــرة ،وحتليلهــا ،وتفســيرها ،بغــرض الوصــول
إلــى نتائــج علميــة مفيــدة ،وتفســيرات صادقــة فيمــا يتعلــق باملعوقــات التشــريعية – االقتصاديــة –
االجتماعيــة – التــي تواجــه عينــة البحــث ،املرتبطــة بتأهيــل وتدريــب وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة.
وقــد اعتمــد املســح االجتماعــي علــى االســتبانة كأداة رئيســة يف جمــع البيانــات مــن أفــراد العينــة.
اعتمــد فريــق البحــث يف هــذه الدراســة علــى عــدد مــن مناهــج البحــث االجتماعــي ،منهــا (منهــج
حتليــل املضمــون) والــذي ال يتطلــب االتصــال املباشــر ،إذ يكتفــي الباحــث باختيــار عــدد مــن الوثائــق
التــي حتتــوي علــى املعلومــات املرتبطــة مبوضــوع دراســته (عبيــدات وآخــرون .)2004 ،وقــد وظــف
فريــق البحــث هــذا املنهــج يف حتليــل املمارســات الرائــدة يف بعــض دول العالــم ،مثــل أمريــكا ،وأســتراليا،
وبعــض دول أوروبــا ،ودول شــرق آســيا .وكذلــك املمارســات الرائــدة اإلقليميــة يف بعــض الــدول العربيــة
وذلــك فيمــا يتعلــق مبجــال السياســات والتشــريعات املرتبطــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومعرفــة أمنــاط
التدريــب والتأهيــل والتوظيــف لهــذه الفئــة والتحديــات التــي يواجهونهــا.

رابع ًا /أدوات جمع البيانات:

اســتخدم فريــق البحــث يف هــذه الدراســة مجموعــة متكاملــة مــن املناهــج ،إذ لــم يعتمــد علــى أداة
واحــدة فقــط يف جمــع البيانــات واملعلومــات ،بــل اعتمــد ً
أيضــا علــى مجموعــة مــن أدوات البحــث ،فقــد
قدمــت كل منهــا نوعيــة مــن البيانــات ،تكاملــت يف النهايــة لتحقيــق الهــدف املنشــود مــن هــذه الدراســة.
فض ـ ً
ا عــن محاولــة فريــق البحــث احلثيثــة لتوظيــف املناهــج واألدوات املســتخدمة مــن أجــل
الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة حتقــق أهــداف الدراســة ،وتتمثــل أدوات جمــع البيانــات التــي اســتعان بهــا
فريــق البحثــي فيمــا يلــي:

أ -دليــل معلومــات عــن املراكــز العامليــة واإلقليميــة واحملليــة لتأهيــل وتدريــب
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
قــام فريــق البحــث بإعــداد النمــوذج يف صورتــه األوليــة مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات عــن
املراكــز احملليــة لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،اشــتمل النمــوذج علــى خمســة
محــاور.
احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور األول :البيانات األساسية للمركز ورؤية ورسالة وأهداف املركز.
احملور الثان ـ ـ ـ ـ ــي :يتناول تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
احملــور الثال ـ ـ ـ ــث :آليــات التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملعوقــات التــي تواجههــم يف
ذلــك.
احملور الرابـ ـ ـ ـ ـ ــع :يتناول آليات التوظيف ،وأنواع الوظائف املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
احملور اخلامس :يغطي التكلفة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة بحسب نوع اإلعاقة.
وقــد مت عقــد ورشــة عمــل لعــدد مــن أصحــاب االختصــاص واألكادمييــن مــن أجــل معرفــة وجهــة
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نظرهــم عــن هــذه النمــاذج .إذ كانــت لهــم وجهــات نظــر واقتراحــات اســتفاد منهــا فريــق البحــث يف
تطويــر هــذه النمــاذج .بعــد ذلــك مت إرســال النمــاذج إلــى بعــض األكادمييــن واملتخصصــن يف مجــال
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل حتكيــم هــذه النمــاذج وقــد أبــدوا بعــض املالحظــات واملقترحــات
القيمــة واملفيــدة التــي أخــذ بهــا فريــق البحــث للوصــول إلــى النســخة النهائيــة لهــذه النمــاذج.

ب -االستبانة:

تعتبــر االســتبانة إحــدى األدوات الرئيســة التــي قــام فريــق البحــث مــن خاللهــا بجمــع البيانــات
اخلاصــة عــن املعوقــات ،والتــي حتــد مــن فاعليــة التأهيــل والتدريــب والتوظيــف يف ســوق العمــل ،كمــا
يراهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة وأســرهم يف املجتمــع.
وقــد قــام فريــق البحــث بإعــداد االســتبانة يف صورتهــا األوليــة بحيــث تكــون متالئمــة مــع إطــار
البحــث ،وحتقــق أهدافــه مســتندين يف ذلــك إلــى الدراســات الســابقة ،واملمارســات الرائــدة العامليــة
واإلقليميــة وآراء األســاتذة املتخصصــن ،وآراء بعــض الباحثــن ،كمــا اســتفاد الفريــق البحثــي يف إعــداد
االســتبانة مــن مخرجــات ورش العمــل عــن واقــع وعقبــات ومقترحــات التأهيــل والتدريــب والتوظيــف
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ومــن أجــل التأكــد مــن صــدق ومالءمــة االســتبانة وضمــان أن تكــون األســئلة واضحــة ومفهومــة،
وضمــان عــدم احتمــال أن يكــون للســؤال أكثــر مــن معنــى ،ومعرفــة مــدى صالحيــة اللغــة التــي صيغــت
بهــا االســتبانة فقــد مت حتكيــم االســتبانة مــن خــال عرضهــا علــى محكمــن مــن:
 -1أكادمييني متخصصني.
 -2ذوي اإلعاقة املتعاونني مع فريق العمل يف جمع البيانات.
 -3مستشارين للدراسة من االشخاص ذوي اإلعاقة:
أ .أشــجان الغامــدي (إعاقــة بصريــة) ،ماجســتير علــم اجتمــاع ومســئولة عــن خدمــات الطالبــات
ذوات اإلعاقــات بجامعــة امللــك عبــد العزيــز .ومشــاركة يف الورشــة الثانيــة وأفــادت بــان
االســتبانة ممتــازة وال حتتــاج أي تعديــل.
ب .مفــرح عســري (مــن ذوي اإلعاقــة احلركيــة) ومديــر املشــاريع بأحــد الشــركات الكبرى .متحدث
يف ورشــة القطــاع اخلــاص وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأحــد مستشــاري البحــث .أقترح
عــدد مــن التعديــات وإضافــة بعــض خيــارات اإلجابــات وهي:
 إجابتني لسؤال املعوقات اإلدارية للتأهيل املهني إجابة على سؤال املعوقات االقتصادية للتأهيل املهني. إجابة لسؤال املقترحات مبواجهة املعوقات اإلدارية للتأهيل املهني إجابة لسؤال املقترحات ملواجهة املعوقات االجتماعية  -دمج مقترحني ملواجهة املعوقات اإلدارية اخلاصة بالتدريب. إضافة إجابة لسؤال مقترحات ملواجهة املعوقات االقتصادية للتوظيف. شرح وتعقيب على السؤال اخلاص باملقترحات اخلاصة بالتشريعات اخلاصة بالتوظيف.وقــد اســتفاد فريــق البحــث مــن مالحظــات وآراء احملكمــن املفيــدة إذ مت تعديــل بعــض األســئلة

102

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

بنــاء علــى آراء احملكمــن ســوا ًء بدمــج بعــض الفقــرات او إضافــة خيــارات إجابــة لبعــض االســئلة
خاصـ ًة أســئلة املقترحــات .حتــى وصــل فريــق البحــث إلــى النســخة النهائيــة لالســتبانة .وقــد تضمنــت
االســتبانة اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف شــكلها النهائــي ثالثــة محــاور رئيســة:
 -1محور التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -2محور البرامج التدريبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -3محور توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
وبعــد أن تأكــد فريــق البحــث مــن صالحيــة االســتبانة وحتقيقهــا ألهــداف الدراســة ،ونظــ ًرا
وخصوصــا يف ظــل ظــروف جائحــة فيــروس كورونــا
لصعوبــة الوصــول إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ً
املســتجد ،ومبــا أنــه ويف الســنوات االخيــرة أخــذت املســوح العلميــة يف شــتى املجــاالت تتجــه لالســتفادة
مــن التقنيــات احلديثــة التــي ســهلت جمــع البيانــات ومكنــت الباحثــن مــن الوصــول ألكبــر عــدد ممكــن
مــن املبحوثــن ويف مواقــع جغرافيــة متفرقــة وهــذا مــا يطلــق عليــه االســتبيان االلكترونــي (دليــو،
 .)2019وتعــد االســتبيانات االلكترونيــة طريقــة فعالــة إلجــراء الدراســات االجتماعيــة إذ تعتبــر مفيــدة
إلعطــاء االمتــداد اجلغــرايف لالســتطالع ،إذ ميكــن للباحــث مــن خــال اســتخدام شــبكة االنترنــت
أن يقــوم مبســح الكثيــر مــن النــاس يف جميــع البلــدان ،وهــو أمــر كان القيــام بــه أمــراً مكلف ـاً للغايــة،
فيتــم إنشــاء منــوذج االســتبيان علــى االنترنــت بإســتخدام  ،Google Forumثــم إرســاله عبــر وســائل
التواصــل املختلفــة حســب موضــوع البحــث والبرامــج املســتخدمة مــن قبــل عينــة الدراســة .كمــا أشــار
صــوان ( )2017إلــى أن الكثيــر مــن النــاس ليــس لديهــم الوقــت الــكايف لإلجابــة عــن أســئلة الدراســات
االســتقصائية ،ولكــن االســتبيانات االلكترونيــة جعلــت اإلجابــة عنهــا أســهل وأســرع .وقــد مت جمــع
بيانــات املســح االجتماعــي خــال ثالثــة أســابيع مــن شــهر جمــاد األول عــام 1442هـــ املوافــق لشــهر
ديســمبر لعــام 2020م ،بالرغــم مــن صعوبــات الوصــول املباشــر للعينــة إال أن االســتبيان اإللكترونــي
مكــن فريــق البحــث مــن جمــع البيانــات مــن عينــة بلغــت  345شــخصاً مــن األشــخاص ذوي االعاقــة.

ج  -دليل املقابلة البؤرية:

اســتخدام املقابلــة البؤريــة شــبه املقننــة مــع اخلبــراء واملتخصصــن يعــد أداة علميــة منهجيــة
مهمــة للحصــول علــى معلومــات وبيانــات (بطريقــة كيفيــة) ال ميكــن احلصــول عليهــا عــن طريــق
االســتبانة (أداة كميــة).
وهــي تكــون يف شــكل «حــوار لفظــي وجهـاً لوجــه بــن باحــث قائــم باملقابلــة ،وبــن شــخص آخــر،
أو مجموعــة أشــخاص آخريــن ،محــاوالً احلصــول علــى املعلومــات التــي تعبــر عــن اآلراء واالجتاهــات،
أو الدوافــع أو الســلوك جتــاه قضايــا معينــة.
وتعــرف بأنهــا (إحــدى التقنيــات املنهجيــة األكثــر أهميــة واســتخداماً) .فاملقابلــة تتمثــل يف
محادثــة جــادة موجهــة لهــدف معــن ومحــدد ،وهــي ليســت مجــرد رغبــة يف احملادثــة نفســها (Krueger
.)& Casey, 2000
كمــا تُعــ ّرف بأنهــا (التقــاء مباشــر بــن فرديــن وجهــاً لوجــه) ،وتتحقــق طريقــة املقابلــة يف
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الدراســات امليدانيــة ،عــن طريــق أســئلة يلقيهــا الباحــث ملعرفــة رأي املبحــوث يف موضــوع محــدد
بالــذات ،أو الكشــف عــن اجتاهاتــه( .نــوري)1435 ،
 وقــد مت اســتخدام املقابــات البؤريــة شــبه املقننــة يف نطــاق الدراســة احلاليــة للحصــول علــىمعلومــات وبيانــات تتعلــق ببرامــج ومراكــز تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
عــن طريــق اخلبــراء واملتخصصــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي يصعــب احلصــول عليهــا
عــن طريــق االســتبانة.
 وفيما يلي التفاصيل املتعلقة باملقابلة وكيفية حتليل بياناتها:اســتخدم الباحثــون أداة املقابلــة شــبه املقننــة ( ،)Semi- structured interviewكونهــا توفــر للباحــث
فرصــة التركيــز علــى املوضوعــات ذات األهميــة والتــي تخــدم أهــداف البحــث (& Bryman, Becker
أن املقابلــة شــبة املقننــة
 .)Sempik, 2008حيــث يشــير ك ٌل مــن ( Newcomer, Harty and Holey (2015إلــى ّ
تتيــح احلصــول علــى تفســير وتعليــل لإلجابــات ممــا يجعلهــا تتضمــن املزيــد مــن التوضيــح ،لذلــك فهــي
تناســب املوضوعــات التــي تتطلــب املزيــد مــن التفســير ،كمــا أنهــا مناســبه ملعرفــة اآلراء املســتقلة لــكل
فــرد مــن العينــة علــى حــده .كمــا تتميــز املقابــات بإمكانيــة احلصــول علــى معلومــات أكثــر دقــة وتعبيــر
عــن آراء املســتجيبني (ســليمان.)2014 ،
وقــد اتبــع الباحثــون يف بنــاء أداة الدراســة علــى القــراءات النظريــة يف املراجــع العلميــة ذات
العالقــة مبوضــوع البحــث ،ومبــا يجــب مراعاتــه مــن أســس علميــة يف بنــاء دليــل املقابلــة ،وكذلــك
االســتفادة مــن مخرجــات ورش العمــل التــي مت تنفيذهــا .وقــد تكــون دليــل املقابلــة يف صورتــه النهائيــة
مــن جزئــن وهمــا:
اجلـ ـ ـ ــزء األول :اشــتمل على البيانات األولية للمســتجيبني والتي متثلت يف (اجلنس ،املؤهل الدراســي،
الوظيفــة ،عــدد ســنوات اخلبرة).
اجلــزء الثانــي :اشــتمل هــذا اجلــزء علــى ( )12ســؤاالً موزعــة علــى بعديــن (التأهيــل املهنــي والتدريــب
– التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) حيــث تنــاول كل بعــد محوريــن همــا (املعوقــات
 /املقترحــات) ولظــروف انتشــار جائحــة كورونــا وعم ـ ً
ا باإلجــراءات االحترازيــة فقــد
مت عمــل اإلجــراءات شــبه املقننــة هاتف ًيــا .حيــث قــام الباحــث الــذي ســيجري املقابــات
باالتصــال األولــي مبجتمــع البحــث الطالعهــم علــى موضــوع وغــرض الدراســة وحتديــد
موعــد مالئــم إلجــراء املقابلــة الهاتفيــة حــال املوافقــة ،وقــد وافــق علــى املشــاركة ()8
مشــاركني وبياناتهــم موضحــة يف اجلــدول التالــي:

جدول ()
املعلومات الدميغرافية لعينة املقابلة الشبه املقننة
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اسم املشارك

اجلنس

املؤهل الدراسي

الوظيفة

عدد سنوات اخلبرة

عبير

أنثى

بكالوريوس

معلمة تربية خاصة

سنتني

مصعب

ذكر

ماجستير

معلم تربية خاصة

 10سنوات
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اسم املشارك

اجلنس

املؤهل الدراسي

الوظيفة

عدد سنوات اخلبرة

ليلى

أنثى

ماجستير

معلمة تربية خاصة

 7سنوات

فاطمة

أنثى

ماجستير

مستشار تعليمي يف مجال ذوي اإلعاقة

 5سنوات

رائد

ذكر

بكالوريوس

معلم تربية خاصة

 10سنوات

مازن

ذكر

بكالوريوس

معلم تربية خاصة

 11سنة

راكان

ذكر

دكتوراه

عضو هيئة تدريس

 14سنة

فهد

ذكر

دكتوراه

عضو هيئة تدريس

 14سنة

الصدق واملوثوقية:
قــام الفريــق البحثــي بالتحقــق مــن صــدق أســئلة املقابلــة عــن طريــق صــدق احملكمــن ،حيــث مت
عــرض دليــل املقابلــة علــى عــدد مــن احملكمــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي اخلبــرة والتخصــص
يف مجــال الدراســة .وقــد مت التعديــل يف األســئلة واملصطلحــات بنــاء علــى مالحظاتهــم .كمــا مت
التحقــق مــن املوثوقيــة وهــي العبــارة املســتخدمة للتعبيــر عــن مؤشــرات الصــدق والثبــات يف البحــوث
النوعيــة ،وقــد اســتخدم الفريــق البحثــي الطريقــة املقترحــة مــن ( Creswell and Miller (2000للتحقــق
مــن املوثوقيــة ،والصــدق ،والثبــات ،واجلــودة ،واملالئمــة .حيــث مت إرســال نــص املقابــات بعــد تفريغهــا
إلــى املشــاركني وطلــب منهــم قراءتهــا والتعليــق عليهــا والتأكــد مــن أنهــا متثــل وجهــة نظرهــم.
إجراءات املقابلة:
 قبــل بــدء املقابلــة مت إعــام املشــاركني بســرية وخصوصيــة املقابلــة الهاتفيــة وأنهــا تأتــيألغــراض بحثيــة ،ومت خلــق جــو ودي ومريــح مــع املشــاركني مــن خــال التطرق لبعــض األحاديث
اجلانبيــة ،وقــد مت تســجيل جميــع املقابــات الهاتفيــة بعــد أخــذ موافقــة املشــاركني علــى ذلــك.
ً
حفاظــا علــى ســرية
 ثــم قــام الباحــث بعمليــة ترميــز ألســماء املشــاركني يف املقابــات الهاتفيــةهويــة املشــاركني ،وقــد اســتغرق وقــت إجــراء املقابــات مــن ( )25إلــى ( )35دقيقــة تقريب ـاً،
مبتوســط بلــغ  29دقيقــة للمكاملــة الواحــدة.
 مت نســخ املقابــات وتفريغهــا مــن الصيغــة الصوتيــة الــى الصيغــة النصيــة ،ملراجعتهــا وحتليــلبياناتهــا.
حتليل نتائج املقابالت:
لتحليـ�ل نتائـ�ج املقابـلات قـ�ام الفريـ�ق البحثـ�ي باتبـ�اع أسـ�لوب حتليل املوضوعـ�ات (�Thematic anal
 ،)ysisوهــو أســلوب يتبــع ( )6خطــوات كمــا يذكرهــا ( Braun and Clarke (2006وهــي:
 .1التعــرف علــى البيانــات مــن خــال قراءتهــا بتمعــن وإعــادة قراءتها أكثــر مــن مــرة ،مــع تدويــن
األفــكار األوليــة.
 .2إنشاء رموز أولية بطريقة منظمة ووضعها حتت عنوان مناسب وترميز هذه العناوين.
 .3البحث عن املوضوعات ،حيث مت جتميع وفرز الرموز وتشكيل املوضوعات.
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 .4مراجعة املوضوعات.
 .5تعريف وتســمية املوضوعــات بحيــث تســتمر عمليــة التحليل واملراجعة واعــادة تســمية بعــض
وضوحــا وتعري ًفا ملعنــى البيانــات.
الرمــوز واملوضوعــات لتكــون أكثــر
ً
 .6إصــدار التقريــر :حيــث مت اختيــار الرمــوز واملوضوعــات املتعلقــة بســؤال البحــث وترتيبهــا
وإضافتهــا يف فصــل النتائــج.

د -اإلحصاءات والوثائق الرسمية:

اعتمــد فريــق البحــث علــى بعــض اإلحصــاءات والتقاريــر والوثائــق الرســمية الصــادرة عــن بعــض
الهيئــات والــوزارات واألجهــزة احلكوميــة املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن حيــث أعدادهــم ،ونــوع
اإلعاقــات ،واملجــاالت الوظيفيــة التــي يعملــون بهــا ،ويف مقدمــة اجلهــات التــي تواصــل معهــا فريــق
البحــث :وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،ومراكــز التأهيــل املهنــي ،واملؤسســة العامــة
للتدريــب التقنــي واملهنــي وغيرهــا مــن اجلهــات ذات العالقــة.

هـ  -ورش العمل:

اســتعان فريــق البحــث بــورش العمــل كونهــا إحــدى األدوات العلميــة املســتخدمة يف حتقيــق
أهــداف الدراســة باعتبارهــا اجتماع ـاً يتضمــن مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن املهتمــن أو املفكريــن
واخلبــراء وذوي الدرايــة باملوضــوع ،ومناقشــته وتطويــره بشــكل علمــي والوصــول إلــى نتائــج محــددة،
فقــد قــام الفريــق البحثــي بعقــد  16ورشــة عمــل ،وقــد متــت االســتفادة مــن مخرجــات تلــك الــورش
يف بنــاء منــوذج عــن املراكــز احملليــة واملتضمــن معلومــات التأهيــل والتدريــب والتوظيــف لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،كمــا متــت االســتفادة أيضــا مــن مخرجــات الــورش يف بنــاء منــوذج التجــارب واملمارســات
واملراكــز العامليــة واإلقليميــة املهمــة ،كمــا مت االســتفادة مــن بعــض مخرجــات تلــك الــورش يف بنــاء
االســتبيان وحتليــل البيانــات امليدانيــة.

و -الزيارات امليدانية:

قــام فريــق البحــث بتحديــد مراكــز محليــة وإقليميــة وعامليــة لزيارتهــا بغــرض التعــرف واالطــاع
املباشــر علــى ممارســاتها مــن أجــل االســتفادة منهــا يف حتقيــق أهــداف البحــث ،إال أن إجــراءات
االحتــرازات الصحيــة والتباعــد االجتماعــي وتعليــق الســفر املتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19-املســتجد
ً
مخططــا لــه ،وقــد قــام فريــق الدراســة بعــدة
حالــت دون إمتــام هــذه الزيــارات بالشــكل الــذي كان
زيــارات إلــى جمعيــات معنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبعــض اجلهــات املعنيــة مبوضــوع الدراســة
ومت توظيــف بعــض املعلومــات املســتفادة مــن تلــك الزيــارات يف حتليــل البيانــات امليدانيــة للدراســة ويف
مخرجــات الدراســة.
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ز -التحليل املالي:

قــام فريــق الدراســة بالتعاقــد مــع مكتــب متخصــص يف الدراســات املاليــة والتحليــل املالــي ،مــن
أجــل حتقيــق مخرجــات الدراســة املاليــة التاليــة:
 -1حصــر البرامــج التدريبــة والتخصصــات املناســبة (الشــهادات االحترافيــة /التأهيــل املهنــي/
الشــهادات التدريبيــة والدبلــوم /متهيــر) واملطلوبــة يف ســوق العمــل وقيــاس تكلفتهــا املاليــة
لألشــخاص ذوي االعاقــة.
 -2توضيــح األثــر املالــي عنــد توظيــف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ومتكينــه ،ومــا ســيتم توفيــره علــى
الدولــة.
 -3تكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد للشــخص ذي اإلعاقــة الذهنيــة يف بيئــة العمــل لتمكينــه
مــن أداء مهامــه).
 -4التحليل املالي للممارسات العاملية.
 -5التحليــل املالــي ملشــروع التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (أكادمييــة التدريــب) ،تصــور
مماثــل ألكادمييــة افتراضيــة.
 -6التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن حســب
املناطــق.
 -7التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب اختــاف
إعاقاتهــم.
قــام فريــق الدراســة بعقــد عــدة اجتماعــات مــع احمللــل املالــي ،وبحضــور بعــض املتخصصــن
وبعــض األشــخاص ذوي االعاقــة أصحــاب اخلبــرة ،وذلــك مــن اجــل التأكــد مــن أن ســير التحليــل املالــي
يحقــق أهــداف الدراســة ،وقــد مت عــرض مخرجــات التحليــل املالــي لهــذه األهــداف يف الفصــل الســابع
مــن الدراســة.

خامس ًا /عينة الدراسة:

عندمــا يكــون الباحــث أو الباحثــون بصــدد دراســة ميدانيــة ذات جانــب ميدانــي ،فإنــه ال بــد أن
يتــم اختيــار عينــة مــن أفــراد املجتمــع املــراد دراســته ،تتســق وطبيعــة األهــداف التــي تســعى الدراســة
إلــى حتقيقهــا (قنديلجــي .)2007 ،وقــد دلــت كثيــر مــن البحــوث علــى أن العينــة إذا اختيــرت اختيــا ًرا
ممثـ ًـا للمجتمــع الــذي تؤخــذ منــه ،فــإن ذلــك يــؤدي إلــى توفيــر جهــد كبيــر ،ســواء علــى فريــق البحــث،
أو علــى النــاس .ويف الوقــت نفســه تكــون النتائــج قريبــة مــن النتائــج التــي نحصــل عليهــا ،لــو أجرينــا
البحــث علــى جميــع أفــراد املجتمــع.
هنــاك بعــض اإلجــراءات املنهجيــة التــي متــت مراعاتهــا ،حتــى تكــون عينــة الدراســة ممثلــة
للمجتمــع الــذي أجريــت فيــه الدراســة .وتتمثــل هــذه اإلجــراءات يف حتديــد وحــدة التحليــل املســتخدمة
يف الدراســة ،وحجــم العينــة وكيفيــة اختيارهــا .وقــد اعتمــدت الدراســة علــى أســلوبني للوصــول لعينــة
الدراســة:
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أ .العينة العمدية التضاعفية:
نظــراً إلــى أن العينــة محــددة بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن ،أو مــن لهــم جتربــة
عمــل ســابقة ،فقــد مت نشــر االســتبيان االلكترونــي أوالً مــن خــال مجموعــات الواتــس أب اخلاصــة
بــورش العمــل وهــي تشــمل أشــخاصاً مــن ذوي اإلعاقــة أو أكادمييــن أو مســؤولني أو رجــال أعمــال
يتعاملــون مــع هــذه الفئــة ولديهــم شــبكة عالقــات مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ثان ًيا مت نشــر االســتبيان
اإللكترونــي علــى حســاب مركــز األميــر مشــعل بــن ماجــد للبحــوث االجتماعيــة واإلنســانية بتويتــر ،مــع
توجيــه التغريــدات جلميــع املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة واجلمعيــات واألنديــة اخلاصــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
ب .أسلوب «كرة الثلج»:
مت اســتخدام هــذا األســلوب مكمـ ً
ا للعينــة العمديــة التضاعفيــة يف هــذه الدراســة ،وهــو مناســب
ا مناســباً
للوصــول إلــى عينــة ذات حجــم مناســب يحقــق للدراســة درجــة جيــدة مــن املصداقيــة ومتثيـ ً
ملجتمــع الدراســة .حيــث مت اإلســتعانة بعــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يتوافقــون مــع
معاييــر العينــة التــي تشــترط أن يكــون املشــاركني يف املســح االجتماعــي مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة
و يف ذالــت الوقــت مــن العاملــن منهــم فقــط و قــد ســاهم مستشــاري الدراســة مــن ذوي اإلعاقــة يف
الوصــول لزمالئهــم مــن خــال شــبكة عالقاتهــم االجتماعيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 1
كمــا مت اإلســتعانة بجمعيــة قــادرون و العديــد مــن حســابات املراكــز اخلاصــة بخدمــة االشــخاص ذوي
اإلعاقــة علــى موقــع تويتــر للوصــول لعمالئهــا .2وكمــا ذكــر ماتيــوز وروس ( )2016أن األشــخاص ذوي
اخلصائــص والســمات املشــتركة يكونــون شــبكة عالقــات تضــم األشــخاص املتشــابهني ،وبالتالــي فقــد
ســاهم املبحوثــن وحســابات االيف نشــر االســتبيان اإللكترونــي ألصدقائهــم وزمالئهــم مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة العاملــن حتــى وصلــت العينــة إلــى  345فــرداً.

سادس ًا  /أساليب حتليل البيانات:

بعــد مراجعــة فريــق البحــث للبيانــات التــي حصلــوا عليهــا بواســطة االســتبانة ،والتأكــد مــن
اســتيفاء املبحوثــن لإلجابــات عــن جميــع التســاؤالت التــي تضمنتهــا االســتبانة ،قــام فريــق البحــث
باســتخدام البرامــج املتخصصــة يف التحليــل اإلحصائــي لبيانــات الدراســة املتمثلــة يف إجابــات
املبحوثــن مــن أفــراد عينــة الدراســة علــى االســتبانة ،وذلــك بتحويــل تلــك البيانــات إلــى بيانــات كميــة،
بعــد مراجعتهــا وإجــراء عمليــة الترميــز حتــى تســهل عمليــة تفريــغ البيانــات .ومــن ثــم فقــد مت تفريــغ
البيانــات وتصنيفهــا يف جــداول إحصائيــة تبــن التكــرار والنســبة املئويــة ألســئلة االســتبانة ،ومــن ثــم
 .1لعــب األســتاذ مفــرح عســيري أحــد مستشــاري الدراســة مــن ذوي اإلعاقــة الناشــطني دوراً هامــاص يف جمــع بيانــات
الدراســة اخلاصــة باملســح االجتماعــي مــع بقيــة فريــق البحــث مــن الباحثــن.
 .2املالحــق تتضمــن ملحــق خــاص بصــور لتغريــدات حســاب مركــز األميــر مشــعل بــن ماجــد للبحــوث االجتماعيــة
واإلنســانية املوجهــه حلســابات مختصــة بــذوي اإلعاقــة مــن جمعيــات وفــرق تطوعيــة او أشــخاص ذوي إعاقــة
نشــطاء ولهــم عــدد كبيــر مــن املتابعــن .وســاهم اجلميــع بنشــر االســتبانة األلكترونيــة لــذوي اإلعاقــة مــن شــتى
الفئــات.
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احتســاب مربــع (كاي) ملعرفــة مــا إذا كان هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة للمحــاور التــي تضمنتهــا
االســتبانة .ومــن ثــم االســتفادة مــن نتائــج أدوات جمــع البيانــات األخــرى مــن حيــث اإلضافــة وتأكيــد
النتائــج.
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الفصل السادس
عــرض ومناقشــة نتائــج الدراســة امليدانيــة
ملعوقــات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا
مقدمة

 أوالً :البيانات األولية للمبحوثني -ثانياً :التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

أ .املعوقــات التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

ب .املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

 -ثالثاً :البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

أ .املعوقات التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ب .املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

 -رابعاً :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

أ .املعوقات التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

ب .املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التــي حتــد مــن جنــاح
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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مقدمة

يعــد الكشــف عــن املعوقــات التــي تواجــه تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
هــدف جوهــري لهــذه الدراســة ،لــذا فقــد مت العمــل علــى الكشــف عــن هــذه املعوقــات مــن خــال دراســة
ميدانيــة اســتخدمت عــدداً مــن األدوات العلميــة مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات شــاملة ودقيقــة عــن
املعوقــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجــاالت التأهيــل املهنــي ،والتدريــب ،والتوظيــف.
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح االجتماعــي بطريــق العينــة ،ومت جمــع البيانــات مــن
خــال االعتمــاد علــى عــدد مــن األدوات البحثيــة ،منهــا « االســتبانة « كأداة كميــة مت تطبيقهــا علــى
 345مفــردة مــن املبحوثــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن الذكــور واإلنــاث ،الذيــن مــروا بخبــرة
التوظيــف ،وذلــك مــن مختلــف أنحــاء املجتمــع الســعودي ،ومت الوصــول ألفــراد العينــة باســتخدام
أســلوب العينــة العمديــة مســتعينني بشــبكة العالقــات التــي تكونــت مــن خــال ورش العمــل ،وتضاعــف
العــدد باســتخدام أســلوب كــرة الثلــج.
مت اســتخدام أدوات كيفيــة أخــري إلــى جانــب االســتبانة ،منهــا « املقابــات البؤريــة شــبه املقننــة «
والتــي مت اســتخدامها مــع عــدد مــن اخلبــراء واملتخصصــن يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
إضافــة إلــى ذلــك ،مت إقامــة ورشــتي عمــل :األولــي بعنــوان (تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة) والثانيــة بعنــوان (دور القطــاع اخلــاص يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) وقــد مت توظيــف
مخرجاتهمــا يف حتليــل وتفســير بيانــات الدراســة ،للخــروج بتحليــل كمــي كيفــي ملخرجــات الدراســة
امليدانية.
مت تقــدمي التحليــل االحصائــي للمســح االجتماعــي باســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائية للعلوم
االجتماعيــة ( )SPSSحيــث مت اســتخدام برنامــج اإلكســل لترميــز البيانــات وإعــداد الرســوم البيانيــة
وبرنامــج  SPSSلتحليــل البيانــات .ومت التحليــل اإلحصائــي الوصفــي لوصــف متغيــرات الدراســة وذلــك
باحتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع (كاي) ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق
يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.
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ً
أوال :البيانات األولية للمبحوثني
جدول ()6.1
البيانات األولية للمبحوثني من األشخاص ذوي اإلعاقة ()345
العنصر
النوع

الفئة العمرية

املستوى الدراسي

احلالة االجتماعية

نوع اإلعاقة

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

أنثى

78

22.6

ذكر

267

77.4

أقل من  20سنة

15

4.3

 21سنة إلى  30سنة

90

26.1

 31سنة إلى  40سنة

126

36.5

 41سنة إلى 50سنة

75

21.7

 51سنة إلى  60سنة

36

10.4

 61سنة فأكثر

3

9.

يقرأ ويكتب

21

6.1

ابتدائي

15

4.3

متوسط

9

2.6

ثانوي أو ما يعادله

117

33.9

دبلوم مهني

21

6.1

جامعي

141

40.9

دراسات عليا

21

6.1

أعزب

159

46.1

متزوج

168

48.7

مطلق

12

3.5

أرمل

6

1.7

إعاقة حركية

177

51.3

إعاقة بصرية

51

14.8

إعاقة سمعية

45

13.0

إعاقة ذهنية

30

8.7

متعدد اإلعاقة -أكثر من إعاقة

24

7.0

إعاقة تواصلية مثل :عيوب نطق وكالم وتخاطب

9

2.6

توحد

9

2.6

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.1الســمات العامــة ألفــراد العينــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
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الذيــن بلــغ عددهــم ( ،)345عــدد اإلنــاث منهــم  )%22.6(78وعــدد الذكــور منهــم ،)%77.4(267
وتوزعــت أعمارهــم يف  6فئــات باســتحواذ الفئــة مــن  31إلــى  40ســنة بعــدد ( )126ونســبة %36.5
ثــم فئــة  21الــى  30ســنة بعــدد  90ونســبة ( ،)%26.1ممــا يعكــس أن غالبيــة أفــراد العينــة يف مرحلــة
الشــباب ومســتهل احليــاة العمليــة ومــن الفئــة القابلــة للتدريــب والتوظيــف مــن ذوي اإلعاقــة بأعمــار
مــن  18إلــى  44عامـاً .كمــا تعكــس الدراســة أن أغلــب أفــراد العينــة حاصلــون علــى درجــة البكالوريــوس
بعــدد ( )141ونســبة  %40.9تلتهــا املرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا بعــدد ( )117ونســبة  %33.9ممــا
يفيــد بــأن غالبيــة العاملــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــم مــن املتعلمــن خاصــة مــن اجلامعيــن.
بينمــا تنخفــض نســبة العاملــن منهــم مــن احلاصلــن علــى الشــهادة املتوســطة واالبتدائيــة ،ويتســاوى
متثيــل أعلــى الفئــات التعليميــة وأدناهــا يف التمثيــل يف العينــة .ويتفــق ذلــك مــع نتائج اإلحصاء الســكاني
األخيــر الــذي يشــير إلــى انخفــاض هاتــن الفئتــن حيــث بلغــت نســبة الســكان مــن احلاصلــن علــى
شــهادات الدراســات العليــا ،والذيــن بلــغ عددهــم اإلجمالــي  ،11158ذكــور  ،5587إنــاث (5,57الكتــاب
االحصائــي الســنوي ،)2019 ،بينمــا بلغــت نســبة األميــن يف الفئــة مــن  15ســنة فأكثــر %5.6 ،مــن
الســكان (الكتــاب اإلحصائــي الســنوي.)2017 ،
وتتقــارب نســبة املتزوجــن ونســبة العــزاب مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد بلغــت نســبة
املتزوجــن  %48.7مــن العينــة وعــدد ( )168ونســبة العــزاب ( )%46.1وعــدد ( .)159ومــن املؤشــرات
اجليــدة يف الدراســة انخفــاض نســبة الطــاق بــن أفــراد العينــة فقــد بلغــت نســبتهم  %3.5مــن عينــة
الدراســة ممــا يعكــس درجــة التوافــق األســري لــدى هــذه الفئــة مــن الســكان ،بالرغــم مــن ارتفــاع نســبة
الطــاق يف الســنوات األخيــرة باملجتمــع الســعودي ،والتــي بلغــت  51125صــك طــاق يف الســنة وعلــى
وفــق آخــر اإلحصائيــات املتوافــرة (الكتــاب االحصائــي الســنوي.)1440 ،
أمــا بالنســبة لتوزيــع العينــة علــى وفــق نــوع اإلعاقــة ،فتشــير بيانــات الدراســة إلــى أن النســبة
الغالبــة هــي لفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــات احلركيــة ،حيــث بلغــت نســبتهم  ،%51.3بينمــا يتــوزع
النصــف الثانــي مــن املبحوثــن علــى بقيــة أنــواع اإلعاقــات ،أعالهــا فئــة اإلعاقــات البصريــة بنســبة
 ،%14.8وأدناهــا فئــة التوحــد بنســبة  .%2.2ويتفــق هــذا مــع ترتيــب فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى أرض الواقــع كمــا أشــار تقريــر مســح ذوي اإلعاقــة (الهيئــة العامــة لإلحصــاء )2017 ،فقــد
وضــح التقريــر أن اإلعاقــة األكثــر انتشــاراً بــن مــن يعانــون مــن عــدد مــن اإلعاقــات هــم ذوو اإلعاقــات
احلركيــة (املشــي أو صعــود الــدرج) بنســبة  %29.13يليهــا مــن يعانــون مــن صعوبــات بصريــة (الرؤيــة)
بنســبة  %24.15فيمــا كانــت الصعوبــة األقــل انتشــاراً هــي الصعوبــات التــي تتعلــق بالقــدرة علــى
التواصــل والتفاهــم مــع اآلخريــن ،بنســبة بلغــت  %1.25مــن إجمالــي الســكان الســعوديني ذوي اإلعاقــة.
أمــا بالنســبة ملــن يعانــون مــن إعاقــة واحــدة فقــط ،فقــد جــاءت اإلعاقــة احلركيــة يف املرتبــة الثانيــة
بنســبة  ،%37.6بينمــا كانــت النســبة األعلــى لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة البصريــة بنســبة
 ،%46.2وقــد يرجــع ذلــك إلــى صعوبــات التواصــل مــع هــذه الفئــة ووصولهــم لالســتبيان.
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جدول رقم ()6.2
توزيع املبحوثني وفق بيانات العمل
العنصر
حالة العمل

نوع املهنة

الدخل الشهري

عدد سنوات العمل

الفئة

التكرار

النسبة

أعمل

198

57.4

لدي جتربة عمل

51

14.8

متقاعد

21

6.1

أبحث عن عمل

75

21.7

أعمل مبشروعي اخلاص

45

13.0

موظف بالقطاع اخلاص

222

64.3

موظف بالقطاع حكومي

78

22.6

ال يوجد دخل ثابت

42

12.2

راتب الضمان فقط

21

6.1

 5000ريال فأل

108

31.3

 5001إلى أقل من  10000ريال

81

23.5

 10001إلى أقل من  15000ريال

60

17.4

 15001إلى أقل من  20000ريال

24

7.0

 20001إلى أقل من  25000ريال

9

2.6

سنة فأقل

75

21.7

من  2إلى  5سنوات

42

12.4

من  6إلى  10سنوات

126

36.5

من  11إلى  15سنة

36

10.4

من  16إلى  20سنة

27

7.8

من  21إلى  25سنة

27

7.8

 26سنة فأكثر

12

3.5

تشــير بيانــات اجلــدول رقــم ( )6.2إلــى أن نســبة العاملــن يف الوقــت احلاضــر مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة تتجــاوز نصــف العينــة فقــد بلغــت نســبتهم  ،% 57.4والبقيــة تتكــون ممــن لهــم جتربــة
عمــل وبلغــت نســبتهم  %14.8أو مــن متقاعديــن وبلغــت نســبتهم  ،%6.1بينمــا بلغــت نســبة العاطلــن
ويبحثــون عــن عمــل  %21.7إال أنهــم قــد يكونــون قــد مــروا بخبــرة التوظيــف ،وهــي نســبة عاليــة
وتشــير إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملجتمــع الســعودي ،وهــذا يتفــق
مــع دراســة القريوتــي ( )2004التــي أكــدت علــى أن مســتويات البطالــة لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
تصــل إلــى مســتويات أعلــى مــن غيرهــم.
فباإلشــارة إلــى واقــع حــال تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عاملنــا العربــي ،نالحــظ أن
الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعانــون مــن البطالــة ألســباب مختلفــة ،أهمهــا:
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 تدني مستوى برامج التعليم والتدريب املهني املتاحة لهم. اجتاهات أصحاب العمل وأحكامهم السلبية املسبقة عن قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة. املبالغة يف سياسات احلماية االجتماعية بدال من التدريب والتشغيل. االعتماد على أسلوب واحد لتشجيع التشغيل على وفق نظام (الكوتا). الركــود االقتصــادي وتناقــص معــدالت النمــو التــي تعيشــها الكثيــر مــن البلــدان العربيــة ،ممــاأدى إلــى زيــادة معــدالت الفقــر.
كمــا أشــار كل مــن هيربــرت ،وتراســتي ،ولورنــز ،إلــى أن هنــاك عــدة أســباب جتعــل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة أكثــر عرضــة للبطالــة مــن غيرهــم منهــا:
 نقص الوعي املهني. عدم وجود عمليات استكشاف وظيفي يف وقت مبكر. نقص التمويل لدعم خدمات التأهيل املهني. الفهــم غيــر الواضــح للكفــاءات املهنيــة الالزمــة النتقــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى بيئــةالعمــل (.)Herbert, J ,Trusty & Lorenz, 2010
وهــذا مــا أكــده أبــو النصــر ( )2015بأنــه يف حــال وجــود صعوبــات يف إيجــاد فــرص عمــل
للمواطنــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة يف بلد ما ،فإن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يعانــون مــن ذلــك أكثــر مــن غيرهــم .فعلــى صعيــد الــدول الصناعيــة يف هــذه األيــام فــإن
نســبة البطالــة ومعدالتهــا يف مجــال العمالــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة تعتبــر ضعــف معــدل
البطالــة يف مجــال العمالــة اخلاصــة باألشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة .أمــا يف الــدول ذات االقتصــاد
احملــدود .فــإن إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى عمــل مناســب لهــم يف ســوق العمــل
املفتوحــة تعتبــر فرص ـاً ضئيلــة أو معدومــة.
عــاوة علــى ذلــك ذكــر الزعمــط ( )1993أن نســبة البطالــة بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
الــدول الناميــة تصــل إلــى ( ،)%80كمــا أشــارت الهيئــة العامــة لإلحصــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف عــام ( )2018أن نســبة البطالــة للســكان الســعوديني ( ،)%12,9ومعــدل البطالــة للســكان بشــكل عــام
( ،)%6وتقريــر هيئــة إحصائيــات ســوق العمــل ( )2020أشــار إلــى أن معــدل بطالــة الذكــور الســعوديني
بلــغ  %7.9بينمــا بلــغ معــدل البطالــة بــن اإلنــاث  ،%30ولــم يشــر التقريــر إلــى نســبة بطالــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ولكنــه يشــمل الســكان بشــكل عــام.
وبالعــودة إلــى جــدول رقــم ( )6.1ومــن ضمــن الفئــة التــي تبحــث عــن عمــل كمــا وضحنــا ،هنــاك
اثنــان مــن املبحوثــن مــن العينــة وصفــوا أنفســهم بأنهــم يف «وظائــف وهميــة» ويتلقــون عليهــا أجــراً
رمزي ـاً دون عمــل حقيقــي .وهــذه ظاهــرة بالقطــاع اخلــاص ،إذ يتحايــل بعــض أصحــاب املؤسســات
اخلاصــة علــى تشــريعات الســعودة ونظــام (نطاقــات) وهــو أحــد دعائــم برامــج التحــول االســـــتراتيجي
لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الهادفــة إلــى حتســـــن أداء ســـــوق العمــل ،والتوجـــــه
بفاعليــة نحــو التوظيــف الكامــل للقــوى العاملــة الوطنيــة ،واحلــد مــن االعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة،
وتخفيــض معــدالت البطالــة.
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ويأتــي برنامــج (نطاقــات) كمعيــار لتحفيــز املنشـــــآت علــى توطــن الوظائــف ،إذ تعتمــد فكرتــه
األساســـــية علــى تصنيــف الكيانــات التــي يعمــل بهــا ســتة عمــال أو أكثــر إلــى ســتة نطاقــات (أحمــر/
أصفــر /أخضــر منخفــض ،أخضــر متوســط ،وأخضــر مرتفــع /بالتينــي) بنــاء علــى نســبة توطينهــا
للوظائــف .ولتشــجيع القطــاع اخلــاص علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يحتســب برنامــج
(نطاقــات) أنــه يتـــم احتســـاب العامـــل الســـعودي مـــن ذوي اإلعاقـــة القـــادر علـــى العمـــل فـــي نســـبة
التوطيـــن عـــن  4أربعــة عمــال ســعوديني لصالــح الكيــان الــذي يعمــل لديــه ،بحــد أدنــى لألجــر الشــهري
قــدره  3000ريــال ،وأال يكــون محســوباً يف نســبة التوطــن لــدى كيــان آخــر.
أمــا توزيــع املبحوثــن علــى وفــق مجــاالت العمــل فقــد شــغل العاملــون بالقطــاع اخلــاص النســبة
الغالبــة إذ تصــل نســبتهم إلــى ( )%64بعــدد ( .)222أمــا العاملــون بالقطــاع احلكومــي فتبلــغ نســبتهم
 %22.6بعــدد  ،78وتنخفــض نســبة العاملــن مبشــاريعهم اخلاصــة إلــى  %13.0بعــدد  ،45ممــا يشــير
إلــى محدوديــة توجــه االشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى مجــال املشــاريع الصغيــرة والتــي أصبحــت تنتشــر
بــن الشــباب الســعودي يف الســنوات األخيــرة حيــث وصلــت نســبة املشــتغلني مبشــاريع صغيــرة يقــل
عــدد عمالتهــا عــن خمســة ،عــام  2019إلــى  %26مــن إجمالــي املشــتغلني ،وبلــغ عددهــم ()2,162,924
مشــتغ ً
ال (الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2019 ،
تعكــس بيانــات الدراســة أن أكثــر املهــن التــي ميارســها املبحوثــن هــي مهــن إداريــة ،مثــل موظف
يف املــوارد البشــرية ،يف إدارة املشــاريع ،مشــرف عالقــات عامــة ،موظــف اســتقبال ،مديــر خزنــة،
موظــف خدمــة عمــاء ،مشــرف عالقــات حكوميــة ،وكاتــب ،ويلــي ذلــك املهــن التقنيــة مثــل مبرمــج،
مدخــل بيانــات ،محلــل ومصمــم نظــم ،ثــم العمــل يف مجــال اخلدمــات واملبيعــات مثــل العمــل بائع ـاً،
مشــرف كافتيريــا ،طباخـاً ،خطاطـاً ،كوافيــرة .ويوجــد عــدد أقــل مــن العاملــن يف املجــال االجتماعــي
والتعليمــي ،مثــل العمــل أخصائي ـاً اجتماعي ـاً والعمــل مدرس ـاً خاصــة يف مجــال التربيــة اخلاصــة.
بالرغــم مــن تنــوع مجــاالت وطبيعــة العمــل ،إال أن الســمة املشــتركة بــن الغالبيــة العظمــى مــن
هــذه املهــن هــي تدنــي مســتوى دخــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ تشــير البيانــات إلــى أن  %31.3مــن
العينــة يقــل دخلهــم عــن  5000ريــال شــهرياً ،باإلضافــة إلــى  %12.2ليــس لديهــم دخــل ثابــت ،و%6.1
دخلهــم الوحيــد الثابــت هــو مســاعدات الضمــان االجتماعــي .وتشــير هــذه البيانــات إلــى تداخــل
مشــكالت األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع التأهيــل والتوظيــف مــن جهــة ومشــكلة الفقــر مــن جهــة اخــرى.
كانــت تبلــغ نســبة الفقــر يف املجتمــع الســعودي  %12.3يف عــام  2017وهــي األقــل عربي ـاً والتاســعة
عامليـاً يف تدنــي نســبة الفقــر مــن بــن  151دولــة شــملتها تقديــرات وكالــة املخابــرات املركزيــة األميركيــة
(اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.)2021 ،
أمــا االشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن يفــوق دخلهــم  20000ريــال شــهرياً ،فتبلــغ نســبتهم ،%2.6
باإلضافــة إلــى  %7يفــوق دخلهــم  15000ريــال شــهرياً ،ممــا يعنــي أن الســلم الوظيفــي للمؤسســات
العامــة واخلاصــة ال مييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وال يحــرم األكفــاء منهــم مــن الترقــي الوظيفي
ألعلــى الســليم الوظيفــي.
أمــا بالنســبة لســنوات خبــرة العمــل ،فتشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى أن أغلــب أفــراد
العينــة وبنســبة  %36.5لديهــم خبــرة عمــل مــن  6إلــى  10ســنوات .يليهــم  %21.7عملــوا أقــل مــن ســنة
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و %12.2عملــوا مــن ســنتني إلــى خمــس ســنوات .وهــذا يتفــق مــع ارتفــاع نســبة الشــباب بــن املبحوثــن
حيــث كانــت فئــة الثالثينــات والعشــرينات هــي النســبة الغالبــة منهــم ،ومــن الطبيعــي أال تتجــاوز ســنوات
العمــل عشــر ســنوات.

جدول رقم ()6.3
توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة وفق التوزيع اجلغرايف يف املجتمع السعودي
العنصر
مكان السكن

املنطقة

الفئة

التكرار

النسبة

مدينة كبرى

270

78.3

مدينة صغيرة

66

19.1

قرية

9

2.6

منطقة مكة املكرمة

204

59.1

منطقة الرياض

42

12.2

منطقة املدينة املنورة

27

7.8

منطقة الشرقية

27

7.8

منطقة عسير

12

3.5

منطقة جازان

6

1.7

منطقة اجلوف

6

1.7

منطقة القصيم

6

1.7

منطقة حائل

3

9.

منطقة جنران

3

9.

منطقة الباحة

3

9.

منطقة تبوك

3

9.

تشــير بيانــات اجلــدول رقــم ( )6.3إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
املبحوثــن يتركــزون يف املــدن الكبــرى ممــا يعكــس ظاهــرة التركــز الســكاني يف اململكــة وتوزيعــه
جغرافيـاً ،فقــد بلغــت نســبة الذيــن يســكنون املــدن الكبــرى  %78.3معظمهــم يف منطقــة مكــة املكرمــة
بنســبة  59.1ويتــوزع النصــف الثانــي علــى بقيــة املناطــق ،أعلــى نســبة منهــا يف الريــاض العاصمــة
بنســبة  .%12.2وقــد يرجــع الســبب يف ارتفــاع نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف منطقــة مكــة املكرمــة
لكونهــا تضــم مدينتــن كبيرتــن ،مكــة املكرمــة وجــدة ،باإلضافــة إلــى أن مدينــة جــدة هــي مقــر الدراســة
والفريــق البحثــي واملــكان الــذي انطلقــت منــه الدراســة ومــن ثــم فــإن فرصــة الوصــول إلــى املقيمــن
بجــدة كانــت أعلــى مــن املقيمــن ببقيــة املــدن حتــى مــع اســتخدام االســتبيان اإللكترونــي الــذي يســهل
الوصــول ألفــراد العينــة املتناثــرة جغرافي ـاً ،ولعــل وجــود اخلدمــات والتدريــب والفــرص الوظيفيــة يف
املــدن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يكــون أكثــر ممــا يفســر إقامتهــم باملــدن أكثــر.
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ثاني ًا :التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

(أ) املعوقات التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
 -1املعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم احتســاب مربــع (كاي)
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن قبــل أفــراد العينــة.

جدول ()6.4
املعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
املعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني
لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار النسبة املئوية

عــدم توافــر خيــارات مهنيــة تتناســب مــع إمكانيــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

171

%21.3

0.026

0.872

عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة وملزمــة بــن وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وبــن مؤسســات القطــاع
العــام واخلــاص

162

%20.2

1.278

0.258

عــدم ربــط برامــج التأهيــل املهنــي باحتياجــات ســوق العمــل
ومتطلباتــه املهاريــة

102

%12.7

57.626

**

0.000

عــدم اعتمــاد برنامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة علــى التقنيــات احلديثــة

93

%11.6

73.278

**

0.000

عــدم شــمول برامــج التأهيــل املهنــي لــكل فئــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

87

%10.9

84.757

**

0.000

عــدم إجــراء الكشــف الطبــي علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
لتحديــد نســبة العجــز املوجــود.

69

%8.6

124.200

**

0.000

اعتمــاد القبــول يف برامــج التأهيــل علــى العمــر ،وليــس
املســتوى التعليمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

69

%8.6

124.200

**

0.000

ســوء التوزيــع اجلغــرايف ملراكــز التأهيــل املهنــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة

48

%6.0

179.713

**

0.000

املجموع

801

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05
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شكل ()4
النسب املئوية للمعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.4والشــكل رقــم ( )4أن العائــق اخلــاص (عــدم توافــر خيــارات
مهنيــة تتناســب مــع إمكانيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان هــو العائــق األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة
بعــدد ( )171مــن أصــل  345وبنســبة  %21.3ممــا مجموعــه  801تكــرار (مربــع كاي = )0.026عنــد
داللــة ( .)0.872ويتفــق هــذا مــع مــا ذكــره الصفــار ( )2007إذ انتقــد خدمــات التأهيــل املهنــي املقدمــة
لــذوي اإلعاقــة يف العالــم العربــي ،كونهــا تقتصــر يف األغلــب علــى مرحلــة التدريــب املهنــي فقــط ،ويتــم
تدريــب الشــخص ذي اإلعاقــة علــى مهنــة واحــدة يتــم حتديدهــا دون إجــراء دراســة واقعيــة الحتياجــات
ســوق العمــل أو مليولــه املهنيــة ،إضافــة إلــى ضعــف مســتوى التدريــب يف هــذه املراكــز وتوزيــع األشــخاص
ذوي اإلعاقــة علــى األقســام املهنيــة بأســلوب تقليــدي ،ومــن ثــم عــدم جنــاح األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
احلصــول علــى عمــل مقبــول ،نتيجــة محدوديــة املهــارات التــي تدربــوا عليهــا .وأكــدت دراســة فرانســيس
( )Francis, 2013عــن مصــادر القــوة والضعــف يف برامــج تأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة
للعمــل مــا ذكــره الصفــر ،كمــا أشــار إلــى ضعــف عمليــة املتابعــة والتقــومي خلريجــي مؤسســات تأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد تخرجهــم.
وقــد أثــار املشــاركون يف ورشــة العمــل (القطــاع اخلــاص وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــذه
القضيــة إذ وضحــت إحــدى املشــاركات يف ورشــة العمــل الثانيــة (وهــي أخــت لشــاب مصــاب بالتوحــد)
مشــكلة عــدم توافــر اخليــارات املهنيــة املناســبة بقولهــا:
«أخويــا مصــاب بالتوحــد ولألســف هــذه الفئــة برامــج التأهيــل اخلاصــة بهــم محــدودة جــداً،
تعبنــا وإحنــا نــدور علــى مدرســة تقبلــه .املشــكلة طــاب التوحــد كل واحــد وضعــه غيــر الثانــي».
ويف الورشــة نفســها أشــارت إحــدى معلمــات الصــم والبكــم ملشــكالت التنســيق بــن املؤسســات
التعليميــة وســوق العمــل بقولهــا:
«لألســف ،ال يوجــد أي تعــاون بــن املعهــد وبــن مؤسســات حكوميــة او خاصــة للتدريــب والعمــل
فيهــا بعــد التخــرج».
ويحتــل عامــل عــدم التنســيق املرتبــة الثانيــة والثالثــة ،فأفــراد العينــة أشــاروا إلــى (عــدم وجــود
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اســتراتيجية واضحــة وملزمــة بــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية من جهة وبني مؤسســات
القطــاع العــام واخلــاص) العينــة بعــدد ( )162مــن أصــل  345وبنســبة  %20.2ممــا مجموعــه 801
تكــرار (مربــع كاي = )1.278عنــد داللــة ( .)0.258ويلــي ذلــك (عــدم التنســيق بــن مؤسســات التأهيــل
املختلفــة مــن جهــة وســوق العمــل مــن جهــة أخــرى) بنســبة  %12.7و(مربــع كاي= )57.626عنــد داللــة
( .)0.000ويتفــق هــذا مــع مــا أشــارت إليــه دراســة املنيــع ( )2017التــي هدفــت إلــى الكشــف عــن
طبيعــة العالقــة بــن كفايــة برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتيعاب ســوق العمــل
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن .وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن كفايــة برامــج التأهيــل وتوافقهــا
مــع األعمــال املتوافــرة بلغــت  %50بــن عينــة الدراســة.
كمــا أشــارت البيانــات إلــى معوقــات أخــرى ،منهــا عــدم اعتمــاد برامــج التأهيــل علــى التقنيــات
احلديثــة ومــا توفــره مــن فــرص ومهــارات حديثة بنســبة ( %11.6مربع كاي=  ،)73.278كما أن مشــكلة
عــدم شــمول البرامــج التأهيليــة جلميــع فئــات اإلعاقــة تعــد عائق ـاً هام ـاً بلغــت نســبة املســتجيبني لــه
( %10.9مربــع كاي= )84.757دلــل عليهــا املشــاركون يف الورشــة الثانيــة مــن اإلشــارة ملعانــاة متعــددي
العــوق ،واملصابــن بالتوحــد ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة ،فقــد ذكــروا أن أغلــب البرامــج توجــه
لألشــخاص ذوي اإلعاقــات احلركيــة واحلســية بشــكل أساســي.
وتســاوت نســبة اخليــارات اخلاصــة باملعوقــات املرتبطــة بعمليــة التســجيل والقبــول يف مؤسســات
التأهيــل ،فقــد بلغــت نســبة خيــار عــدم إجــراء الكشــف الطبــي عنــد القبــول لتحديــد مــدى مالءمــة
برنامــج التأهيــل للملتحــق بالبرنامــج مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مع املعوق اآلخر اخلاص بالتســجيل
وهــو اشــتراط عمــر محــدد للقبــول.
أمــا اخليــار األخيــر فبالرغــم مــن أهميتــه إال أن (ســوء التوزيــع اجلغــرايف ملراكــز التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )48مــن أصــل  345وبنســبة  %6.0ممــا مجموعــه
 801تكــرار (مربــع كاي = )179.713عنــد داللــة (.)0.000
 -2املعوقات االقتصادية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم احتســاب مربــع
كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.5
املعوقات االقتصادية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
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اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم وجــود حوافــز ماليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن
ببرامــج التأهيــل املهنــي

147

%20.9

7.539

**

0.006

عــدم توافــق برامــج التأهيــل املهنــي املقدمــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل

138

%19.7

13.800

**

0.000
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املعوقات االقتصادية التي تواجه برامج تأهيل األشخاص ذوي
اإلعاقة
عــدم تناســب احلوافــز املاليــة املتوفــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــع تكاليــف تأهيلهــم
ارتفــاع أســعار األجهــزة التعليميــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة
عــدم وجــود جمعيــات وبرامــج خيريــة تســاهم يف تقــدمي احلوافــز
املاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

ارتفاع تكلفة املواصالت اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
املجموع

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

120

%17.1

31.957

**

0.000

117

%16.7

35.713

**

0.000

108

%15.4

48.235

**

0.000

72
702

%10.3
%100.0

117.104

**

0.000

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

شكل ()5
النســب املئويــة للمعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.5والشــكل رقــم ( )5أن العائــق (عــدم وجــود حوافــز ماليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن ببرامــج التأهيــل املهنــي) هــو العائــق األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة
بعــدد ( )147مــن أصــل  345وبنســبة  %20.9ممــا مجموعــه  702تكــرار (مربــع كاي = )7.539عنــد
داللــة ( ،)0.006ويأتــي يف املرتبــة الثالثــة (عــدم تناســب احلوافــز املاليــة املتوافــرة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــع تكاليــف تأهيلهــم) بنســبة  %17.1و (ومربــع كاي =  )31.957عنــد داللــة (.)0.000
ويعكــس املعوقــان الســابقان اهميــة التحفيــز املالــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فهــو إمــا غائــب متامـاً،
كمــا تشــير اإلجابــة األولــى ،أو غيــر كاف كمــا يف املعــوق ذي املرتبــة الثالثــة.
العائــق االقتصــادي الثانــي (عــدم توافــق برامــج التأهيــل املهنــي املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة
مــع متطلبــات ســوق العمــل) قــد بلغــت نســبة املســتجيبني لــه ( )%19.7و(مربــع كاي= )13.800عنــد
داللــة ( .)0.000ويســاهم هــذا العائــق يف تفســير ظاهــرة البطالــة بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن
بلغــت نســبتهم ( )%21.7مــن عينــة الدراســة كمــا أشــار جــدول رقــم (.)6.2
بينمــا العائــق اخلــاص ب (ارتفــاع تكلفــة املواصــات اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان
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األقــل تأثيــراً بعــدد ( )72مــن أصــل  345وبنســبة  %10.3ممــا مجموعــه  702تكــرار (مربــع كاي
= )117.104عنــد داللــة ( .)0.000ومشــكلة املواصــات عامــل مشــترك بــن املعوقــات االقتصاديــة من
حيــث ارتفــاع التكلفــة كأحــد املعوقــات االجتماعيــة التــي تتســبب يف تغيــب الطلبــة.
( )3املعوقات االجتماعية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع
كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.6
املعوقات االجتماعية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
املعوقات االجتماعية التي تواجه برامج التأهيل املهني
لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

ضعــف دور اإلعــام يف توعيــة املجتمــع بأهميــة برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

156

%20.5

3.157

0.076

عدم توافر «الوصول الشامل» يف منشآت املؤسسة التعليمية

114

%15.0

39.678

**

0.000

عــدم توافــر متخصصــن ملواجهــة املشــكالت التعليميــة والنفســية
واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســة التعليمية

102

%13.4

57.626

**

0.000

90
90
78
66
33
33
762

%11.8
%11.8
%10.2
%8.7
%4.3
%4.3
%100.0

78.913
78.913
**
103.539
**
131.504
**
225.626
**
225.626

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

املشكالت الصحية تسبب كثرة التغيب
عدم الشعور بجدوى برنامج التأهيل ومن ثم كثرة التغيب
ضعف وعي األسرة بأهمية تأهيل الشخص ذي اإلعاقة
طول رحلة املواصالت وإرهاقها يؤدي لكثرة التغيب
سوء التعامل من املدربني
املعاناة من التنمر من الزمالء
املجموع

**
**

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

شكل ()6
النســب املئويــة للمعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.6والشــكل رقــم ( )6أن العائــق (ضعــف دور اإلعــام يف توعيــة
املجتمــع بأهميــة برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو العائــق األكبــر مــن وجهــة نظــر
العينــة بعــدد ( )156مــن أصــل  345وبنســبة  %20.5ممــا مجموعــه  762تكــرار (مربــع كاي =)3.157
عنــد داللــة ( .)0.076ويتفــق هــذا مــع مــا أشــارت إليــه دراســة مشــهور ( )2017عــن أهميــة دور
اإلعــام يف نشــر الوعــي بأهميــة مواجهــة اإلعاقــة مــن خــال التأهيــل والتدريــب ،والعمــل .وتصحيــح
الكثيــر مــن األفــكار التقليديــة أو التعاطــف غيــر الرشــيد ســوا ًء ألســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة او
لصانعــي القــرار أو للمؤسســات التعليميــة أو الوظيفيــة.
ويأتــي يف املرتبــة الثانيــة عقبــة اجتماعيــة أساســية تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة وهــي (عــدم
توافــر «الوصــول الشــامل» يف املنشــآت التعليميــة) بعــدد ( )114مــن أصــل  345وبنســبة  %15.0ممــا
مجموعــه  762تكــرار (مربــع كاي = )39.678عنــد داللــة ( .)0.000وخــال ورشــة عمــل (القطــاع
اخلــاص وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ووضــح هــذه النقطــة «أحمــد» وهــو شــاب جامعــي يشــغل
مركــزاً مرموقـاً بإحــدى الشــركات الكبــرى ومــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة ،بقولــه:
«يف مرحلــة الدراســة اجلامعيــة زرت إحــدى املؤسســات اخلاصــة الكبــرى للتدريــب وعبــر حينهــا
املســؤول عــن تدريبــي عــن تعاطفــه معــي بقولــه «ال حاجــة لــك للحضــور تيســيراً لــك» ولكننــي اعترضــت
قائ ـ ً
ا« :ال احتــاج هــذا نــوع مــن التعاطــف ،إن كنــت متعاطف ـاً معــي أرجــو أن تيســر عمليــة دخولــي
للمؤسســة وأن توفــر دورة ميــاه خاصــة بــذوي اإلعاقــة ،ووفــر لــي جــو القبــول االجتماعــي .هــذا هــو
التعاطــف الــذي أحتــاج» .ونظــراً لتميــز عملــي خــال مــدة التدريــب فقــد حصلــت بعــد التخــرج علــى
عــرض عمــل مــن تلــك الشــركة ،وأشــغل مركــزاً مرموقـاً فيهــا اليــوم».
خلصــت هــذه املقولــة أبــرز املعوقــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد دخولهــم ألي
مــكان عــام ال يتوافــر فيــه متطلبــات «الوصــول اآلمــن» والــذي هــو حــق مــن احلقــوق التــي أكــدت عليهــا
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة (.)UN.2006
كمــا قدمــت املقولــة الســابقة منوذج ـاً للتفرقــة بــن نوعــن مــن التعاطــف مــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وهمــا التعاطــف غيــر الرشــيد ،والتعاطــف الرشــيد .فبالرغــم مــن حســن النيــة يف التعاطــف
األول إال أنــه يتعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبنطــق الشــفقة ،ويحــد مــن متكينهــم واســتقالليتهم.
بينمــا التعاطــف العقالنــي الرشــيد يقــوم علــى تطبيــق مــاورد يف وثيقــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن متكينهــم مــن الوصــول اآلمــن للمبانــي واملواصــات ،وتهيئــة البيئــة االجتماعيــة والتقبــل االجتماعــي
وإعطائهــم جميــع الفــرص دون متييــز.
يف املرتبــة الثالثــة يأتــي (عــدم توافــر متخصصــن ملواجهــة املشــكالت التعليميــة والنفســية
واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســة التعليميــة) بنســبة ( )13.4و(مربــع كاي=)57.626
وداللــة ( .)0.000وقــد وضــح الشــمري ( )2004أن عمليــة التأهيــل تتركــز علــى معاونــة الشــخص ذي
اإلعاقــة حتــى يتــم إعــداده مهنيــا ،ويتمكــن مــن اســترجاع قدراتــه اإلنتاجيــة ،والتغلــب علــى إعاقتــه،
فالتأهيــل املهنــي يهــدف إلــى تأهيــل الشــخص ذي اإلعاقــة بدنيـاً ،وجســمياً ،وعقليـاً ،وذلــك بتنميــة مــا
لديــه مــن قــدرات واســتعدادات خاصــة ،وذلــك بتوجيهــه وتدريبــه علــى املهــن املناســبة مــن أجــل إعــادة
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تكيفــه نفســيا ،واجتماعيــا ،ومهنيــا ،ليصبــح قــادرا علــى العمــل والكســب املشــروع .وعليــه فــإن غيــاب
املتخصصــن النفســيني واالجتماعيــن يشــكل عائق ـاً كبيــراً لنجــاح عمليــة التأهيــل.
مشــكلة التغيــب أهميــة خاصــة للطــاب ذوي اإلعاقــة فقــد بلــغ مجمــوع هــذا االختيــار .%23.6
وتنقســم هــذه النســبة بالتســاوي مــا بــن الغيــاب ألســباب صحيــة  %11.8وهــذا مفهــوم ،أمــا العامــل
الثانــي للغيــاب فهــو ضعــف وعــي األســرة بأهميــة تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويبــدو أن ظاهــرة
تغيــب الطــاب ذوي اإلعاقــة ظاهــرة عامــة ليســت قاصــرة علــى املجتمعــات العربيــة بــل أشــارت إليهــا
العديــد مــن الدراســات األجنبيــة ،منهــا دراســة ( Wendelborg &Tøssebro (2008عــن االلتحــاق باملدرســة
واملشــاركة الصفيــة بــن الطــاب ذوي اإلعاقــة يف املــدارس العامــة بالنرويــج ،والتــي أكــدت علــى أن
مقــدار الوقــت الــذي تغيــب فيــه األطفــال ذوو اإلعاقــة مــن الفصــول العاديــة كمــا وضحــت أن غيابهــم
يــزداد بشــكل ملحــوظ مــع تقدمهــم يف الســن واملراحــل التعليميــة.
أمــا (ضعــف وعــي األســر بأهميــة التأهيــل) ،فهــو يتفــق مــع مــا ذكرتــه دراســة العجمــي والبتــال
( )2016التــي أكــدت علــى انتشــار «أســلوب احلمايــة الزائــدة» مــن أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إمــا
خوفـاً عليهــم مــن ســوء معاملــة اآلخريــن خــارج إطــار االســرة أو النخفــاض توقعاتهــم لكفــاءة وقــدرات
األبنــاء مــن ذوي اإلعاقــة.
ويأتــي (ســوء تعامــل املعلمــن والزمــاء مــع الطــاب مــن ذوي اإلعاقــة) يف املرتبــة االخيــرة مــن
العقبــات االجتماعيــة وبنســبة بلغــت  %4.3و(معامــل كاي= )225.626النســبة نفســها لســوء تعامــل
الزمــاء وتنمرهــم ضــد الطــاب ذوي اإلعاقــة بنســبة  %4.3و(معامــل كاي= )225.626التنمــر هــو
أحــد أبــرز معوقــات «الدمــج االجتماعــي» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احليــاة العامــة ومؤسســاتها
التعليميــة والوظيفيــة .وقــد أوضحــت دراســة علــى ( )2011االجتاهــات نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة
أحــد العوامــل األساســية لنجــاح مبــدأ الدمــج املجتمعــي ،فكلمــا كانــت االجتاهــات إيجابيــة نحــو
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،دعــم املجتمــع تشــغيل وتأهيــل هــؤالء األشــخاص ،وكلمــا كانــت االجتاهــات
ســلبية أدى ذلــك إلــى نقــص دعمهــم .كمــا أكــدت دراســة كارن وآخــرون ( )Karen, et al, 2005دور التنمــر
يف إعاقــة «املدمــج االجتماعــي» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة خاصـ ًة يف مرحلــة الطفولــة والشــباب ،فــإن
تلقيهــم آلراء ســلبية مــن اآلخريــن يؤثــر يف تقديرهــم لذاتهــم ،ويــؤدي إلــى العزلــة والوحــدة االجتماعيــة
واالعتماديــة .فحالــة عــدم الوعــي الــذي قــد يشــارك فيــه املجتمــع – دون قصــد -يؤكــد حالــة العجــز
وعــدم القــدرة علــى املبــادرة واتخــاذ القــرارات وانعــدام الفــرص االجتماعيــة .وقــد أشــارت إحــدى
املشــاركات يف ورش العمــل وهــي طالبــة جامعيــة مــن ذوات اإلعاقــة احلركيــة ألحــد أشــكال التنمــر
املســكوت عنهــا وهــي النظــرات إذ قالــت:
«أعانــي كثيــراً مــن التنمــر بالنظــرات والغمــز والتــي تنهشــني يف كل حلظــة ،ســواء نظــرات
الشــفقة او نظــرات التقــومي ملــدى مهاراتــي يف التأقلــم مــع إعاقتــي ،وخاصـ ًة عندمــا انتقــل مــن الكرســي
املتحــرك إلــى الكرســي الثابــت باحملاضــرة ،أو عنــد ارتــداء العبايــة عنــد بوابــة اجلامعــة .بالرغــم مــن
األلــم الــذي تســببه لــي هــذه النظــرات إال إننــي أحــاول جتاهلهــا وأال أجعلهــا تثنينــي عــن العــزم علــى
النجــاح علــى هــؤالء املعاقــن يف أخالقهــم».
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ويترتــب علــى مثــل هــذا الســلوك مــن التنمــر ،بشــتى صــوره ،عزلــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وزيــادة األعبــاء املاديــة علــى األســرة ،ويشــكل عقبــة جوهريــة يف ســبيل تأهيــل وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،ودمجهــم يف املجتمــع.

(ب) املقترحــات اخلاصــة باحلــد مــن املعوقــات التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
 -1املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي
تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ومــن ثــم احتســاب مربــع (كاي) ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.7
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية التي تواجه برامج التأهيل املهني لألشخاص
ذوي اإلعاقة
مربع كاي

الداللة

املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية

التكرار النسبة املئوية

األخــذ بالتقنيــات احلديثــة يف برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

141

%18.8

11.504

**

0.001

حتديــد ميــول ورغبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل حتديــد
نــوع املهنــة املناســبة لهــم

129

%17.2

21.939

**

0.000

عقــد شــراكات ملزمــة بالتدريــب والتوظيــف بــن مؤسســات
التأهيــل ومؤسســات القطــاع العــام واخلــاص

120

%16.0

39.678

**

0.000

إنشــاء منصــة خاصــة لبرامــج التأهيــل املهنــي جلميــع فئــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

120

%16.0

31.957

**

0.000

مواءمــة برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع
احتياجــات ســوق العمــل

114

%15.2

31.95

**

0.000

أن تشــتمل برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى جميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة (ومنهــم
املكفوفــون والصــم والبكــم)

72

%9.6

162.809

**

0.000

تقــدمي برامــج التأهيــل املهنــي بــدءاً مــن املرحلــة الثانويــة
وحتــى املرحلــة اجلامعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

54

%7.2

117.104

**

0.000

املجموع

750

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05
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شكل ()7
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.7والشــكل رقــم ( )7أن املقتــرح (األخــذ بالتقنيــات احلديثــة يف
برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح االجــدر ملواجهــة املعوقــات االداريــة مــن
وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )141مــن أصــل  345وبنســبة  %18.8ممــا مجموعــه  750تكــرار (مربــع كاي
= )11.504عنــد داللــة (.)0.001
وتعكــس هــذه النتيجــة مــدى وعــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة باحتياجــات ســوق العمــل يف عصــر
التكنولوجيــا والتقنيــة احلديثــة ،وانتشــار فــرص العمــل عــن بعــد ،لــذا فــإن تدريبهــم علــى التقنيــات
احلديثــة يوفــر لهــم فــرص عمــل أكثــر ويزيــد مــن مســتوى كفــاءة قدراتهــم العمليــة ،وهــذا مــا تؤيــده
دراســة الدرمكــي ( )2019مــن أن تدريــب ذوي اإلعاقــة علــى األجهــزة اإللكترونيــة احلديثــة بشــكل
منهجــي يســاعدهم علــى تطويــر ســلوكهم وتســهيل حياتهــم العلميــة والعمليــة عنــد تفاعلهــم وتواصلهــم
مــع املجتمــع .كمــا أكــدت دراســة العجمــي والبتــال ( )2016افتقــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمهــارات
التوظيفيــة وعــدم قدرتهــم علــى اســتخدام التقنيــات ،ممــا يشــكل الحق ـاً عائق ـاً كبيــراً لتوظيفهــم.
يأتــي يف املرتبــة الثانيــة مقتــرح (حتديــد ميــول ورغبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل حتديــد
نــوع املهنــة املناســبة لهــم) بعــدد ( )129مــن أصــل  345وبنســبة  %17.2مــن املجمــوع  750تكــرار (مربــع
كاي = )21.939عنــد داللــة ( .)0.000ويتفــق هــذا املقتــرح مــع مــا ذكرتــه دراســة العانــي وآخــرون
( )2020إن اســتخدام األدوات التشــخيصية مــع ذوي اإلعاقــة وذويهــم مــن خــال ورش تأسيســية
يســاعد علــى اكتشــاف مواهــب وميــول ذوي اإلعاقــة مبــا يتــاءم مــع قدراتــه يف ريــادة األعمــال .كمــا
تؤكــد دراســة برويــس وآخريــن ( )2020ذلــك ،بــأن تأهيــل ذوي اإلعاقــة لســوق العمــل مبــا يتناســب مــع
قدراتهــم ميكنهــم مــن إثبــات ذاتهــم والتخلــص مــن العزلــة واالنطــواء.
يأتــي يف املرتبــة الثالثــة املقتــرح اخلــاص (أهميــة ربــط التأهيــل بالتدريــب والتوظيــف مــن خــال
عقــد شــراكات بــن املؤسســات التعليميــة وجهــات العمــل ،ســوا ًء املؤسســات احلكوميــة أو اخلاصــة)
وبنســبة  %16و(مربــع كاي=  )39.678ممــا يؤكــد اجتــاه افــراد العينــة اإليجابــي نحــو العمــل وتخوفهــم
مــن البطالــة.
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وكان املقتــرح بتقــدمي برامــج التأهيــل املهنــي بــدءاً مــن املرحلــة الثانويــة وحتــى املرحلــة اجلامعيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل بعــدد ( )54مــن أصــل  345وبنســبة  %7.2لــكل منهمــا ممــا
مجموعــه  750تكــرار (مربــع كاي = )117.104عنــد داللــة (.)0.000
 -2املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة
التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد مت احتســاب التكــرارات والنســب
املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع (كاي) ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن أفــراد
العينــة.

جدول ()6.8
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية

التكرار النسبة املئوية

مربع كاي

الداللة

زيــادة املخصصــات املاليــة املخصصــة لبرامــج التأهيــل
املهنــي لــذوي اإلعاقــة

123

%31.4

39.678

**

0.000

تفعيــل احلوافــز املاديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن
ببرامــج التأهيــل املهنــي

114

%29.1

28.409

**

0.000

اســتصدار قــرار يربــط اإلعانــة املاليــة املقدمــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ببرامــج التأهيــل املهنــي

75

%19.1

154.670

**

0.000

توفيــر مواصــات مجانيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
رحالتهــم

57

%14.5

110.217

**

0.000

تفعيــل دور القطــاع اخلــاص يف متويــل برامــج التأهيــل
املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

23

%5.9

259.133

**

0.000

املجموع

392

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

شكل ()8
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج
التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.8والشــكل رقــم ( )8أهميــة احلوافــز املاليــة لتشــجيع االشــخاص
ذوي اإلعاقــة علــى إمتــام التأهيــل حيــث جــاء يف املرتبــة األولــى مقتــرح (أهميــة زيــادة املخصصــات
املاليــة املخصصــة لبرامــج التأهيــل املهنــي لــذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح األجــدر ملواجهــة املعوقــات
االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )123مــن أصــل  345وبنســبة  %31.4ممــا مجموعــه
 392تكــرار (مربــع كاي = )39.678عنــد داللــة ( .)0.000ويليــه املقتــرح (تفعيــل احلوافــز املاديــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن ببرامــج التأهيــل املهنــي) بنســبة  %29و(مربــع كاي= )28.409
ثــم مقتــرح (اســتصدار قــرار يربــط اإلعانــة املاليــة املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ببرامــج التأهيــل
املهنــي) بنســبة  %19.1و(مربــع= .)154.670ويتفــق هــذا مــع مــاورد يف جــدول رقــم ( )8عــن املعوقــات
االقتصاديــة للتأهيــل فقــد احتلــت املعوقــات اخلاصــة باحلوافــز املاليــة املرتبــة األولــى بنســبة %20.9
والتــي أشــارت إلــى (غيــاب احلوافــز املاليــة) ،بينمــا أشــار املعــوق يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 17.1إلــى
(عــدم كفايــة احلوافــز املتوفــرة) .كمــا يتفــق هــذا مــع مــا أشــارت لــه دراســة  )Roncancio (2005إلــى
أن اإلعاقــة تــؤدي إلــى انخفــاض رأس املــال البشــري لألســر نتيجــة انخفــاض فــرص احلصــول علــى
التعليــم والعمــل .مــا يبــرر أفضليــة زيــادة املخصصــات املاليــة وتفعيــل احلوافــز املاديــة لبرامــج التأهيــل
املهنــي والتــي تســهم يف متكينهــم اقتصاديـاً .وهنــا نشــير إلــى التجربــة البريطانيــة 3املتميــزة التــي عنيــت
كثيــراً بتوفيــر الدعــم املالــي مــن خــال جهــات حكوميــة وجمعيــات أهليــة علــى حــد ســواء ،بعضهــا عــام
وبعضهــا مختــص بفئــة محــددة مــن ذوي اإلعاقــة ،كمــا تقــدم هــذه اجلمعيــات املســاعدات العينيــة
اخلاصــة باألجهــزة التعليميــة.
إال أن اختيــار عينــة الدارســة للمقتــرح األخيــر اخلــاص تفعيــل دور القطــاع اخلــاص يف متويــل
برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) بنســبة كانــت األقــل بعــدد ( )23مــن أصــل 345
وبنســبة  %5.9لــكل منهمــا مــن مجمــوع  750تكــرار (مربــع كاي = )259.133عنــد داللــة (.)0.000
وهــذه النتيجــة تعكــس تفضيــل املبحوثــن للقطــاع احلكومــي بشــكل أكبــر ولكــن مــع تركيــز رؤيــة 2030
علــى أهميــة املســئولية املجتمعيــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص نأمــل أن تتغيــر هــذه الصــورة .وقــد
أوصــت بــه دراســة ( Fundi (2014علــى أهميــة مشــاركة املنظمــات احملليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة
املشــاركة بنشــاط يف الدعــوة والضغــط للخــروج بحلــول عمليــة ملشــكلة فقــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
بينمــا توصلــت دراســة كذلــك محمــد ( )2008أن مؤسســات رعايــة ذوي اإلعاقــة مازالــت تفتقــر للدعــم
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي.
 -3املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف (املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة
التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) حيــث مت احتســاب التكــرارات والنســب
املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع (كاي) ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن أفــراد
العينــة.
 .3انظر للتجربة البريطانية يف الفصل الرابع.
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جدول ()6.9
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية

التكرار النسبة املئوية

تفعيــل دور اإلعــام يف توعيــة املجتمــع بحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

168

%23.1

مربع كاي

الداللة

0.235

0.628

تشــكيل جلــان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســات
التعليميــة والتأهيليــة لرعايــة حقوقهــم ووضــع املقترحــات
التــي تذلــل العقبــات باملؤسســة

159

%21.9

2.113

تفعيــل دور اإلعــام يف إبــراز النمــاذج املتميــزة مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة التــي مت تأهيلهــا

123

%16.9

57.626

0.146

**

0.000

تدريــب العاملــن مبؤسســات التأهيــل والتعليــم علــى آليــات
التعامــل التعليمــي والنفســي والتقنــي مــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

102

%14.0

73.278

**

0.000

توعيــة األســر بأهميــة برامــج التأهيــل املهنــي ألبنائهــم مــن
ذوي اإلعاقــة

93

%12.8

97.070

**

0.000

العمــل علــى إنشــاء جماعــات تطوعيــة باســم «أصدقــاء
األشــخاص ذوي اإلعاقــة» لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مجتمعيــاً

81

%11.2

**

0.000

املجموع

726

%100.0

28.409

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

شكل ()9
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج
التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.9والشــكل رقــم ( )9أن املقتــرح (تفعيــل دور اإلعــام يف توعيــة
املجتمــع بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح األهــم ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة مــن
وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )168مــن أصــل  345وبنســبة  %23.1ممــا مجموعــه  726تكــرار (مربــع
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كاي = )00.235عنــد داللــة ( .)0.628وقــد توافقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة عيســى ( )2009التــي
ذكــرت أن أهــم اقتراحــات املبحوثــن لتفعيــل دور اإلعــام يف خدمــة قضايــا املعاقــن تتــم عــن طريقــة
اســتضافتهم وإجــراء احلــوارات والتحقيقــات معهــم لتعريــف املجتمــع بقضاياهــم ومشــكالتهم وعــرض
النمــاذج واإلجنــازات املشــرفة لهــم .كمــا قامــوا بتقــومي دور وســائل اإلعــام جتاههــم بالســلبي .إذ أن
التعــرف علــى احتياجــات ذوي اإلعاقــة اإلعالميــة تعــد ضــرورة ملحــة لوســائل اإلعــام مــن جانــب،
وللجمعيــات واملؤســـسات التــي تقــدم خدماتهــا للمعاقــن مــن جانــب آخــر كمــا ذكــرت دراســة اخلميــس
وصلــوي (.)2007
يأتــي يف املرتبــة الثانيــة املقتــرح (تشــكيل جلــان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســات
التعليميــة والتأهيليــة لرعايــة حقوقهــم ووضــع املقترحــات التــي تذلــل العقبــات باملؤسســة) بعــدد ()159
مــن أصــل  345وبنســبة  %21.9مــن املجمــوع  392تكــرار (مربــع كاي = )2.113عنــد داللــة (.)0.146
ويتفــق هــذا املقتــرح مــع مــا ســبق عرضــه مــن خــال التجــارب الرائــدة يف عــدة مجتمعــات فعلــى ســبيل
املثــال ،مؤسســة (ســامهال) يف الســويد مؤسســة حكوميــة تعنــى بتأهيــل ذوي اإلعاقــة وإيجــاد فــرص
العمــل لهــم يف مختلــف القطاعــات ،كمــا حتالفــت ثــاث منظمــات ،بأعضــاء يتجــاوز عددهــم  400ألــف
عضــو ،لتكويــن (االئتــاف الســويدي لــذوي اإلعاقــة) ،وكذلــك يف النرويــج ،وفنلنــدا .ويف بريطانيــا
أيضــاً يتضافــر الدعــم احلكومــي للجمعيــات املختلفــة التــي تدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة .لــذا
يحتــاج األشــخاص ذوو اإلعاقــة حلمــات إعالميــة واســعة لتصحيــح الكثيــر مــن الصــور املغلوطــة عنهــم
وتعديــل آليــات التعامــل معهــم ،ســوا ًء مــن األســرة أو مــن احمليطــن ،واملجتمــع عامــة ،الذيــن يتوجــب
عليهــم دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة دعمـاً اجتماعيـاً عقالنيـاً ،مــن خــال التشــجيع ،وتعزيــز ثقتهــم
يف أنفســهم ومهاراتهــم ،وتذليــل العقبــات ،والقضــاء علــى عهــد التعاطــف غيــر الرشــيد الــذي يتأرجــح
مــا بــن الشــفقة أو الوصــم االجتماعــي ،كمــا أشــار تقريــر اليونيســكو (.)2008
املقتــرح (العمــل علــى إنشــاء جماعــات تطوعيــة باســم «أصدقــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة»
لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة مجتمعيــا) كان األقــل بعــدد ( )81مــن أصــل  345وبنســبة  %11.2لــكل
منهمــا مــن مجمــوع  726تكــرار (مربــع كاي = )28.409عنــد داللــة ( .)0.000ويتوافــق هــذا املقتــرح
مــع توجــه رؤيــة  2030التــي تعــزز مــن دور األعمــال التطوعيــة يف املجتمــع الســعودي.

ثالث ًا :البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

(أ) املعوقات التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
 -1املعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن قبــل العينــة.
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جدول ()6.10
املعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
املعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي
اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم حتديــد ملســتوى قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل
تدريبهــم

129

%16.2

21.939

**

0.000

عــدم وجــود ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوق
العمــل

123

%15.5

28.409

**

0.000

عدم كفاية مراكز تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة

114

%14.3

39.678

**

0.000

عــدم اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف برامــج تدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقة

108

%13.6

48.235

**

0.000

محدوديــة األنظمــة والتشــريعات املنظمــة لتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

96

%12.1

67.852

**

0.000

نقص عدد املدربني املؤهلني لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة

93

%11.7

73.278

**

0.000

عــدم وجــود ارتبــاط بــن برامــج التأهيــل وبرامــج التدريــب
املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

75

%9.4

110.217

**

0.000

عــدم اســتمرارية البرامــج التدريبيــة القائمــة املوجــودة حاليــا
لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة

57

%7.2

154.670

**

0.000

املجموع

795

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.10والشــكل رقــم ( )10أن العائــق (ال يوجــد حتديــد ملســتوى
قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل تدريبهــم) هــو العائــق االكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ()129
مــن أصــل  345وبنســبة  %16.2ممــا مجموعــه  795تكــرار (مربــع كاي = )1.939عنــد داللــة (،)0.000
تــاه (عــدم وجــود ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوق العمــل) بعــدد ( )123مــن أصــل
 345وبنســبة  %15.5مــن مــا مجموعــه  795تكــرار (مربــع كاي = )28.409عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا العائــق (عــدم اســتمرارية البرامــج التدريبيــة القائمــة املوجــودة حاليــا لتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )57مــن أصــل  345وبنســبة  %7.2ممــا مجموعــه  795تكــرار
(مربــع كاي = )154.670عنــد داللــة (.)0.000
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شكل ()10
النسب املئوية للمعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

إحلاقــا للجــدول الســابق رقــم ( )6.9وحتليــا للشــكل رقــم ( )10تدعــم الدراســات الســابقة
النتيجــة التــي مت الوصــول اليهــا وهــي (عــدم وجــود حتديــد ملســتوى قــدرات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة قبــل تدريبهــم) و(عــدم وجــود ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوق العمــل)
ميكــن اعتبارهمــا األكبــر تأثيــراً حيــث أشــارت دراســة (عبيــد )2007،الــى ضــرورة مواءمــة مــا ميلكــه
الشــخص ذو اإلعاقــة مــع متطلبــات التدريــب ومتطلبــات الوظيفــة املعنيــة يف ســوق العمــل .يف حــن
أشــارت دراســة املنيــع ( )1417إلــى أن برامــج التدريــب املهنــي التــي تــدرب عليهــا املســتفيدون يتفــق
بنســبة ( )%50مــع العمــل الــذي تدربــوا مــن أجلــه .أيضــا ،يف ورشــة العمــل (أ) أشــار «خالــد» إلــى أن
األفــراد يلتحقــون بالبرامــج التدريبيــة قصيــرة املــدى دون التأكــد مــن مناســبتها لقدراتهــم وأن بعــض
البرامــج التدريبيــة تركــز علــى املهــارات التقليديــة كاحلاســب اآللــي واحلياكــة دون ربطهــا مبــا ميكــن
اســتخدامه يف التوظيــف .وقــد أشــار الصفــار ( )2007إلــى أن التدريــب املهنــي يف العالــم العربــي يتــم
مــن خــال تدريــب الشــخص ذي اإلعاقــة علــى مهنــة واحــدة يتــم حتديدهــا ،دون إجــراء دراســة واقعيــة
الحتياجــات ســوق العمــل أو مليولــه املهنيــة ،إضافــة الــى ضعــف مســتوى التدريــب بشــكل عــام .وبالرغــم
مــن أن عــدم اســتمرارية البرامــج التدريبيــة أتــى يف آخــر ســلم االختيــارات مــن أفــراد عينــة الدراســة،
فإننــا جنــد أن بعــض املبحوثــن يف ورشــة العمــل (أ) أكــدوا علــى عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة
تضمــن اســتمرارية البرامــج التدريبيــة بشــكل يواكــب التغيــرات املتزامنــة مــع تطــور املجتمــع.
وتشــير النســب يف الشــكل ( )10إلــى أن (عــدم حتديــد مســتوى قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
قبــل تدريبهــم) و(عــدم وجــود ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوق العمــل) و(عــدم كفايــة
مراكــز تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة باململكــة) مــن أبــرز املعوقــات التــي تواجــه عمليــة التدريــب
مــن الناحيــة اإلداريــة ،األمــر الــذي قــد يكــون ســببا يف صعوبــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
فــرص وظيفيــة يف املســتقبل.
 -2املعوقات االقتصادية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
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لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن قبــل العينــة

جدول ()6.11
املعوقات االقتصادية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
املعوقات االقتصادية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص
ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

عــدم وجــود حوافــز ماديــة مناســبة لتحفيــز املتدربــن مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

174

%33.3

026.

عــدم وجــود فــرص كافيــة للحصــول علــى الدعــم املــادي املتــاح يف
بعــض البرامــج التدريبية

159

%30.5

2.113

ارتفــاع أســعار األجهــزة االلكترونيــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة والتــي يحتاجــون التــدرب عليهــا

129

%24.7

146.739

60
522

%11.5
%100.0

21.939

ارتفاع تكاليف املواصالت من وإلى مقرات البرامج التدريبية
املجموع

مربع كاي

الداللة

0.872

**

**

0.146

**

0.000

**

0.000

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.11والشــكل رقــم ( )11أن العائــق (عــدم وجــود حوافــز ماديــة
مناســبة لتحفيــز املتدربــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو العائــق االكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة
بعــدد ( )174مــن أصــل  345وبنســبة  %33.3ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي = )0.026عنــد
داللــة ( ،)0.872تــاه (عــدم وجــود فــرص كافيــة للحصــول علــى الدعــم املــادي املتــاح يف بعــض
البرامــج التدريبيــة) بعــدد ( )159مــن أصــل  345وبنســبة  %30.5ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع
كاي = )2.113عنــد داللــة (.)0.146
بينمــا العائــق (ارتفــاع تكاليــف املواصــات مــن وإلــى مقــرات البرامــج التدريبيــة) كان األقــل
تأثيــرا بعــدد ( )60مــن أصــل  345وبنســبة  %7.2ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي =)21.939
عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()11
النســب املئويــة للمعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

تشــير النســب املئويــة يف الشــكل رقــم ( )11إلــى أن (عــدم وجــود حوافــز ماديــة مناســبة لتحفيــز
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املتدربــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة) و(عــدم وجــود فــرص كافيــة للحصــول علــى الدعــم املــادي
املتــاح يف بعــض البرامــج التدريبيــة) همــا مــن أكثــر املعوقــات االقتصاديــة التــي تؤثــر يف عمليــة تدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وتعتبــر هــذه النتيجــة مــن النتائــج احلديثــة التــي لــم يتــم التوصــل إليهــا يف
الدراســات الســابقة ،وذلــك قــد يرجــع الــى اعتبــار احلوافــز املاديــة أمــراً ثانو ًيــا يف عمليــة تدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لكــن يف هــذه الدراســة وجدنــا أنهــا مــن أهــم املعوقــات االقتصاديــة – علــى
حســب وجهــة نظــر أفــراد العينــة – عليــه يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار.
 -3املعوقات االجتماعية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.12
املعوقات االجتماعية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

املعوقات االجتماعية التي تواجه البرامج التدريبية لألشخاص
ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم اعتقــاد أصحــاب العمــل بأهميــة توفيــر برامــج تدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

180

%33.3

0.652

**

0.419

عــدم اجنــذاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة للبرامــج التدريبيــة
املوجــودة حاليــا

129

%23.9

21.939

**

0.000

عــدم وجــود دعايــة وإعــان كاف عــن البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

126

%23.3

25.070

**

0.000

نقــص وعــي بعــض أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة
البرامــج التدريبيــة

105

%19.4

52.826

**

0.000

املجموع

540

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.12والشــكل رقــم ( )12أن العائــق (عــدم اعتقــاد أصحــاب العمــل
بأهميــة توفيــر برامــج تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو العائــق األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة
بعــدد ( )180مــن أصــل  345وبنســبة  %33.3ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي = )0.652عنــد
داللــة ( ،)0.419تــاه (عــدم اجنــذاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة للبرامــج التدريبيــة املوجــودة حاليــا)
بعــدد ( )129مــن أصــل  345وبنســبة  %23.9م مــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي = )21.939عنــد
داللــة (.)0.000
بينمــا العائــق (نقــص وعــي بعــض أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة البرامــج التدريبيــة)
كان األقــل تأثيــر بعــدد ( )105مــن أصــل  345وبنســبة  %19.4ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي
= )52.826عنــد داللــة (.)0.000
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شكل ()12
النســب املئويــة للمعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

تعقيبــا علــى اجلــدول رقــم ( )6.12والشــكل البيانــي رقــم ( )12تؤيــد الدراســات الســابقة أن
(عــدم اعتقــاد أصحــاب العمــل بأهميــة توفيــر برامــج تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) مــن املعوقــات
االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لســوق العمــل ،إذ ذكــر جرميــز ( )Grimes,2009أن بعــض
أصحــاب األعمــال يعتقــدون أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال ميكنهــم أن يكونــوا مــن القــوى العاملــة،
األمــر الــذي يترتــب عليــه تدنــي مســتوى التدريــب ،وتدنــي فــرص احلصــول علــى وظيفــة .عــاوة علــى
ذلــك ،فقــد دعمــت ورش العمــل كــون العائــق (نقــص وعــي بعــض أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة
البرامــج التدريبيــة) مــن أقــل العوائــق تأثيــراً إذ أشــار «حســن» مــن ورشــة العمــل (أ) إلــى:
«أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة حتــرص علــى التحــاق أبنائهــا مــن ذوي اإلعاقــة بالبرامــج
التدريبيــة التــي تضمــن حصولهــم علــى الوظيفــة فــور إنهائهــم تلــك البرامــج».
وبالنظر إلى النســب املئوية املذكورة يف الشــكل ( )9جند أن النظرة الســلبية املوجهة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة املتمثلــة يف (عــدم اعتقــاد أربــاب العمــل بأهميــة توفيــر البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة) قــد يكــون نابعــا مــن نقــص معلوماتهــم ،أو عــدم وعيهــم بــأن التدريــب يــؤدي إلــى تقليــل
احلــوادث واملشــكالت ووقــوع األخطــاء ومــن ثــم إيجــاد موظــف لديــه القــدرة علــى أداء عملــه علــى أكمــل
وجه.

(ب) املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية التي تواجه البرامج التدريبية
لألشخاص ذوي اإلعاقة
 -1املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االداريــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االداريــة التــي
تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن قبــل أفــراد
العينــة.
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جدول ()6.13
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية التي تواجه
البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

تقــدمي البرامــج التدريبيــة املنتهيــة بالتوظيــف لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

162

%20.5

1.278

0.258

عقد شراكات علمية مع جامعات ومراكز علمية

114

%14.4

39.678

**

0.000

االســتعانة بالتقنيــات احلديثــة يف تدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

114

%14.4

39.678

**

0.000

العمــل علــى دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البرامــج التدريبية
احلاليــة املقدمــة مــن املعاهد

111

%14.1

43.852

**

0.000

تصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة عــن بعــد لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

96

%12.2

67.852

**

0.000

إعــداد كــوادر متخصصــة ذات كفــاءة عاليــة لتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

84

%10.6

90.809

**

0.000

حتديــد مســتوى قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل التدريــب
الفعلــي ،االســتعانة بالتقنيــات احلديثــة يف تدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

57

%7.2

154.670

**

0.000

إجراء دراسات تقوميية

51

%6.5

171.157

**

0.000

789

%100.0

املجموع

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.13والشــكل رقــم ( )13أن (تقــدمي البرامــج التدريبيــة املنتهيــة
بالتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح األجــدر ملواجهــة املعوقــات اإلداريــة مــن وجهــة نظــر
العينــة بعــدد ( )162مــن أصــل  345وبنســبة  %20.5ممــا مجموعــه  789تكــرار (مربــع كاي =)1.278
عنــد داللــة ( .)0.258تــاه املقتــرح (عقــد شــراكات علميــة مــع جامعــات ومراكــز علميــة) واملقتــرح
(االســتعانة بالتقنيــات احلديثــة يف تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة) بعــدد ( )114مــن أصــل 345
وبنســبة  %14.4مــن املجمــوع  789تكــرار (مربــع كاي = )39.678عنــد داللــة ( .)0.000بينمــا املقتــرح
(إجــراء دراســات تقومييــة) كان األقــل بعــدد ( )51مــن أصــل  345وبنســبة  %6.5مــن مجمــوع 789
تكــرار (مربــع كاي = )171.157عنــد داللــة (.)0.000
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شكل ()13
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

تعقيبـاً علــى اجلــدول رقــم ( )6.13والشــكل رقــم ( )13جنــد أنــه بالرغــم مــن أن مقتــرح (إجــراء
دراســات تقومييــة) جــاء يف املرتبــة األخيــرة مــن وجهــة نظــر العينــة إال أن دراســة أبــي هــال وزمالئــه
( )2000أشــارت إلــى أهميــة تقنــن وتطبيــق أدوات لتقــومي برامــج التأهيــل املهنــي يف العالــم العربــي،
إذ إن تطويــر أدوات مناســبة لبرامــج التأهيــل املهنــي مــن شــأنه حتديــد املهــارات املهنيــة والشــخصية
واالجتماعيــة الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل مرحلــة التشــغيل .يف حــن دعمــت الدراســات
املقتــرح األكثــر اختيــارا مــن العينــة (تقــدمي البرامــج التدريبيــة املنتهيــة بالتوظيــف إذ أشــار ســالم
( )2014يف دراســته إلــى أن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتطلــب تطويــر برامــج التدريــب املهنــي
مبــا يتفــق مــع ســوق العمــل وتطوراتــه ،باإلضافــة إلــى التنســيق بــن خدمــات التدريــب املهنــي وخدمــات
التشــغيل.
واعتمــاداً علــى النســب املئويــة املذكــورة يف الشــكل رقــم ( )13جنــد أن (تقــدمي البرامــج التدريبيــة
املنتهيــة بالتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) مــن أكثــر املقترحــات اختيــاراً مــن أفــراد العينــة ومــن
ثــم تبنــي املمارســات التــي تنتهــي بحصــول املتــدرب علــى الوظيفــة والتــي قــد تســاعد يف التغلــب علــى
املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه عمليــة تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
-2املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة
التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن أفــراد العينــة.
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جدول ()6.14
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية التي تواجه
البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

زيــادة امليزانيــة املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن أجهــزة الدولــة

204

%38.2

11.504

**

0.001

تفعيــل دور القطــاع اخلــاص واألهلــي يف متويــل البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

129

%24.2

21.939

**

0.000

تقــدمي حوافــز ماديــة مجزيــة للمتدربــن مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

102

%19.1

57.626

**

0.000

تقــدمي اجلهــات احلكوميــة حوافــز ماليــة وتنظيميــة ملؤسســات
القطــاع اخلــاص التــي تــدرب األشــخاص ذوي اإلعاقــة

99

%18.5

62.635

**

0.000

املجموع

534

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.14والشــكل رقــم ( )14أن املقتــرح (زيــادة امليزانيــة املخصصــة
لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجهــزة الدولــة) هــو املقتــرح األجــدر ملواجهــة
املعوقــات االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )204مــن أصــل  345وبنســبة  %38.2ممــا
مجموعــه  534تكــرار (مربــع كاي = )11.504عنــد داللــة ( .)0.001تــاه املقتــرح (تفعيــل دور القطــاع
اخلــاص واألهلــي يف متويــل البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) بعــدد ( )129مــن أصــل 345
وبنســبة  %24.2مــن املجمــوع  534تكــرار (مربــع كاي = )1.939عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا املقتــرح (تقــدمي اجلهــات احلكوميــة حوافــز ماليــة وتنظيميــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص
التــي تــدرب األشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل بعــدد ( )99لــكل مــن أصــل  345وبنســبة  %18.5مــن
مجمــوع  534تكــرار (مربــع كاي = )62.635عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()14
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
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حتليـ ًـا ملــا جــاء يف اجلــدول رقــم ( )17والشــكل رقــم ( )14يــرى املشــاركون يف ورشــة العمــل (أ)
أن املقتــرح (زيــادة امليزانيــة املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجهــزة
الدولــة) هــو املقتــرح األجــدر ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة إذ شــدد علــى ضــرورة اســتحداث برامــج
متويليــة خاصــة بتوفيــر أســاليب التدريــب احلديثــة وربطهــا بالشــركات واملنظمــات احملليــة .وبالرغــم
مــن أن املقتــرح (تقــدمي اجلهــات احلكوميــة حوافــز ماليــة وتنظيميــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص التــي
تــدرب األشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل اختيــاراً إال أن املشــاركني يف ورشــة العمــل (أ) يــرون عكــس
ذلــك ،فقــد شــاركت «ناديــة» باقتراحهــا:
«البد من تقدمي حوافز قوية للشركات التي تقوم بتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة».
يف حــن شــدد «أحمــد» علــى ضــرورة تعظيــم دور القطــاع اخلــاص والقطــاع غيــر الربحــي يف
تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والــذي يدعــم ثانــي االقتراحــات اختيــاراً مــن أفــراد عينــة االســتبانة
االلكترونيــة .وبالنظــر إلــى النســب املئويــة املذكــورة يف الشــكل رقــم ( )11جنــد أن (زيــادة امليزانيــة
املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجهــزة الدولــة) و(تفعيــل دور
القطــاع اخلــاص واألهلــي يف التمويــل) مــن أكثــر املقترحــات التــي أجمــع عليهــا أفــراد العينــة للتغلــب
علــى املعوقــات االقتصاديــة ومــن ثــم التركيــز علــى اجلوانــب املاديــة يف وضــع التشــريعات والسياســات
املرتبطــة بتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -3املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف (املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة
التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة،
ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املقترحــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.15
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية التي تواجه
البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عقــد ورش عمــل خاصــة بتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة
البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

189

%37.3

3.157

0.076

إنشــاء منصــة متخصصــة (تثقيفيــة وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة
بتنظيــم وتطويــر تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة

189

%37.3

3.157

0.076

تنظيــم حمــات لإلعــام عــن البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة وإبــراز مميزاتهــا

129

%25.4

21.939

املجموع

507

%100.0

**

0.000

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.15والشــكل رقــم ( )15أن املقتــرح (عقــد ورش عمــل خاصــة
بتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) واملقتــرح [إنشــاء منصــة
متخصصــة (تثقيفيــة وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة]
همــا املقترحــان األجــدر ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )189لــكل منهمــا
مــن أصــل  345وبنســبة  %37.3ممــا مجموعــه  507تكــرار (مربــع كاي = )3.157عنــد داللة (.)0.076
بينمــا املقتــرح (تنظيــم حمــات لإلعــام عــن البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإبــراز
مميزاتهــا) كان األقــل بعــدد ( )129لــكل مــن أصــل  345وبنســبة  %21.939لــكل منهمــا مــن مجمــوع
 507تكــرار (مربــع كاي = )21.939عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()15
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه البرامــج
التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

تشــير النســب املئويــة يف الشــكل رقــم ( )15الــى أن عقــد ورش عمــل خاصــة بتوعيــة أصحــاب
العمــل بأهميــة البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإنشــاء منصــة متخصصــة (تثقيفيــة
وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنظيــم حمــات
لإلعــام عــن البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإبــراز مميزاتهــا مــن املقترحــات التــي قــد
تســاعد يف التغلــب علــى املعوقــات االجتماعيــة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وتعتبــر هــذه النتائــج
مــن النتائــج احلديثــة التــي لــم يتــم التوصــل إليهــا يف الدراســات الســابقة ،وذلــك قــد يرجــع إلــى عــدم
التركيــز علــى اجلوانــب االجتماعيــة التــي شــأنها أن تكــون مــن املســببات الرئيســية يف عرقلــة عمليــة
تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

رابع ًا :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

(أ) املعوقات التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
-1املعوقات اخلاصة بسوق العمل التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املعوقــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي حتــد مــن جنــاح
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم احتســاب
مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.
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جدول ()6.16
املعوقات اخلاصة بسوق العمل التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
املعوقات اخلاصة بسوق العمل التي حتد من جناح توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

انتشــار ظاهــرة «التوظيــف الوهمــي» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
لالســتفادة مــن النقــاط التشــغيلية للتوظيــف

165

%22.2

0.652

0.419

قيــام أصحــاب العمــل بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
وظائــف ال تتوافــق مــع مســتوى قدراتهــم

135

%18.1

16.304

**

0.000

محدوديــة فــرص التطــور والترقــي الوظيفــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة

129

%17.3

21.939

**

0.000

**

0.000
0.000

عــدم شــمولية برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة (وبخاصــة ذوي اإلعاقــة البصريــة وذوي اإلعاقــة
الفكريــة وذوي اضطــراب طيــف التوحــد)

102

%13.7

57.626

عــدم التركيــز علــى «الوصــول الشــامل» وتوفيــر البيئــة اآلمنــة
لتيســير عمليــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــة العمــل

78

%10.5

103.539

**

عــدم توافــر «املرشــد أو املســاعد» لتيســير اندمــاج الشــخص ذوي
اإلعاقــة يف بيئــة العمــل وعــدم الشــعور بالعزلــة

75

%10.1

110.217

**

0.000

عــدم وجــود جهــات مختصــة إلرشــاد ومتابعــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة بعــد توظيفهــم

60

%8.1

146.739

**

0.000

املجموع

744

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.16والشــكل رقــم ( )16أن العائــق (انتشــار ظاهــرة «التوظيــف
الوهمــي» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لالســتفادة مــن النقــاط التشــغيلية للتوظيــف) هــو العائــق األكبــر
مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )165مــن أصــل  345وبنســبة  %22.2ممــا مجموعــه  744تكــرار (مربــع
كاي = )0.652عنــد داللــة ( ،)0.419تــاه (قيــام أصحــاب العمــل بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف وظائــف ال تتوافــق مــع مســتوى قدراتهــم) بعــدد ( )135مــن أصــل  345وبنســبة  %18.1ممــا
مجموعــه  744تكــرار (مربــع كاي = )16.304عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا العائــق (عــدم وجــود جهــات مختصــة إلرشــاد ومتابعــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد
توظيفهــم) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )60مــن أصــل  345وبنســبة  %8.1ممــا مجموعــه  744تكــرار
(مربــع كاي = )146.739عنــد داللــة (.)0.000
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شكل ()16
النســب املئويــة للمعوقــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

نالحــظ هنــا أن (التوظيــف الوهمــي) و (قيــام أصحــاب العمــل بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف وظائــف ال تناســب قدراتهــم) مــن املعوقــات الرئيســية اخلاصــة بســوق العمــل ،مــن وجهــة نظــر أفــراد
العينــة والتــي مت التأكيــد عليهــا مــن جميــع املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) الذيــن طرحــوا قضيــة
التوظيــف الوهمــي ،املتمثلــة يف عــدم التــزام العديــد مــن املنشــآت األهليــة بتطبيــق بعــض املــواد اخلاصة
بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ممــا جنــم عنــه العديــد مــن املشــكالت ،يف مقدمتهــا االســتغالل يف
التوظيــف الوهمــي لهــذه الفئــة ،إذ عقــب املشــارك «أحمــد» قائــا «مــن أجــل تنفيــذ القــرارات امللكيــة
التــي تلــزم بســعودة الوظائــف باعتبــار املعــاق الواحــد عــن أربــع ســعوديني» .فلذلــك األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ال يكلفــون بالعمــل واحلضــور ممــا يؤثــر فيهــم ســلباً فهــم يتقاضــون رواتــب متدنيــة جــداً وهــم
يف بيوتهــم ألنهــم ال يزاولــون املهنــة وهــذا ينعكــس علــى املعــاق نفســه بتعطيــل قدراتــه وإمكاناتــه ،ممــا
يجعلهــم أشــخاصاً غيــر منتجــن أو فعالــن يف املجتمــع.
كمــا أكــد العديــد مــن املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) وجهــة نظــر العديــد مــن أصحــاب العمــل
(أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر منتجــن وغيــر فعالــن يف بيئــة العمــل) .كمــا ذكــر «يوســف» بــأن
نظــرة صاحــب العمــل للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة (أنــه مقصــر) مهمــا فعــل .أحــد املشــاركني أشــار إلــى
أن «تعامــل بعــض املديريــن مجحــف مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وذلــك بالتقليــل مــن قدراتهــم
وعــدم اإلميــان بفعاليتهــم وإجنازاتهــم ،وبذلــك يــؤدي إلــى التمييــز يف التعامــل وأكــد «محمــد» أنــه مــا
زلــت النظــرة الســلبية موجــودة جتــاه هــذه الفئــة مــن أفــراد املجتمــع وأربــاب العمــل حيــث يــرون أن
قدراتهــم محــدودة وال تتعــدى العمــل يف وظائــف كاألرشــيف وغيــره.
ومــن املالحــظ ،أن (عــدم حصولهــم علــى وظائــف ال تتوافــق مــع قدراتهــم) ،يســهم يف ارتفــاع
مســتوى البطالــة ويعــود ســلباً علــى املعــاق نفســه .وعلــى النقيــض ،فــإن حصــول املعــاق علــى وظيفــة
تناســب قدراتــه أمــر ضــروري ،ألن الوظيفــة تســاهم بشــكل كبيــر يف رفــع الدافعيــة لهــؤالء األشــخاص
نحــو العطــاء ،ممــا يشــعرهم بقيمــة أنفســهم وبأنهــم اشــخاص لهــم دور فعــال يف املجتمــع وهــم ليســوا
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عالــة عليــه ،كمــا يعــود باألثــر اإليجابــي علــى املعــاق يف تغيــر النظــرة مــن شــخص يخدمــه اآلخــرون إلــى
شــخص يقــدم اخلدمــة لآلخريــن.
كمــا نالحــظ أن عنصــر عــدم وجــود متابعــة مــن جهــات مختصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد
التوظيــف كعائــق يحــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كان األقــل نســبة بــن العناصــر
األخــرى .وقــد يعــود ذلــك لعــدم الوعــي الــكايف مــن املشــاركني يف االســتبانة بأهميــة املتابعــة واإلرشــاد
والتوعيــة للموظــف مــن ذوي اإلعاقــة مــن جهــات مختصــة تســعى ملصلحتــه وللحفــاظ علــى حقوقــه
وعــدم اســتغالله.
وقــد اتفقــت نتائــج االســتبيان مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج املقابــات البؤريــة وورش العمــل،
مــن حيــث املعوقــات اخلاصــة بســوق العمــل ،إذ أكــد املشــاركون (أن تدنــي األجــور لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة مقارنــة بغيرهــم ،وقلــة األمــان الوظيفــي ،وعــدم وجــود نظــام يدعــم توظيفهــم ومتابعتهــم بعــد
التوظيــف) حتــد مــن جنــاح عمليــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
-2املعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي،
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.17
املعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

املعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم وجــود تشــريع متكامــل لتنظيــم عمليــة توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وحمايــة حقوقهــم املهنيــة

165

%31.6

0.652

0.419

عــدم وجــود أنظمــة قانونيــة حتمــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
االســتغالل يف العمــل

162

%31.0

1.278

0.258

النســبة املخصصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة قليلــة نســبيا
قياســا علــى نســبتهم مــن إجمالــي الســكان يف اململكــة

123

%23.6

28.409

عــدم وجــود تشــريعات عمــل خاصــة باالحتياجــات الصحيــة
والنفســية واملهنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

72

%13.8

117.104

املجموع

522

%100.0

**

0.000

**

0.000

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.17والشــكل رقــم ( )17أن العائــق (عــدم وجــود نظــام شــامل
لتنظيــم عمليــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايــة حقوقهــم املهنيــة) هــو العائــق األكبــر مــن
وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )165مــن أصــل  345وبنســبة  %31.6ممــا مجموعــه  522تكــرار (مربــع كاي
= )0.652عنــد داللــة ( ،)0.419تــاه (عــدم وجــود أنظمــة قانونيــة حتمــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن االســتغالل يف العمــل) بعــدد ( )162مــن أصــل  345وبنســبة  %31.0ممــا مجموعــه  522تكــرار
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(مربــع كاي = )31.0عنــد داللــة (.)0.258
بينمــا العائــق (عــدم وجــود تشــريعات عمــل خاصــة باالحتياجــات الصحيــة والنفســية واملهنيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )72مــن أصــل  345وبنســبة  %13.8ممــا مجموعــه
 522تكــرار (مربــع كاي = )114.104عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()17
النسب املئوية للمعوقات التشريعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

ونالحــظ هنــا ،أن مــن بــن املعوقــات التــي حتــد مــن عمليــة التوظيــف( :عــدم وجــود تشــريع
متكامــل لتنظيــم عمليــة التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايــة حقوقهــم املهنيــة وهــذه النتيجــة
تتفــق مــع دراســة (أبــو النصــر2009 ،؛ عبيــدات .)2014 ،البــد مــن وجــود أنظمــة تصــب يف صالــح هــده
الفئــة بصفــة عامــة ومــن ناحيــة التوظيــف بصفــة خاصــة وذلــك لضمــان تكافــؤ الفــرص لهــم بالتوظيــف
لتحقيــق االســتقاللية واالعتمــاد علــى أنفســهم واالكتفــاء الذاتــي.
ويؤكــد املشــاركون يف ورشــة العمــل (ب) أن (عــدم وجــود أنظمــة قانونيــة حتمــي األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة مــن االســتغالل يف العمــل) متثــل عائقـاً مهمـاً يقــود إلــى العديــد مــن الســلبيات التــي تلحــق
الضــرر باملوظــف مــن ذوي اإلعاقــة نفســه واملجتمــع أيضـاً« .محمــد» أحــد املشــاركني بورشــة عمــل (ب)
يذكــر بعضـاً مــن صــور ومظاهــر االســتغالل لتوظيــف االشــخاص ذوي اإلعاقــة:
«إعطاؤهــم مبلغــاً زهيــداً والطلــب منهــم البقــاء باملنــزل مــن أجــل حتقيــق النطــاق األخضــر،
واحلصــول علــى الدعــم مــن وزارة العمــل – وهــذا يعتبــر أســوء اســتغالل على مســتوى الفــرد واملجتمع».
إن عــدم توافــر القوانــن الصارمــة ،وتفعيــل التقصــي ،واملتابعــة امليدانيــة لصالــح املوظفــن مــن
ذوي اإلعاقــة يــؤدي إلــى احلــد مــن جنــاح توظيفهــم .ونالحــظ أنــه قــد مت اإلشــارة بأقــل نســبة إلــى
(عنصــر عــدم وجــود تشــريعات عمــل خاصــة باالحتياجــات الصحيــة والنفســية واملهنيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة) مــن املشــاركني يف االســتبيان وقــد يُعــزى ذلــك إلغفــال العديــد مــن املشــاركني عنصــر
التشــريعات اخلاصــة باالحتياجــات الصحيــة والنفســية التــي قــد تكــون غيــر متعــارف عليهــا ،وال يوجــد
الوعــي الــكايف بهــا لــدى العينــة.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل ،مــن حيــث
املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد أكــد املشــاركون
علــى عــدم وجــود قوانــن واضحــة تلــزم الــوزارات املختلفــة والقطــاع اخلــاص بتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
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-3املعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لوصــف املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.18
املعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

املعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

تدنــي أجــور املوظفــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن غيرهــم
مــن عمــوم املوظفــن

%36.5

216

21.939

إيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذا مــا زاد
راتبهــم عــن  4000ريــال

%36.5

216

21.939

عــدم القــدرة علــى تغطيــة التكاليــف املرتبطــة مبتطلبــات الوظيفــة
كاملواصــات ومتطلبــات احليــاة اليوميــة

%26.9

159

2.113

املجموع

%100.0

591

مربع كاي

الداللة

**

0.000

**

0.000
0.146

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.18والشــكل رقــم ( )18أن العائــق (تدنــي أجــور املوظفــن مــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن غيرهــم مــن عمــوم املوظفــن) والعائــق (إيقــاف اإلعانــة الشــهرية
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذا مــا زاد راتبهــم عــن  4000ريــال) همــا العائقــان األكبــر مــن وجهــة نظــر
العينــة بعــدد ( )216لــكل منهمــا مــن أصــل  345وبنســبة  %36.5ممــا مجموعــه  591تكــرار (مربــع كاي
= )2.213عند داللة (.)0.000
بينمــا العائــق (عــدم القــدرة علــى تغطيــة التكاليــف املرتبطــة مبتطلبــات الوظيفــة كاملواصــات
ومتطلبــات احليــاة اليوميــة) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )159مــن أصــل  345وبنســبة  %26.9ممــا
مجموعــه  591تكــرار (مربــع كاي = )2.113عنــد داللــة (.)0.146

شكل ()18
النسب املئوية للمعوقات االقتصادية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

يف ورشــة العمــل (ب) أكــد العديــد مــن املشــاركني أن تدنــي أجــور املوظفــن مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وإيقــاف اإلعانــة الشــهرية اخلاصــة بهــم (يف حــال توظيفهــم) مــن العوائٍ ــق االقتصاديــة
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األساســية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف هــذه الفئــة .كمــا أنــه مــن مظاهــر عــدم العــدل واملســاواة بــن
املوظفــن ذوي اإلعاقــة واألســوياء تدنــي مســتوى الدخــل وانخفــاض األجــور لهــدة الفئــة قياســا علــى
األســوياء .إذ أشــار أحــد املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) «عمــر» وهــو أحــد املوظفــن مــن ذوي اإلعاقــة
إلــى أن:
«املوظــف ذو اإلعاقــة ال يختلــف عــن الشــخص العــادي يف القــدرات واملســؤولية واملؤهــات
للعمــل».
فيعقب «يوسف»:
«إن ذلــك فيــه إجحــاف وهضــم حلقــوق هــده الفئــة ويف نفــس الوقــت التقليــل مــن اإلمكانيــات
والقــدرات التــي لديهــم».
وبهــدة الطريقــة ،يعــود األمــر ســلباً علــى هــذه الفئــة ،واإلحســاس بالتفرقــة ،والنبــذ والعزلــة ،ممــا
يحــد مــن جنــاح توظيــف هــده الفئــة .ويف ذات األهميــة ،فقــد عبــر مجموعــة مــن املشــاركني يف ورشــة
العمــل (أ) وهــم مــن املوظفــن مــن ذوي اإلعاقــة عــن اســتيائهم إليقــاف اإلعانــة الشــهرية ،ملــن يزيــد
راتبــه الشــهري عــن  ٤٠٠٠ريــال .فيذكــر «عمــر» مثــال علــى زميــل لــه مــن املوظفــن ذوي اإلعاقــة بأنــه:
«حرم من اإلعانة الشهرية بسبب زيادة طفيفة قد ال تذكر».
وبهــذه الطريقــة ،قــد يعــزف العديــد مــن ذوي اإلعاقــة عــن التوظيــف ،ممــا تقــود إلــى مشــكلة
أكبــر ،وهــي البطالــة وتعطيــل هــده الفئــة ،وعــدم اســتثمارها مبــا يعــود عليهــا أوالً ثــم املجتمــع ثانيــا
بالنفــع.
ونالحــظ هنــا ،أن عنصــر عــدم القــدرة علــى تغطيــة التكاليــف املرتبطــة باحليــاة اليوميــة
واملوصــات للموظفــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة نــاجت عــن تدنــي األجــور وإيقــاف اإلعانــة الشــهرية
لهــم ،وهــذه عوامــل اقتصاديــة رئيســة حتــد مــن جنــاح عمليــة التوظيــف.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن حيــث
املعوقــات االقتصاديــة والتــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ مت التأكيــد علــى
املعوقــات االقتصاديــة املذكــورة.
-4املعوقات االجتماعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي
ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.19
املعوقات االجتماعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم توفيــر األمــان الوظيفــي يف القطــاع اخلــاص أدى إلــى
عــزوف العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لاللتحــاق بــه

219

%41.0

19.017

**

0.000
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املعوقات االجتماعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص
ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

عــدم تناســب مــكان العمــل مــع احتياجــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة «الوصــول اآلمــن»

132

%24.7

25.070

**

0.000

عدم ثقة األشخاص ذوي اإلعاقة بقدراتهم وأدائهم الوظيفي

90

%16.9

78.913

**

0.000

معانــاة بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن التنمــر مــن
زمالئهــم يف العمــل

60

%11.2

146.739

**

0.000

احلمايــة الزائــدة مــن أســرة الشــخص ذي اإلعاقــة يــؤدي إلــى
منعهــم مــن احلصــول علــى وظيفــة

33

%6.2

225.626

**

0.000

املجموع

534

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.19والشــكل رقــم ( )19أن العائــق (عــدم توفيــر األمــان الوظيفــي
يف القطــاع اخلــاص أدى إلــى عــزوف العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لاللتحــاق بــه) هــو العائــق
االكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )219مــن أصــل  345وبنســبة  %41.0ممــا مجموعــه 534
تكــرار (مربــع كاي = )19.017عنــد داللــة ( ،)0.000تــاه (عــدم تناســب مــكان العمــل مــع احتياجــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة «الوصــول اآلمــن») بعــدد ( )132مــن أصــل  345وبنســبة  %24.7مما مجموعه
 534تكــرار (مربــع كاي = )25.070عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا العائــق (احلمايــة الزائــدة مــن أســرة الشــخص ذي اإلعاقــة يــؤدي الــى منعهــم مــن احلصــول
علــى وظيفــة) كان األقــل تأثيــراً بعــدد ( )33مــن أصــل  345وبنســبة  %6.2ممــا مجموعــه  534تكــرار
(مربــع كاي = )225.626عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()19
النسب املئوية للمعوقات االجتماعية التي حتد من جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

أكــد عــدد مــن املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) بــأن عــدم توافــر األمــان الوظيفــي يف القطــاع
اخلــاص أدى إلــى عــزوف العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لاللتحــاق بــه .األمــان الوظيفــي هــو أال
يشــعر الفــرد بالقلــق .ويعتبــر األمــان الوظيفــي هــو زيــادة احتماليــة أن يحتفــظ الفــرد بوظيفتــه ،وبذلــك
ال يكــون مــن العاطلــن عــن العمــل ،وهــي حالــة نفســية تأتــي مــن الشــعور باالســتقرار الوظيفــي .كمــا
ذكــر «محمــد» وهــو مديــر للمــوارد البشــرية يف إحــدى الشــركات الكبــرى بجــدة «أن الشــعور باألمــان
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الوظيفــي يتوقــف علــى مجموعــة كبيــرة مــن العوامــل كالترقيــات ،التأمينــات ،راتــب التقاعــد ،عــاوات
وحوافــز ســنوية».
ونالحــظ هنــا معانــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عــدم املســاواة بغيرهــم مــن األشــخاص
األســوياء يف األجــوار واالمتيــازات والبــدالت والترقيــات التــي البــد أن يتمتــع بهــا جميــع املوظفــن،
ســواء أكانــوا مــن ذوي إعاقــة أو األســوياء .ومــن هنــا ميكــن القــول ،بــأن انعــدم وجــود األمــان الوظيفــي
يضعــف مــن قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويصيبهــم باإلحبــاط ويشــعرهم بعــدم االنتمــاء إلــى
املؤسســة ويعرقــل جنــاح التوظيــف بصفــة عامــة ولهــدة الفئــة بصفــة خاصــة.
وأكــد العديــد مــن املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) املعوقــات التــي ترتبــط ببيئــة العمــل وهــي
عــدم التطبيــع وذلــك مــن خــال عــدم تهيئــة املرافــق اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدم وجــود
التجهيــزات املناســبة يف مقــر العمــل لهــذه الفئــة .فيذكــر «صالــح» وهــو أحــد األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة« :كــون بيئــة العمــل غيــر مؤهلــة وغيــر جاذبــة الســتقطاب هــذه الفئــة وذلــك لعــدم توفيــر
التجهيــزات التيســيرية والوصــول اآلمــن فهــو العقبــة لهــذه الفئــة واحلــد مــن التنقل بكل يســر وســهولة».
ومــن املالحــظ هنــا ،أن غيــاب الوصــول اآلمــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يلعــب دوراً يف احلــد مــن جنــاح
التوظيــف لهــذه الفئــة.
ومــن املالحــظ أيض ـاً ،أن عنصــر (احلمايــة الزائــدة مــن أســرة املعــاق تلعــب دوراً يف احلــد مــن
جنــاح التوظيــف لهــذه الفئــة) ،فقــد حصــل علــى النســبة األقــل مــن حيــث األهميــة مــن بــن جميــع
العناصــر املذكــورة يف اجلــدول .وقــد يعــزى ذلــك إلــى إغفــال العديــد مــن املشــاركني يف االســتبيان مــا
لألســرة مــن أهميــة بالغــة يف تنميــة قــدرات وإمكانيــات أبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة ،فاألســرة هــي البيئــة
اجلوهريــة واألساســية الداعمــة واحملفــزة لهــم ،وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن برامــج الرعايــة ،وال ميكــن
حتقيــق أي مــن األهــداف بــدون الرعايــة الوالديــة .كمــا لألســرة مــن تأثيــر عظيــم يف صناعــة وصقــل
الشــخصية لهــذه الفئــة مــن خــال إعطــاء الثقــة واحلــب واألمــان واملســؤولية.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن حيــث
املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ أكــد املشــاركون علــى
عــدم ثقــة أربــاب األعمــال بقــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنظــرة القاصــرة علــى جوانــب اإلعاقــة
دون النظــر إلــى نقــاط القــوة.

(ب) املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التــي تســاعد علــى جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 -1املقترحات اخلاصة بسوق العمل والتي تساعد على جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املقترحــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي تســاعد علــى
جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ومــن ثــم
احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن قبــل أفــراد العينــة.
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جدول ()6.20
املقترحات اخلاصة بسوق العمل التي تساعد على جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات املرتبطة بسوق العمل
التي تساعد على جناح توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

التكرار

النسبة
املئوية

مربع كاي

الداللة

إنشــاء منصــة إلكترونيــة متخصصــة يف توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

171

%27.5

0.026

0.872

مراعــاة شــمول برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مبختلــف درجاتهــم وجنســهم

129

%20.8

21.939

**

0.000

تفعيــل الــدور الرقابــي للقضــاء علــى ظاهــرة «التشــغيل
الوهمــي» يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة

108

%17.4

48.235

**

0.000

تفعيــل الــدور الرقابــي للتحقــق مــن التــزام جهــات األعمــال
بتطبيــق النظــام وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة

93

%15.0

73.278

**

0.000

إلــزام جهــات العمــل بتحديــد «مرشــد» أو مرافــق للشــخص
ذي اإلعاقــة ومســاعدته علــى التكيــف يف مجــال العمــل

69

%11.1

124.200

**

0.000

إلــزام ومتابعــة املؤسســات العامــة لتحقيــق شــرط «الدخــول
اآلمــن» لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن جميــع الفئــات

45

%7.2

188.478

**

0.000

وجــود هيئــة او جمعيــة حلمايــة احلقــوق املهنيــة واالجتماعيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم

6

%1.0

321.417

**

0.000

املجموع

621

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.20والشــكل رقــم ( )20أن املقتــرح (إنشــاء منصــة إلكترونيــة
متخصصــة يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد
( )171مــن أصــل  345وبنســبة  %27.5ممــا مجموعــه  621تكــرار (مربــع كاي = )0.026عنــد داللــة
( ،)0.872تــاه (مراعــاة شــمول برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبختلــف
درجاتهــم وجنســهم) بعــدد ( )129مــن أصــل  345وبنســبة  %20.8ممــا مجموعــه  621تكــرار (مربــع
كاي = )21.939عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا املقتــرح (وجــود هيئــة أو جمعيــة حلمايــة احلقــوق املهنيــة واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة بعــد توظيفهــم) كان األقــل اختيــارا بعــدد ( )6فقــط مــن أصــل  345وبنســبة  %1.0ممــا
مجموعــه  621تكــرار (مربــع كاي = )321.417عنــد داللــة (.)0.000
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شكل ()20
النســب املئويــة للمقترحــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي تســاعد علــى جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

تفعيــل منصــة الكترونيــة تعنــى بتوظيــف أشــخاص ذوي اإلعاقــة ثــم طرحــة مــن املشــاركني يف
ورشــة العمــل اخلاصــة (ب) ،بحيــث ذكــر األســتاذ «مزعــل» وهــو مــن املوظفــن ذوي اإلعاقــة « ضــرورة
وجــود منصــة إلكترونيــة متخصصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بحيــث تــزود الشــخص املعــاق
بجميــع الوظائــف املتاحــة ،أســماء الوظائــف املطروحــة يف النظــام ،شــروط القبــول ،الرواتــب والبــدالت،
وجميــع املعلومــات ذات الصلــة باملوضــوع» .ويعقــب «أحمــد»« :بهــذه الطريقــة تعتبــر املنصــة موجه ـاً
رئيســياً وفعــاالً لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــكل يســر وســهولة» .فيذكــر «حســام» نقطــة جــداً
مهمــة ويقــول «البــد أن يتوافــر للمنصــة اإللكترونيــة فريــق تقنــي مســتقل يعمــل علــى الصيانــة الدوريــة
والدائمــة والتحديــث املســتمر ،بحيــث ال تكــون املنصــة عائق ـاً أكثــر مــن مســاعد» .وبهــذه الطريقــة،
تعتبــر املنصــة اإللكترونيــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة املرجعيــة اخلاصــة بتوظيــف هــذه الفئــة،
فتقلــل مــن حجــم املعانــاة لهــذه الفئــة ،بحيــث تشــمل علــى العديــد مــن اخلدمــات وتوفيــر الوظائــف
حتــت مظلــة واحــدة دون تشــتت.
كمــا عبــر «رائــد» أحــد املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) عــن مقتــرح« :التوســع يف توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بحيــث يشــمل جميــع فئــات ذوي اإلعاقــة» ملواجهــة املعوقــات اخلاصــة يف
ســوق العمــل .شــمول التوظيــف جلميــع فئــات ذوي اإلعاقــة ومــن ضمنهــم ذوي اإلعاقــة العقليــة أمــر
ضــروري ومهــم لتأمــن حيــاة كرميــة ومســتقرة مــن خــال االعتماد على النفس والشــعور باالســتقاللية.
فالعمــل مينحهــم النمــو والتطويــر واملســاعدة علــى حتســن الوضــع النفســي ،واجلســدي ،والعقلــي
أيض ـاً .وعلــى النقيــض ،حرمــان بعــض فئــات ذوي اإلعاقــة مــن احلــق يف التوظيــف قــد يعــود ســلباً
علــى املعــاق نفســه وأســرته مــن خــال عــدم الرضــا ،وعــدم الثقــة بالنفــس ،والتقليــل مــن الــذات ،فبذلك
يتولــد لديهــم الشــعور باإلحبــاط والفشــل .أيضـاً يــؤدي للمشــكالت األســرية بحيــث يصبــح الشــخص ذو
ا ثقيـ ً
اإلعاقــة عبئـاً وحمـ ً
ا علــى الوالديــن ،وخصوصـاً إذا كبــرا يف الســن .وقــد يــؤدي كل ذلــك إلــى
ممارســة املعــاق بعــض الســلوكيات غيــر املرغــوب فيهــا كالعــدوان أو التخريــب وغيــره.
كمــا عبــر العديــد مــن املشــاركني عــن مقتــرح تفعيــل الــدور الرقابــي للقضــاء على ظاهــر التوظيف
الوهمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ذكــر األســتاذ «مزعــل»« :البــد مــن وجــود جهــات رقابيــة للمتابعــة
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املســتمرة للتأكــد مــن جديــة التوظيــف لتجويــد العمــل».
اجلهــات الرقابيــة هــي مرافــق ضروريــة ومهمــة تعمــل علــى حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة بصفــة عامــة ومنــع االســتغالل يف العمــل بصفــة خاصــة .بهــذه الطريقــة تعمــل هــذه اجلهــات
الرقابيــة للتصــدي ألي خروقــات ســواء متــس الشــخص املعــاق أو املجتمــع.
وقــد متــت اإلشــارة بنســبة قــد ال تذكــر إلــى مقتــرح (وجــود جمعيــة تعمــل علــى حمايــة احلقــوق
االجتماعيــة واملهنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم) مقارنــة بالعناصــر األخــرى .ونالحــظ
هنــا النســبة الضئيلــة مــن املشــاركني يف االســتبيان قــد تعــود لوجــود العديــد مــن اجلهــات احلكوميــة
وغيــر احلكوميــة التــي تعنــى بهــذه الفئــة ،وتســعى إلزالــة العقبــات التــي أمامهــم مــن خــال التمكــن
الشــامل يف املجتمــع دون أي متيــز.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن
حيــث املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات املرتبطــة بســوق العمــل والتــي حتــد مــن جنــاح توظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ أكــد املشــاركون علــى أهميــة توفيــر فــرص العمــل املناســبة ،ووجــود نظــام
يضمــن توظيفهــم ومتابعتهــم بعــد التوظيــف.
 -2املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي
حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة ،ومــن ثــم
احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.21
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مربع كاي

الداللة

املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التشريعية
تعديــل القــرار اخلــاص بإيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة الذيــن يزيــد راتبهــم عــن  4000ريــال

210

%37.8

11.504

**

0.001

إصدار تشريعات ملزمة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

141

%25.4

16.304

**

0.000

التركيــز علــى زيــادة نســبة احتســاب توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة والتأكــد مــن االلتــزام بهــا

87

%15.7

84.757

0.000

تفعيــل القوانــن املتعلقــة مبنــع التنمــر ضــد األشــخاص ذوي
اإلعاقــة املوظفــن يف بيئــة العمــل

60

%10.8

154.670

0.000

فــرض قانــون «الوصــول الشــامل» ومتابعــة تطبيقــه لتوفيــر
البيئــة اآلمنــة لتيســير عمليــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف بيئــة العمــل
املجموع

التكرار النسبة املئوية

57

%10.3

555

%100.0

146.739

0.000

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.21والشــكل رقــم ( )21أن املقتــرح (تعديــل القــرار اخلــاص
بإيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يزيــد راتبهــم عــن  4000ريــال) هــو املقتــرح
األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )210مــن أصــل  345وبنســبة  %37.8ممــا مجموعــه  555تكــرار
(مربــع كاي = )11.504عنــد داللــة ( ،)0.001تــاه (إصــدار تشــريعات ملزمــة لتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة) بعــدد ( )141مــن أصــل  345وبنســبة  %25.4ممــا مجموعــه  555تكــرار (مربــع كاي
= )16.304عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا املقتــرح (فــرض قانــون «الوصــول الشــامل» ومتابعــة تطبيقــه لتوفيــر البيئــة اآلمنــة لتيســير
عمليــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــة العمــل) كان األقــل اختيــارا بعــدد ( )57فقــط مــن أصــل
 345وبنســبة  %10.3ممــا مجموعــه  555تكــرار (مربــع كاي = )146.739عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()21
النســب املئويــة ملواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

مــن خــال مناقشــات ورشــة العمــل (ب) اقتــرح العديــد مــن املشــاركني تعديــل قــرار إيقــاف
اإلعانــة الشــهرية للموظفــن مــن ذوي اإلعاقــة إذا زاد الراتــب عــن  4000ريــال شــهريا .حيــث عبــر
األســتاذ «رائــد» عــن «مــدى أهميــة هــذا املبلــغ للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة» إذ الشــخص املعــاق لديــة
تكاليــف مهمــة وضروريــة مثــل تكاليــف اخلــادم ،والســائق وغيرهــا مــن مصاريــف احليــاة اليوميــة،
والعديــد مــن املتطلبــات واالحتياجــات الصحيــة التــي ترهــق الشــخص املعــاق» .وتفعيــل هــذا املقتــرح
ســوف يســاعد علــى جنــاح عمليــة التوظيــف لهــذه الفئــة .وأثــار األســتاذ «أحمــد» نقطــة أخــرى أنــه «ال
يوجــد بنــد خــاص ينــص علــى توظيــف ذوي اإلعاقــة» .وإن صــدور وتفعيــل التشــريعات علــى القطاعــن
احلكومــي واخلــاص بتوظيــف هــذه الفئــة لــه العديــد مــن االثــار اإليجابيــة التــي تعــود عليهــم بالفائــدة
يف مختلــف اجلوانــب املرتبطــة بهــم ســوا ًء نفســي ،بدنــي ،اجتماعــي ،عقلــي ،وصحــي.
وقــد حظــي املقترحــان التاليــان :وهمــا (تفعيــل تشــريعات للتصــدي للتنمــر لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف بيئــة العمــل) و(فــرض قانــون الوصــول الشــامل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتوفيــر بيئــة آمنــة
وســهلة تعمــل علــى إدماجهــم يف بيئــة العمــل) بنســبة أقــل مقارنــة بالعناصــر األخــرى .بينمــا نالحــظ
أن العديــد مــن املشــاركني يف ورشــة العمــل (ب) أكــدوا علــى أهميــة وجــود وتفعيــل تشــريعات تتصــدى
للتنمــر ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــا يــؤدي إلــى وجــود بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة .وإن وجــود
هــذا النــوع مــن التشــريعات وتفعيلهــا ،لــه أهميــة بالغــة وأثــر يعــود لصالــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة
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وبيئــة العمــل .وعلــى النقيــض ،تعــرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتنمــر يف بيئــة العمــل قــد يكــون
عرضــة للمشــكالت والشــعور بالعزلــة ،وتدنــي مســتوى القــدرات وتعطيــل هــذه الفئــة.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن حيــث
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،إذ أكــد املشــاركون علــى أهميــة إلــزام الــوزارات املختلفــة والقطاعــات اخلاصــة بتخصيــص مــا
ال يقــل عــن  %5مــن وظائــف املنشــأة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
-3املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة
التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.22
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية

التكرار النسبة املئوية

إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تطوير مســتواهم
الوظيفــي مــن خــال تقــدمي املنــح الدراســية وااللتحــاق
بالــدورات التدريبيــة املتقدمــة

192

تقــدمي محفــزات اقتصاديــة للجهــات املســاهمة بتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقة كاإلعفاءات اجلمركية أو التكرميات
اخلاصــة

138

تأســيس شــركات متخصصــة يف تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وربطهــا مبؤسســات القطــاع العــام
واخلــاص بعقــود توظيــف ملزمــة
تقــدمي حوافــز ماليــة وإداريــة للموظــف «املرشــد» لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة
املجموع

%37.2
%26.7

مربع كاي

4.409

الداللة

*

0.036

**

0.000

**

0.000

**

0.000

13.800

126

%24.4

25.070a

60

%11.6

146.739

516

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.01
* مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.22والشــكل رقــم ( )22أن املقتــرح (إتاحــة الفرصــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف تطويــر مســتواهم الوظيفــي مــن خــال تقــدمي املنــح الدراســية وااللتحــاق بالــدورات
التدريبيــة املتقدمــة) هــو املقتــرح األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ( )192مــن اصــل  345وبنســبة
 %37.2مــن مــا مجموعــه  516تكــرار (مربــع كاي = )4.409عنــد داللــة ( ،)0.036تــاه (تقــدمي
محفــزات اقتصاديــة للجهــات املســاهمة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كاإلعفــاءات اجلمركيــة أو
التكرميــات اخلاصــة) بعــدد ( )138مــن أصــل  345وبنســبة  %26.7ممــا مجموعــه  555تكــرار (مربــع
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كاي = )13.800عنــد داللــة (.)0.000
بينمــا املقتــرح (تقــدمي حوافــز ماليــة وإداريــة للموظــف «املرشــد» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان
األقــل اختيــارا بعــدد ( )60فقــط مــن أصــل  345وبنســبة  %11.6ممــا مجموعــه  516تكــرار (مربــع كاي
= )146.739عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()22
النســب املئويــة ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

مــن خــال ورشــة العمــل (ب) أكــد غالبيــة املشــاركني علــى مقتــرح إتاحــة الفرصــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة لتطويــر مســتواهم الوظيفــي واملعــريف مــن خــال منــح دراســية ،أو االلتحــاق بــدورات
تدريبيــة متقدمــة .إذ أشــار األســتاذ «عصــام» إلــى «إنــه البــد مــن العدالــة بينهــم وبــن األســوياء
يف فــرص التطــور العلمــي والعملــي مثــل املنــح الدراســية والــدورات املتقدمــة ،مــن الــدول املتقدمــة
واملتطــورة والتــي لهــا تاريــخ طويــل يف التعامــل مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة» .وإن إتاحــة الفرصــة
لهــذه الفئــة لالحتــكاك بثقافــات وشــعوب أخــرى ،ســوف يســاهم يف رفــع نســبة املعرفــة ،وعمــق التفكيــر،
ومســتوى الفهــم ،ومــن ثــم ســيعودن إلــى وطنهــم محملــن باخلبــرات الواســعة ،والتجــارب الناجحــة التــي
مــن شــأنها رفــع مســتوى أداء الشــخص املعــاق ومســتوى املنشــأة ككل.
يف حــن أن اقتــراح (تقــدمي حوافــز ماليــة او إداريــة للموظــف (املرشــد)  Job Coachاخلــاص
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة) حــاز علــى أقــل نســبة مــن بــن العناصــر املذكــورة أعــاه .وذلــك علــى الرغــم
مــن أهميــة توافــر (املرشــد) للشــخص املعــاق ،ومالــه مــن دور مهــم بــا شــك يســاهم يف زيــادة جنــاح
الشــخص ذي اإلعاقــة واندماجــه يف بيئــة العمــل بســهولة وأيضـاً يعــود بالفائــدة علــى أصحــاب العمــل
مبــا يقدمونــه مــن دعــم للموظفــن مــن هــذه الفئــة.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن حيــث
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وقــد اقتــرح أحــد املشــاركني إعطــاء األجــور بالســاعة ،وبشــكل أســبوعي ،دعمـاً لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
-4املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مت اســتخدام التحليــل الوصفــي لتنــاول املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة

156

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ مت احتســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ومــن ثــم احتســاب مربــع كاي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق يف اختيــار املعوقــات مــن أفــراد العينــة.

جدول ()6.23
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة
مربع كاي

الداللة

املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية

التكرار النسبة املئوية

تشــجيع وإبــراز املبــادرات الهادفــة إلــى توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة

162

%30.9

1.278

**

2580.

إبــراز منــاذج متميــزة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
رأس العمــل

147

%28.0

7.539

**

0.006

وجــود منظمــة محليــة تعنــى بشــؤون األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

141

%26.9

11.504

**

0010.

مبــادرات إعالميــة لنشــر الوعــي عــن ثقافة الدمــج الوظيفي
لألشــخاص ذوي اإلعاقة

75

%14.3

110.217

**

0000.

املجموع

525

%100.0

** مربع كاي معنوي عند داللة ()0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6.23والشــكل رقــم ( )23أن املقتــرح (تشــجيع وإبــراز املبــادرات
الهادفــة إلــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) هــو املقتــرح األكبــر مــن وجهــة نظــر العينــة بعــدد ()162
مــن أصــل  345وبنســبة  %30.9ممــا مجموعــه  525تكــرار (مربــع كاي = )1.278عنــد داللــة (،)0.258
تــاه (إبــراز منــاذج متميــزة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى رأس العمــل) بعــدد ( )138مــن أصــل
 345وبنسبة  %28.0مما مجموعه  525تكرار (مربع كاي = )7.539عند داللة (.)0.006
بينمــا املقتــرح (مبــادرات إعالميــة لنشــر الوعــي عــن ثقافــة الدمــج الوظيفــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة) كان األقــل اختيــارا بعــدد ( )75فقــط مــن أصــل  345وبنســبة  %14.3ممــا مجموعــه 525
تكــرار (مربــع كاي = )110.217عنــد داللــة (.)0.000

شكل ()23
النســب املئويــة ملواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

مــن خــال ورشــة العمــل اخلاصــة (ب) مت طــرح مقتــرح (تشــجيع إبــراز املبــادرات الهادفــة التــي
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تعنــى بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،حيــث عبــر مشــارك بقولــه:
« ...وذلــك ملــا لــه مــن أثــر إيجابــي للمؤسســة نفســها يف االســتمرار والتطويــر ،وأيضــاً يعــود
بالفائــدة علــى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأيضــاً يعتبــر حتفيــزاً للمؤسســات األخــرى للتوظيــف
واســتقطاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة»
كمــا أكــد ايضـاً أحــد احلضــور علــى «أهميــة إبــراز النمــاذج املميــزة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وأخــذ فرصــة الظهــور يف املجتمــع واالندمــاج» .بهــذه الطريقــة ســوف يؤثــر ذلــك باإليجــاب يف املعــاق
نفســه ،بحيــث يكــون لــه حافــز لتقــدمي األفضــل ،ومواجهــة التحديــات ،وبنــاء الثقــة واالعتــزاز بالنفــس،
وتشــجيع زمالئــه ليحــذوا حــذوه .وأيضــاً يســاهم يف تغيــر النظــرة الســلبية جتــاه هــذه الفئــة مــن
املجتمــع.
بينمــا نالحــظ أن املقتــرح اخلــاص (املبــادرات اإلعالميــة لنشــر الوعــي عــن ثقافــة الدمــج
الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) األقــل نســبة يف االختيــار مــن املشــاركني يف االســتبيان.
وقــد أكــدت نتائــج املقابــات البؤريــة مــا توصلــت إليــه نتائــج االســتبيان وورش العمــل مــن حيــث
املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وقــد اقتــرح بعــض املشــاركني أهميــة إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتقــدمي
النــدوات التثقيفيــة عــن قــدرات واســتعدادات وإمكانيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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اخلالصة

ركــزت الدراســة امليدانيــة املتمثلــة يف مســح اســتطالعي مــن خــال االســتبانة اإللكترونيــة علــى
حتديــد املعوقــات التــي تواجــه تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة .واحتــوت االســتبانة
علــى ثالثــة جوانــب رئيســية تشــمل :التأهيــل ،والتدريــب ،والتوظيــف يف ضــوء املعوقــات التــي تواجههــا،
وصــوال إلــى مقترحــات للتغلــب عليهــا.
فيمــا يتعلــق باملعوقــات التــي تواجــه عمليــة تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مت تنــاول أهــم املعوقــات املرتبطــة بــكل جانــب مــن هــذه اجلوانــب .فإنــه بالنظــر الــى نتائــج الدراســة
جنــد أن عمليــة التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تواجــه معوقــات إداريــة مــن أهمهــا عــدم
توافــر خيــارات مهنيــة تتناســب مــع إمكانيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدم وجــود اســتراتيجية
واضحــة وملزمــة بــن وزارة املــوارد البشــرية ووزارة العمــل مــن جهــة وبــن مؤسســات القطــاع األهلــي
واخلــاص ،وربــط برامــج التأهيــل املهنــي باحتياجــات ســوق العمــل ومتطلباتــه املهاريــة .يف حــن كانــت
أهــم املعوقــات االقتصاديــة لعميلــة التأهيــل املهنــي تتمثــل يف عــدم وجــود حوافــز ماليــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة امللتحقــن ببرامــج التأهيــل ،عــدم توافــق برامــج التأهيــل املهنــي املقدمــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل ،وعــدم تناســب احلوافــز املاليــة املتوافــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــع تكاليــف تأهيلهــم .وكانــت مــن أهــم املعوقــات االجتماعيــة لعمليــة التأهيــل املهنــي( :ضعــف دور
اإلعــام يف توعيــة املجتمــع بأهميــة برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة)( ،عــدم توافــر
«الوصــول الشــامل « يف املؤسســات التعليميــة ،وعــدم توفــر متخصصــن ملواجهــة املشــكالت التعليميــة
والنفســية واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســات التعليميــة).
أمــا بالنســبة للمعوقــات التــي تواجــه تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد كانــت أهــم املعوقــات
اإلداريــة متمثلــة يف (عــدم حتديــد مســتوى قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل تدريبهم)( ،عدم وجود
ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوق العمــل) ،و(عــدم كفايــة مراكــز تدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة) .ومتثلــت أهــم املعوقــات االقتصاديــة لعمليــة التدريــب يف (عــدم وجــود احلوافــز املاديــة
املناســبة لتحفيــز املتدربــن مــن ذوي اإلعاقــة) ،و(عــدم وجــود فــرص كافيــه للحصول علــى الدعم املادي
ملــن إلتحــق ببعــض البرامــج التدريبيــة) ،و(ارتفــاع أســعار األجهــزة االلكترونيــة اخلاصــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة التــي يســتخدمونها يف التدريــب) .وبالنســبة للمعوقــات االجتماعيــة فــكان مــن أهمهــا
(عــدم اقتنــاع أصحــاب العمــل بأهميــة توفيــر برامــج تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،و(عــدم
اجنــذاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة للبرامــج التدريبيــة املوجــودة حاليـاً) ،و(عــدم وجــود دعايــة وإعــان
كاف عــن البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة).
وبالنســبة للمعوقــات التــي تواجــه توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد متثلــت أهــم املعوقــات
اإلداريــة يف (عــدم وجــود نظــام شــامل لتنظيــم عمليــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايــة
حقوقهــم املهنيــة)( ،عــدم وجــود أنظمــة قانونيــة حتمــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االســتغالل يف
العمــل) ،و(النســبة املخصصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة قليلــة نســبياً قياس ـاً علــى نســبتهم
مــن إجمالــي عــدد الســكان يف اململكــة) .ومتثلــت أهــم املعوقــات االقتصاديــة لعمليــة التوظيــف يف
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(تدنــي أجــور املوظفــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن غيرهــم مــن عمــوم املوظفــن)( ،إيقــاف
اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إذا مــا زاد راتبهــم عــن  4000ريــال) ،و(عــدم القــدرة علــى
تغطيــة التكاليــف املرتبطــة مبتطلبــات الوظيفــة كاملواصــات ومتطلبــات احليــاة اليوميــة) .وبالنســبة
للمعوقــات االجتماعيــة فــكان مــن أهمهــا (عــدم توفيــر األمــان الوظيفــي يف القطــاع اخلــاص أدى إلــى
عــزوف العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لاللتحــاق بــه)( ،عــدم تناســب مــكان العمــل مــع احتياجــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة «الوصــول اآلمــن»)( ،عــدم ثقــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بقدراتهــم وأدائهــم
الوظيفــي).
وللتغلــب علــى املعوقــات الســابق ذكرهــا ،نســتعرض أهــم املقترحــات التــي مت التوصــل إليهــا فيمــا
يتعلــق بتأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فبالنظــر إلــى نتائــج الدراســة جنــد أن
املقترحــات اإلداريــة املرتبطــة بعمليــة التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كان مــن أهمهــا (األخــذ
بالتقنيــات احلديثــة يف برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،ثــم أعقبــه مقتــرح (حتديــد
ميــول ورغبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل حتديــد نــوع املهنــة املناســبة لهــم) .بينمــا مقتــرح (تقــدمي
برامــج التأهيــل املهنــي بد ًءامــن املرحلــة الثانويــة وحتــى املرحلــة اجلامعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة)
كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .يف حــن كانــت أهــم املقترحــات االقتصاديــة املرتبطة
بعمليــة التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (زيــادة املخصصــات املاليــة املخصصــة لبرامــج
التأهيــل املهنــي لــذوي اإلعاقــة) ،وهــو املقتــرح الفعــال ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر
العينــة .ثــم تبعــه مقتــرح (تفعيــل احلوافــز املاديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن ببرامــج التأهيــل
املهنــي) .بينمــا مقتــرح (تفعيــل دور القطــاع اخلــاص يف متويــل برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة) كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .امــا بالنســبة للمقترحــات االجتماعيــة
املرتبطــة بالتأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــكان مــن أهمهــا (تفعيــل دور اإلعــام يف توعيــة
املجتمــع بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،ثــم تــاه مقتــرح (تشــكيل جلــان مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة باملؤسســات التعليميــة والتأهيليــة لرعايــة حقوقهــم ووضــع املقترحــات التــي تذلــل العقبــات
باملؤسســة) .بينمــا مقتــرح (العمــل علــى إنشــاء جماعــات تطوعيــة باســم «أصدقــاء األشــخاص ذوي
اإلعاقــة» لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة مجتمعيـاً) كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
أمــا بالنســبة للمقترحــات اخلاصــة بتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،جنــد املقترحــات اإلداريــة
املرتبطــة بعمليــة التدريــب وأهمهــا (تقــدمي البرامــج التدريبيــة املنتهيــة بالتوظيــف لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة) ،وهــو املقتــرح الفعــال ملواجهــة املعوقــات االداريــة مــن وجهــة نظــر العينــة .ثــم تبعــه املقتــرح
(عقــد شــراكات علميــة مــع جامعــات ومراكــز علميــة) .ومقتــرح (االســتعانة بالتقنيــات احلديثــة يف
تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة) .بينمــا مقتــرح (إجراء دراســات تقومييــة) كان األقل فاعلية من وجهة
نظــر عينــة الدراســة .ومتثلــت أهــم املقترحــات االقتصاديــة املرتبطــة بعمليــة التدريــب (زيــادة امليزانيــة
املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجهــزة الدولــة) ،وهــو املقتــرح األول
ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر العينــة .ثــم أعقبــه مقتــرح (تفعيــل دور القطــاع اخلــاص
واألهلــي يف متويــل البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) .بينمــا املقتــرح (تقــدمي اجلهــات
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احلكوميــة حوافــز ماليــة وتنظيميــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص التــي تــدرب األشــخاص ذوي اإلعاقــة)
كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .ومــن أبــرز املقترحــات االجتماعيــة يف عمليــة
التدريــب (عقــد ورش عمــل خــاص بتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة) ،و(إنشــاء منصــة متخصصــة (تثقيفيــة وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر
تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،فهمــا املقترحــان اللــذان لهمــا فعاليــة ملواجهــة املعوقــات االقتصاديــة
مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .بينمــا مقتــرح (تنظيــم حمــات لإلعــام عــن البرامــج التدريبيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإبــراز مميزاتهــا) كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
يتضــح مــن هــذه الدراســة أن مــن أبــرز املقترحــات اإلداريــة املرتبطــة بتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة (إنشــاء منصــة إلكترونيــة متخصصــة يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،وهــو املقتــرح
األكثــر فعاليــة مــن وجهــة نظــر العينــة لهــذه الدراســة .ثــم عقبــه جــاء مقتــرح (مراعــاة شــمول برامــج
التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبختلــف درجاتهــم وجنســهم) .بينمــا مقتــرح (وجــود
هيئــة أو جمعيــة حلمايــة احلقــوق املهنيــة واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم) كان
األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .وجتلــت أهــم املقترحــات التشــريعية املرتبطــة بتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف (تعديــل القــرار اخلــاص بإيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة الذيــن يزيــد راتبهــم عــن  4000ريــال) ،وهــو املقتــرح الفعــال مــن وجهــة نظــر العينــة .ثــم أعقبــه
(إصــدار تشــريعات ملزمــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) .بينمــا مقتــرح (فــرض قانــون «الوصــول
الشــامل» ومتابعــة تطبيقــه لتوفيــر البيئــة اآلمنــة لتيســير عمليــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
بيئــة العمــل) كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .أمــا بالنســبة للمقترحــات االقتصاديــة
املرتبطــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد كان أبرزهــا إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
تطويــر مســتواهم الوظيفــي مــن خــال تقــدمي املنــح الدراســية وااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة املتقدمة،
وهــو املقتــرح األكثــر تأثيــراً مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .ثــم تــاه (تقــدمي محفــزات اقتصاديــة
للجهــات املســاهمة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كاإلعفــاءات اجلمركيــة أو التكرميــات اخلاصــة
بذلــك) .بينمــا (مقتــرح تقــدمي حوافــز ماليــة وإداريــة للموظــف «املرشــد» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة)
كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة .ومتثلــت أهــم املقترحــات االجتماعيــة املرتبطــة
بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف (تشــجيع وإبــراز املبــادرات الهادفــة إلــى توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة) ،وهــو املقتــرح الفعــال مــن وجهــة نظــر العينــة .ثــم أتبعــه مقتــرح (إبــراز منــاذج متميــزة
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى رأس العمــل) .بينمــا مقتــرح (مبــادرات إعالميــة لنشــر الوعــي حــول
ثقافــة الدمــج الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) كان األقــل فعاليــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
ختامـاً ،ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى معوقــات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن حيــث أهميتهــا ،ومــن ثــم تركيــز اجلهــود يف مواجهتهــا ،مــن خــال وضــع التشــريعات،
واملمارســات للتغلــب عليهــا .أيضــاً أبــرزت الدراســة أهــم املقترحــات اإلداريــة ،واالقتصاديــة،
واالجتماعيــة ،والتشــريعية للتغلــب علــى املعوقــات التــي تواجــه علميــة تأهيــل وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتــي ستســاعد علــى صياغــة واســتحداث البرامــج واملمارســات التــي تدعــم
ذلــك القطــاع.
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الفصل السادس
التحليل املالي لبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة
أو ًال :حصر البرامج التدريبية وتكلفتها املالية
 .1البرامج التدريبية.
 .2تكلفة التدريب الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ثانيا :األثر املالي عند متكني وتوظيف األشخاص ذوي االعاقة
ً
 .1األثر املالي لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2ما سيتم توفيره للدولة يف حال مت توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

ً
ثالثا :التحليل املالي لبرنامج مساعد الظل
 .1تكلفة برنامج مساعد الظل.
 .2تكلفة تدريب وتوظيف األشخاص ذوي االعاقة مع تكاليف مساعد الظل.

رابعــا :التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي
ً
اإلعاقــة حســب نــوع اإلعاقــة
.1
.2
.3
.4

حصر التخصصات املطلوبة حال ًيا.
معرفة التخصصات املطلوبة مستقبال حسب رؤية .2030
مواءمة الوظائف مع نوع اإلعاقة .
اقتراح البرامج املقترحة حسب نوع اإلعاقة والتحليل املالي لها.

خامس ـ ًا :التحليــل املالــي ملشــروع التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
(أكادمييــة التدريــب)
.1
.2
.3
.4
.5

البرامج احلضورية.
البرامج االفتراضية.
األكادميية املدمجة (افتراضية وحضورية).
التحليل املالي ملشروع أكادميية التدريب.
دراسة اجلدوى إلنشاء (أكادميية التدريب).

سادســا :التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل االشــخاص ذوي
ً
االعاقــة املؤهلــن بحســب املناطــق
 .1تكاليف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب املناطق اإلدارية.
 .2تكاليف متكني األشخاص ذوي االعاقة يف مكان العمل ومواءمة بيئة العمل.

سابعا :التحليل املالي للممارسات العاملية
ً

 .1حتليل مالي للممارسات العاملية لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ً
أوال :حصر البرامج التدريبية وتكلفتها

حصــر البرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة (الشــهادات االحترافيــة /التأهيــل املهنــي /
الشــهادات التدريبيــة والدبلــوم /متهيــر) لألشــخاص ذوي االعاقــة واملطلوبــة يف ســوق العمــل وقيــاس
تكلفتهــا املاليــة:
لتحقيق هذا الهدف ،قام الفريق البحثي باخلطوات التالية:
 -1حصر البرامج التدريبية التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة
 -2التوصل الى متوسط تكلفة التدريب يف اململكة العربية السعودية
 -3لتوصل إلى تكلفة التدريب بعد مواءمة البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 .1البرامج التدريبية
مت حصــر البرامــج التدريبيــة املتوافــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف الوقــت احلالــي( .الرســم
البيانــي ) 7.1يوضــح تصنيــف البرامــج التدريبيــة وتقســيم اجلهــات املعنيــة بتدريــب وتأهيل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الرسم البياني 7.1
اجلهات التنظيمية للتدريب

مت حصــر تكاليــف البرامــج التدريبيــة املوجــودة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي .البرامــج
التاليــة ال تشــمل البرامــج املقدمــة مــن القطــاع اخلــاص ،بــل هــي حتصــر البرامــج التــي يتــم توفيرهــا
مــن القطــاع احلكومــي واخليــري.
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اجلدول 7.1
اجلهات التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
اسم
البرنامج

طبيعة
البرنامج

التخصيص
لألشخاص
ذوي االعاقة

عدد
املستفيدين

برنامج
متهير

تدريب على
رأس العمل

يشمل
األشخاص
ذوي اإلعاقة

12,453

برامج تدريب
مبادرة سعي

حضوري

مخصص
لألشخاص
ذوي اإلعاقة

1,280

برنامج
صيفي

تدريب على
رأس العمل

يشمل
األشخاص
ذوي اإلعاقة

18,475

دبلوم للصم
وضعاف
السمع (كلية
االتصاالت
واملعلومات)

حضوري

مخصص
لألشخاص
ذوي اإلعاقة

104

برنامج أتقن

حضوري

مخصص
لألشخاص
ذوي اإلعاقة

300

برنامج دروب

تدريب
الكتروني

يشمل
األشخاص
ذوي اإلعاقة

784,706

تكلفة
تكلفة
الساعة
البرنامج
التدريبية

املصادر/طريقة
االحتساب

مدة تتراوح – 9,000
بني 18,000 6-3
أشهر
ريال

ال توجد
ساعات
تدريبية

(هدف  -برامج
التدريب -
متهير)

ال توجد
مصادر

غير
متوافرة

(مرفق )2
(سعي)

6,000
ريال

ال توجد
ساعات
تدريبية

(هدف  -برامج
التدريب -
صيفي)

مدته

مدة تتراوح
بني 12-6
أسبوعاً
 3أشهر

عامان

 4أسابيع

ال يوجد

12.5
ريال
سعودي

(أتقن  -شروط
التسجيل)/
2266*12.5
(مرفق)1

 11ريال
 800ريال
سعودي

(كلية االتصاالت
 امللفاإلعالمي -
صفحة )66

 0ريال
سعودي

(هدف  -برامج
التدريب -
دروب)

28,325
ريال

يوفر
باملجان

 .2تكلفة التدريب الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة
· الطريقــة األنســب لتقديــر تكلفــة تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي عــن طريــق االســتناد
إلــى حســاب تكلفتهــا لألشــخاص األســوياء مــن خــال طــرف ثالــث (معاهــد ومراكــز تطويــر
تابعــة للقطــاع اخلــاص) ثــم إضافــة تكلفــة مواءمتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومــن هنــا فــإن
اخلطــوات حلســاب التكلفــة هــي:
 .1احتساب تكلفة تدريب لألشخاص السليمني
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 .2إضافة تكلفة مواءمة البرامج لألشخاص ذوي اإلعاقة

• يبلــغ متوســط تكلفــة الســاعة التدريبيــة  50ريــاالً مقدمــة مــن جهــة ثالثــة (معهــد أو مركــز
تدريبــي) .واجلديــر باإلشــادة هــو أن التكلفــة متقاربــة مــا بــن القطــاع اخلــاص والقطــاع
احلكومــي .باإلضافــة إلــى أن التدريــب اإللكترونــي ميكــن أن يوفــر التكلفــة بشــكل كبيــر.
• بخصوص تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:
 يجــب أن يكــون هنــاك مــدرب متخصــص يف البرنامــج التدريبــي يف الــدورات التطويريــةبشــكل عــام ،ومعــه مســاعد مــدرب (دبلــوم تربيــة خاصــة – تدريــب وظيفــي) وتبلــغ تكلفتــه 24
ريــاالً للمتــدرب الواحــد للســاعة الواحــدة .وقــد مت االعتمــاد علــى ســلم رواتــب القطاعــات
التعليميــة – اخلدمــة املدنيــة 2019م – 1440هـــ ،الحتســاب تكلفــة مســاعد املــدرب .يوضــح
اجلــدول التالــي آليــة حتديــد التكلفــة.

اجلدول 7.2
تكلفة مواءمة البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
البند

العدد

املصادر /طريقة االحتساب

معلم مساعد (تربية خاصة املستوى الثاني)

 8,658ريال سعودي

اخلدمة املدنية – سلم رواتب وعالوات الوظائف التعليمية
2019م ،إضافة  %11للتأمينات االجتماعية (املرفق )6

عدد احلصص يف األسبوع

 18جلسة

الئحة الوظائف التعليمية صفحة 22

عدد احلصص يف الشهر

 72جلسة

عدد احلصص يف األسبوع  xعدد األسابيع يف الشهر

عدد الساعات يف احلصة التدريبية الواحدة

 1ساعة

Neurology, 2014

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصة الواحدة

 6أشخاص

Repository, 2017

هامش ربح املعاهد األهلية

%21

قوائم شركة اخلليج للتدريب

تكلفة مواءمة الساعة التدريبية للشخص
الواحد من ذوي اإلعاقة

 24ريال سعودي

الراتب الشهري ÷ عدد احلصص يف الشهر ÷ عدد
األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصة الواحدة
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ثانيـ ًا :األثــر املالــي عنــد متكــن وتوظيف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ومتكينه،
ومــا ســيتم توفيــره للدولة
لتحقيق هذا الهدف ،قام الفريق البحثي باخلطوات التالية:
· حساب عدد الساعات التدريبية للبرامج التدريبية.
· تقدير مدة التأهيل الوظيفي.
· حساب تكلفة الساعة التدريبية.
· تقدير عدد األشخاص الذين سيستفيدون من الدورات التدريبية من األشخاص ذوي اإلعاقة.
· حساب التكلفة اإلجمالية للتدريب والتوظيف ملدة  10سنوات قادمة.
· حســاب نســبة الذيــن سيســتغنون عــن املعونــات التــي تقدمهــا وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ومــن ثــم ســيتم التحاقهــم بســوق العمــل.
مــن خــال اتبــاع اخلطــوات الســابقة مت التوصــل إلــى أن تكلفــة التدريــب والتأهيــل هــي تكلفــة
اســتثمارية ســينتج عنهــا وفــرة يف اإلنفــاق احلكومــي علــى املــدى املتوســط والطويــل ،ومــن ثــم قــام فريــق
العمــل مبقارنــة هــذه الوفــرة بتجــارب دول أخــرى
يهــدف هــذا القســم لقيــاس العائــد املالــي لتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقـ ّة ،وللقيــام بذلــك قمنــا
بحصــر الفئــة املســتهدفة والتــي حتصــل علــى املعونــات املاديــة والعينيــة التــي تقدمهــا وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،ومــن ثــم معرفــة أثــر التدريــب والتوظيــف يف حــال مت افتــراض رفــع
املعونــات عــن األشــخاص الذيــن ســيثمر فيهــم التدريــب ويلحقهــم بســوق العمــل.

 .1األثر املالي لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي االعاقة
حلســاب األثــر املالــي بشــكل دقيــق فإنــه يتعــن حســاب تكلفــة التدريــب للشــخص الواحــد عــن
طريــق حســاب عــدد الســاعات التدريبيــة التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة للتدريــب الوظيفــي
كمتوســط وحســاب تكلفــة الســاعة التدريبيــة الواحــدة ،كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.3
متوسط مدة وساعات التدريب

متوسط مدة برنامج
سعي*
 9أسابيع

الساعات التدريبية عدد ساعات التدريب
 SPVمتوسط مدة التأهيل
متوسط املدة
الالزمة
األسبوعية*
الوظيفي املبدئي*
 8أسابيع

 8.5أسبوع

 17.5ساعة

 149ساعة

· يتــم إيجــاد متوســط مــدة تدريــب مبــادرة (ســعي) (مرفــق )2ومــدة التدريــب يف معيــار اإلعــداد
املهنــي احملــدد  SPVاملعتــرف بــه مــن قامــوس األلقــاب املهنيــة  DOTاملُصــدر مــن قبــل وزارة العمــل
األمريكيــة
· الســاعات التدريبيــة الشــهرية (مت حســاب عــدد ســاعات التدريــب الشــهرية بنــاء علــى متوســط
منــوذج مبــادرة ســعي) املوضــح يف (مرفــق )2وعــدد الســاعات الشــهرية لطالــب اجلامعــة بــدوام
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كامــل (مرفــق.)8
 سعي  80ساعة شهرية الدوام الكامل لطالب اجلامعة  60ساعة شهرية املتوسط = (70 = )2÷60+80ساعة شهرية ،مما يعادل  17.5ساعة أسبوعيةبنــاء علــى (اجلــداول )7.3-7.2فقــد تبــن أن تكلفــة الســاعة التدريبيــة الواحــدة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة هــي  74ريــاالً ســعودياً وعــدد الســاعات التدريبيــة الالزمــة هــي  149ســاعة.

اجلدول 7.4
متوسط تكلفة برامج التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة
البند

عدد الساعات الالزمة

تكلفة الساعة بناء على تكلفة
القطاع اخلاص (األعلى)*

تكلفة برنامج التدريب
للشخص من ذوي اإلعاقة

عدد الساعات الالزمة

149

 74ريال سعودي

11,035

· مت اختيــار التكلفــة األعلــى لقيــاس األثــر املالــي .وهــذه ممارســة يف قيــاس األثــر املالــي لتحقيــق
التحفــظ يف النتائــج.
يف هذا القسم مت حتليل األثر املالي بناء على حساب أعداد املتدربني.
· مت تقديــر حجــم الفئــة املســتهدفة للتدريــب اســتناداً إلــى هيئــة اإلحصــاء ومســح األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.20174-
· تصفية الشريحة املستهدفة حسب العمر ،والفئة العمرية املستهدفة بني  44-20سنة.
· استثناء من يعملون حالياً من األشخاص ذوي اإلعاقة من الشريحة املستهدفة.
· بســبب عــدم توافــر أعــداد القــوى العاملــة حســب الفئــة العمرية ،فقد مت حســاب نســبة األشــخاص
الذيــن يعملــون يف الفئــة العمريــة املســتهدفة بنــاء علــى تقريــر هيئــة اإلحصــاء لســوق العمــل.5
· مت احلصــول علــى أعــداد احلاصلــن علــى معونــات ماديــة مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة يف 2016م.6
· مت افتراض أن املساعدات العينية تقدم جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة.7
· مت تصنيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى (باحثــن عــن العمــل) و(قادريــن علــى العمــل) وذلــك
حلســاب تكاليــف برنامــج (حافــز) واملقــدم للباحثــن عــن العمــل فقــط وملــدة ســنة واحــدة كحــد
أقصــى.8
· أحــدث اإلحصــاءات الرســمية املتوافــرة عــن الســكان مبــا فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،هــي
للعــام 2017م ،اســتنادا إلــى تقريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء  -مســح اخلصائــص الســكانية ،2017
معــدل النمــو الســكاني الســنوي يقــدر بـــ  .%2.52وبنــاء علــى هــذا املعــدل مت تقديــر أعــداد
 .4الهيئة العامة لإلحصاء -مسح األشخاص ذوي اإلعاقة2017-
 .5الهيئة العامة لإلحصاء -سوق العمل الربع الثاني2020 -
 .6وزارة املوارد البشرية -تقرير الدعم املالي لذوي اإلعاقة2016 -
 2020 -.7وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية -القسم الطبي-وحدة اخلدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة
 https://www.taqat.sa/hafiz-searching-for-employment .8طاقات-برنامج حافز،2020-
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 2021م مــن أجــل بنــاء تصــور أكثــر دقــة لألثــر املالــي .9
يوضــح اجلــدول التالــي الفئــة املســتهدفة مــن التدريــب مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة (املقــدرة يف
عــام 2021م).

اجلدول 7.5
2-1
مدخالت الفئة املستهدفة
البند

الرقم

شرح طريقة الوصول للرقم

املصدر

الفئة املستهدفة بالتدريب
اجمالــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية 2017م

1,445,723

هيئة اإلحصاء مسح
ذوي اإلعاقة 2017

الباحثون عن عمل عام 2017م

58,561

هيئة اإلحصاء مسح
ذوي اإلعاقة 2017

القــادرون علــى العمــل وال يبحثــون عــن
عمــل عــام2017م.

306,098

هيئة اإلحصاء مسح
ذوي اإلعاقة 2017

املشــتغلون بأجــر مــن اجمالــي
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام2017م.

186,417

هيئة اإلحصاء مسح
ذوي اإلعاقة 2017

نســبة مــن يعملــون بــن عمــر 44-20
ســنة لعــام 2020م.

%75

اجمالي القوى العاملة بني عمر
44-20
÷
اجمالي القوى العاملة

املشــتغلون بأجــر مــن الفئــة املســتهدفة
2017م

139,813

املشتغلني بأجر من اجمالي
األشخاص ذوي اإلعاقة
X
نسبة من يعملون بني عمر 44-20
سنة

القــادرون علــى العمــل وال يبحثــون عــن
عمــل بعــد اســتقصاء املشــتغلني بأجــر
2017م

القادرون على العمل وال يبحثون عن
عمل
166,285
–
املشتغلني بأجر من الفئة املستهدفة

اجمالــي القــادرون علــى العمــل بعمــر
 44-20ســنة لعــام 2017م.

الباحثون عن عمل
+
القادرون على العمل وال يبحثون عن
عمل بعد استقصاء املشتغلني بأجر

224,846

الهيئة العامة
لإلحصاء -سوق العمل
الربع الثاني2020 -

· بنــاء علــى املدخــات املوضحــة يف اجلــدول التالــي مت بنــاء األثــر املالــي لتدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة:
 .9الهيئة العامة لإلحصاء-مسح اخلصائص السكانية2017-
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اجلدول 7.6
6-3
مدخالت األثر املالي
شرح طريقة الوصول للرقم

املصدر

البند

الرقم

عدد احلاصلني على
املعونات املادية لعام
2016م.

465,954

الدعم املالي لذوي اإلعاقة
( 2016وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية)

اجمالي املعونات املادية
2016

4,756,318,728

الدعم املالي لذوي اإلعاقة
( 2016وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية)

متوسط املعونات املادية
لألشخاص ذوي اإلعاقة

10,208

عدد احلاصلني على
املعونات العينية 2017م

224,846

جميع من هم يف الفئة املستهدفة

متوسط املساعدات
العينية سنويا

2,301

املرفق 9

الباحثون عن عمل لعام
2017م

58,561

هيئة اإلحصاء مسح ذوي
اإلعاقة 2017

تكاليف الشخص من
برنامج حافز

24,000

طاقات ،هدف2020 ،

نسبة الناجحني يف برامج
التدريب

%50

متوسط تكلفة التدريب

11,035

املكافأة الشهرية للمتدربني
من ذوي اإلعاقة

800

اإلعانات املادية

اجمالي املعونات املادية
÷
عدد احلاصلني على املعونات املادية
اإلعانات العينية

وحدة اخلدمات املساعدة
لألشخاص ذوي اإلعاقة،
 2020م 1441 ،هـ،

اإلعانات من برنامج حافز

برامج التدريب
The Cost-effectiveness of
Vocational Rehabilitation
Services -OIG social security
administration, 2017, page 4
اجلدول 7.4
وزارة املوارد البشرية2020 ،
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البند

الرقم

نسبة النمو السكاني

%2.52

الباحثون عن عمل لعام
2021م.

64,691

القادرون على العمل وال
يبحثون عن عمل لعام
2021م.

183,690

اجمالي القادرين على
العمل يف عمر 44-20
سنة ،لعام 2021م.

248,381

شرح طريقة الوصول للرقم

املصدر

مدخالت اإلحصاءات املتنبئة
الهيئة العامة لإلحصاء-مسح
اخلصائص السكانية2017-
عدد الباحثني عن عمل مرفوعة الى
عام 2021م بناء على نسبة النمو
السكاني
عدد القادرين على العمل وال يبحثون
عن عمل مرفوعة الى عام 2021م
بناء على نسبة النمو السكاني
عدد الباحثني عن عمل عام 2021م
+
عدد القادرين على العمل وال يبحثون
عن عمل 2021م

· مت زيــادة عــدد املتدربــن مبعــدل منــو ســنوي " %2.52معــدل منــو الســكان يف الســعودية" للوصــول
لعــدد املتدربــن املتوقــع يف .2021
يوضح اجلدول التالي أعداد املتدربني واخلريجني من برامج التدريب من الفئة املستهدفة.
· مت تقســيم الفئــة املســتهدفة بحيــث يتــم تدريــب جميــع مــن هــم يف الفئــة املســتهدفة بحلــول عــام
 .2030ونظــراً لقلــة مســاعدي املدربــن واألشــخاص املتخصصــن يف خدمــة تدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فقــد قــام فريــق العمــل بتجزئــة وتقســيم أعــداد املتدربــن علــى شــكل أعــداد متقاربــة
ســنوياً.
· مت اعتمــاد نســبة  %50كنســبة األشــخاص الناجحــن مــن البرامــج التدريبيــة واحلاصلــن علــى
وظائــف ،وذلــك اعتمــادا علــى التجربــة األمريكيــة يف تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة10.
· ملزيــد مــن التوضيــح لكيفيــة التوصــل إلــى أعــداد املتدربــن الرجــاء الذهــاب إلــى (املرفقــات -10
.)11
يوضح اجلدول التالي أعداد املتدربني من الفئة املستهدفة وأعداد خريجي البرامج:

10. Stone, G. (2017, October). The Cost-effectiveness of Vocational Rehabilitation Services. Pp5. Retrieved January 20,
2021, from https://oig.ssa.gov/sites/default/files/audit/full/pdf/A-02-17-14048_0.pdf
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اجلدول 7.7
أعداد املتدربني وخريجني برامج التدريب املتوقع
السنة

أعداد املتدربني

أعداد اخلريجني

2021

24,838

12,419

2022

27,576

13,788

2023

31,296

15,648

2024

36,785

18,393

2025

33,855

16,928

2026

31,736

15,868

2027

30,689

15,345

2028

31,550

15,775

2029

32,866

16,433

2030

29,548

14,774

اإلجمالي

310,739

155,371

بنــا ًء علــى املدخــات مــن (اجلــدول  )7.4و (اجلــدول  )7.6و (اجلــدول  )7.7مت احتســاب
تكاليــف التدريــب املوضحــة يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.8
تكاليف التدريب واملكافآت السنوية
السنة

التكلفة السنوية للتدريب
()١

التكلفة السنوية ملكافآت التدريب
()٢

اجمالي تكاليف التدريب
2+1

2021

274,088,964

139,092,800

413,181,764

2022

304,302,974

154,425,600

458,728,574

2023

345,353,419

175,257,600

520,611,019

2024

405,924,895

205,996,000

611,920,895

2025

373,592,153

189,588,000

563,180,153

2026

350,208,848

177,721,600

527,930,448

2027

338,655,134

171,858,400

510,513,534

2028

348,156,326

176,680,000

524,836,326

2029

362,678,473

184,049,600

546,728,073

2030

326,064,124

165,468,800

491,532,924

اإلجمالي

3,429,025,311

1,740,138,400

5,169,163,711
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 .1التكلفــة الســنوية للتدريــب = أعــداد املتدربــن  Xتكلفــة التدريــب (اجلــدول  )7.4و (اجلــدول
.)7.7
 .2التكلفــة الســنوية ملكافــآت التدريــب = أعــداد املتدربــن  Xاملكافــأة اجمالــي املكافــأة الشــهرية
للمتــدرب (اجلــدول  )7.6و (اجلــدول .)7.7

الوفر:

 .1عنــد تخــرج املتــدرب وتوظيفــه يتــم خصــم التكاليــف مباشــرة علــى اجلهــات املعنيــة ،علــى ســبيل
املثــال:
يوفــر خريــج البرنامــج الواحــد متوســط تكلفــة اإلعانــة املاديــة للشــخص ،ويوفــر تكلفــة اإلعانــة
العينيــة للشــخص الوحــد ،ويوفــر كذلــك تكلفــة حافــز للشــخص الواحــد يف حــال كان مــن الداخلــن
اجلــدد لســوق العمــل .ممــا يعنــي أنــه عنــد تخــرج شــخص يف البرنامــج وتوظيفــه يتــم حتقيــق
توفيــر يقــارب  24,000( + 2,301 + 10,208لســنة واحــدة ،يف حــال كان مــن فئــة الباحثــن عــن
العمــل) بنــاء علــى (اجلــدول .)7.6
 .2بعد ذلك يتم إضافة تكلفة التدريب للشخص الواحد على الوفر على سبيل املثال:
يتــم توفيــر  905,21ريــال للشــخص الواحــد ســنوياً علمـاً بــأن تكلفــة التدريــب هــي  530,11ريــال
ســعودي (اجلــدول  )4.7ممــا يعنــي أن الوفــر يف ســنة واحــدة هــو  474,1ريــال ســعودي للشــخص
الواحــد يف أول ســنة .ويعــود الوفــر الســنوي ليكــون  905,21ريــال ســعودي ســنويا ألن تكاليــف
التدريــب تدفــع مــره واحــدة.
 .3العامــل األخيــر يف حســاب الوفــر هــو املدفوعــات الســنوية واملدفوعــات للمــرة الواحــدة .وإذ إن
تكلفــة التدريــب تدفــع مــرة واحــدة بينمــا الوفــر يحقــق ســنوياً ،وذلــك ألن املعونــات العينيــة واملاديــة
تدفــع ســنوياً.
بناء على أعداد الناجحني يف البرنامج:
اجلدول التالي يوضح الوفر احملقق ً
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اجلدول 7.9
بناء على أعداد الناجحني
الوفر احملقق ً

126,773,152
267,521,056
427,255,840
615,011,584
787,812,608
949,793,152
1,106,434,912
1,267,466,112
1,435,214,176
1,586,027,168
8,569,309,760

795
815
836
857
878
900
923
946
970
995
8,916

12,419

13,788

15,648

18,393

16,928

15,868

15,345

15,775

16,433

14,774

155,371

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

اإلجمالي

السنة

28,577,397
60,305,004
96,312,662
138,636,847
177,589,917
214,103,818
249,414,242
285,714,140
323,528,164
357,524,658
1,931,706,849

االجمالي

19,080,000
19,560,000
20,052,000
20,556,000
21,084,000
21,612,000
22,152,000
22,716,000
23,280,000
23,868,000
213,960,000

الوفر على وزارة املوارد البشرية
الوفر على وزارة املوارد
الوفر على وزارة املوارد
أعداد اخلريجني
أعداد اخلريجني (مستلمي
والتنمية االجتماعية من
البشرية والتنمية االجتماعية البشرية والتنمية االجتماعية
اإلعانات املادية والعينية) (مستلمي إعانات حافز)
املعونات برنامج حافز
من املعونات العينية
من املعونات املادية
2
1
5
4
3

174,430,549
347,386,060
543,620,502
774,204,431
986,486,525
1,185,508,970
1,378,001,154
1,575,896,252
1,782,022,340
1,967,419,826
10,714,976,609
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 .1أعداد اخلريجني = األعداد من (اجلدول .)7.7
 .2أعداد اخلريجني = األعداد من اجلدول ( X )7.7نسبة التخرج (اجلدول .)7.6
 .3الوفــر علــى وزارة املــوارد البشــرية مــن املعونــات املاديــة = متوســط املعونــات املاديــة 10,208
(اجلــدول  X )7.6إجمالــي عــدد اخلريجــن مســتلمي اإلعانــات املاديــة والعينيــة التراكمــي حتــى
نهايــة الســنة (اجلــدول .)7.7
 .4الوفــر علــى وزارة املــوارد البشــرية مــن املعونــات العينيــة = متوســط املعونــات العينيــة 2,301
(اجلــدول  X )7.6إجمالــي عــدد اخلريجــن مســتلمي اإلعانــات املاديــة والعينيــة التراكمــي حتــى
نهايــة الســنة (اجلــدول .)7.7
 .5الوفــر علــى وزارة املــوارد البشــرية مــن حافــز = عــدد اخلريجــن مســتلمي معونــات حافز (اجلدول
 X )7.6تكلفــة معونــات حافــز ( 24,000اجلــدول .)7.6
اخلطوة الثاني هي خصم تكلفة التدريب على الوفر من (اجلداول .)7.9 – 7.8
الوفر احملقق من التدريب:

اجلدول 7.10
الوفر احملقق من الناجحني من البرنامج التدريبي (الذين مت توظيفهم)
السنة

اجمالي الوفر السنوي على
وزارة املوارد البشرية
1

التكلفة السنوية
للتدريب
2

اجمالي الوفر
2-1

نسبة الوفر

2021

174,430,549

413,181,764

238,751,215 -

%58-

2022

347,386,060

458,728,574

111,342,515 -

%24-

2023

543,620,502

520,611,019

23,009,483

%4

2024

774,204,431

611,920,895

162,283,536

%27

2025

986,486,525

563,180,153

423,306,373

%75

2026

1,185,508,970

527,930,448

657,578,522

%125

2027

1,378,001,154

510,513,534

867,487,620

%170

2028

1,575,896,252

524,836,326

1,051,059,926

%200

2029

1,782,022,340

546,728,073

1,235,294,268

%226

2030

1,967,419,826

491,532,924

1,475,886,902

%300

اإلجمالي

10,714,976,609

5,169,163,711

5,545,812,898

( .1اجلدول )7.9
( .2اجلدول )7.8
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اجمالي الوفر من  2021حتى 2030

5,545,812,898

معدل عائد السندات احلكومية السعودية  10سنوات

%2.69

صايف القيمة احلالية *NPV

4,435,501,361

متوسط العائد السنوي *Average ROI

%104

· التعريفات وطريقة احلساب يف (املرفق )12

ثالث ًا :التحليل املالي لبرنامج مساعد الظل

مفهوم وآلية تطبيق نظام املرشد والزميل يف بيئة العمل نظام املرشد والزميل :
11

"هــو نظــام داعــم يف بيئــة العمــل يهــدف إلــى حتقيــق عمليــة الشــمل والدمــج وحتقيــق التنميــة
ـكل علمــي وعملــي ومبنـ ّـي
املســتدامة والتطــور املهنــي للموظــف مــن ذوي اإلعاقــة يف منظومــة العمــل بشـ ٍ
علــى منهجيــة معتمــدة يف إدارة املــوارد البشــرية مــن خــال أفضــل املمارســات العامليــة".
املرشد
يلعــب املرشــد دوراً رئيســياً وحيوي ـاً يف البرنامــج وميثــل همــزة الوصــل بــن املوظــف مــن ذوي
اإلعاقــة واإلدارات ذات العالقــة (املــوارد البشــرية ،املاليــة .)...ومــن خــال هــذا الــدور يقــوم املرشــد
بتوفيــر الدعــم املعنــوي واملهنــي للموظــف والتأكــد مــن دمجــه بــكل سالســة يف منظومــة العمــل يف
الشــركة
الزميل
يلعــب الزميــل املباشــر دوراً رئيســياً وحيويـاً يف البرنامــج وميثــل همــزة الوصــل بــن املوظــف مــن
ذوي اإلعاقــة واإلدارة التــي يعمــل بهــا .ومــن خــال هــذا الــدور يقــوم الزميــل املباشــر بتوفيــر الدعــم
واملشــورة فيمــا يخــص العمــل باإلضافــة إلــى الدعــم املعنــوي والتأكــد مــن اندمــاج املوظــف اجلديــد يف
منظومــة العمــل بــكل ســهولة وسالســة
يتم اختيار املرشد من خالل مواصفات خاصة مثل:
Ā Āان يكون من ادارة املوارد البشرية.
Ā Āامتالك خبرة واسعة وطويلة يف مجال العمل.
Ā Āامتالك مهارات اجتماعية وشخصية جيدة.
Ā Āامتالك مهارات اتصال عالية.
Ā Āالتحلي بالصبر واحلكمة واحلنكة االدارية.
Ā Āااللتزام والتأكيد على أهمية تفعيل دور األشخاص ذوي اإلعاقة يف منظومة العمل.
 .11ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إلي املصادر التالية:

· https://www.werkpad.nl/over-werkpad-/
· KOOYMAN AdvieSWerk. Netherland· http://jobs.euractiv.com/company/workability-europe-14740-
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املهمات التي يقوم بها املرشد:
اســتقبال املوظــف اجلديــد مــن ذوي اإلعاقــة وهــو املشــرف علــى إعــداد وتقــدمي البرنامــج
التعريفــي للموظــف اجلديــد.
اإلجابــة علــى أســئلة املوظــف ذات العالقــة بأنظمــة العمــل يف الشــركة وتعريــف املوظــف باملوقــع
االلكترونــي للشــركة وباخلدمــات وطبيعــة النشــاطات التــي توفرهــا الشــركة للعمــاء.
تكثيــف االتصــال باملوظــف اجلديــد يف بدايــة الفتــرة عنــد تعيينــه ومــن ثــم االتصــال الــدوري
املســتمر.
بناء عالقة اتصال مع عائلة املوظف ذو اإلعاقة.
يعتبر املرجع األول ملدراء األقسام والزمالء وكذلك للموظفني من ذوي اإلعاقة.
تقدمي الدعم املستمر للموظف ذو اإلعاقة وملديري األقسام وخطوط اإلنتاج.
اتصال مسبق مع املوظف اجلديد أثناء فترة التأهيل املهني.
يكون املرشد على
ٍ
تنظيــم جميــع اإلجــراءات الالزمــة لســهولة الوصــول واجــراء التعديــات (الطــاوالت والكراســي
واملعــدات التقنيــة ،وإعــادة التصميم...إلــخ).
يشــارك برأيــه يف تكييــف بيئــة العمــل حيــث يعمــل علــى إعــداد تقاريــر مرحليــة عــن ســير املوظــف
اجلديــد وإنتاجيتــه يف العمــل ويعــد تقاريــر عــن ســهولة الوصــول والتكيــف مــع األشــخاص املعنيــن يف
املؤسسة.
املــؤازرة وتقــدمي املشــورة ملــدراء األقســام الختيــار الزميــل املناســب للشــخص ذو اإلعاقــة وتعريــف
املوظــف اجلديــد بـــ «الزميــل» يف العمل.
كذلك يتم اختيار الزميل من خالل مواصفات خاصة مثل:
أن يكون ذو مهارات اجتماعية ومهارات جيدة لالتصال.
أن يكــون صبــوراً وملتزمــا ومؤمنــا بأهميــة تفعيــل دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف منظومــات
العمــل.
يقتــرح أن يكــون الزميــل هــو زميــل عمــل للشــخص ذو اإلعاقــة ويعمــل معــه يف نفــس القســم
واملــكان.
املهمات التي يقوم بها الزميل:
ميثــل وجــود الزميــل منحــى ذا توجــه اجتماعــي باإلضافــة ملتابعــة ســير العمــل واملهــام اليوميــة
املوكلــة للموظــف ذو اإلعاقــة.
يســاعد الزميــل يف توفيــر املعلومــات عــن الهيــكل التنظيمــي ومعلومــات أخــرى ذات عالقــة
بأنظمــة املؤسســة والبروتوكــول العــام لهــا.
يجــب أن يبــدي الزميــل اســتعدا ًدا ملســاعدة املوظــف ذوي اإلعاقــة يف صغائــر األمــور مثــل فتــح
البــاب ،وإزاحــة العقبــات عــن طريــق مســتخدم الكرســي املتحــرك علــى ســبيل املثــال...
ال يعــد الزميــل مســؤوال عــن أي ســلوك صــادر عــن املوظــف ذو اإلعاقــة كمــا ال يعــد مســؤوال عــن
تأمــن قواعــد الســامة للموظــف ذو اإلعاقــة حيــث تعــد مســؤولية املنظمــة .ال يعــد الزميــل مشــرفاً
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وليــس لــه ســلطة علــى زميلــه مــن ذوي اإلعاقــة.
أن يعمد على نشر ثقافة التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف محيط عمله.
يقــدم تقاريــر للمرشــد عــن كيفيــة اندمــاج املوظــف اجلديــد وال يعتبــر شــخص يف مرتبــة أعلــى
مــن املوظــف وتربطــه بــه عالقــة وديــة وعالقــة زمالــة.
أن يحــرص علــى التواصــل املكثــف مــع املوظــف مــن ذوي اإلعاقــة يف أقــرب فــرص ممكنــة وعلــى
نحــو متقطــع أثنــاء اليــوم ،يف فتــرة أداء الصــاة مثــا وخــال اســتراحة تنــاول الغــذاء.
يجــب أن يستشــير ويتلقــى الدعــم مــن املرشــد حــول قــدرات أو مشــاكل زميــل العمــل اجلديــد
مــن ذوي اإلعاقــة.
آلية تطبيق نظام املرشد والزميل

تكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد للشــخص ذي اإلعاقــة الفكريــة يف بيئــة العمــل لتمكينــه
مــن أداء مهامــه).
لتحقيق هذا الهدف ،قام الفريق البحثي باخلطوات التالية:
· التوصــل إلــى التكاليــف الالزمــة لتعيــن مســاعد ظــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة الذيــن
مت ضمهــم لســوق العمــل.
· مقارنة التكاليف يف اململكة العربية السعودية مع دول إقليمية وعاملية.
يهــدف هــذا القســم إلــى حصــر تكاليــف مســاعدي الظــل يف الســعودية ،وللقيــام بذلــك قمنــا
بتعريفهــم ،وحصرهــم ،وقيــاس متوســط التكاليــف (املرتبــات) الســنوية ،ومقارنتهــا بــدول إقليميــة
وعامليــة ،وقيــاس األثــر املالــي الــذي يضيفــه مســاعدو الظــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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 .1تكلفة برنامج مساعد الظل
طبيعــة العمــل :مــن الضــروري ،يف هــذه احلالــة التفرقــة بــن ثالثــة أنــواع مــن مســاعدي الظــل،
ألنــه ســيتم التركيــز هنــا علــى مســاعد الظــل املتخصــص يف تقــدمي الدعــم واملســاعدة لــذوي اإلعاقــة.

ملعرفــة تكلفــة مســاعد الظــل ،فإننــا يجــب أن نعــرف املصطلحــات املتعلقــة بذلــك ،وميكــن بشــكل
عــام تقســيم مهنــة املســاعد املهنــي أو املــدرب لألشــخاص ذوي االعاقــة إلــى فئتــن:
· املدربــون أو املســاعدون الدائمــون :وهــم موظفــون دائمــون يف الشــركة أو املؤسســة أو مــكان
العمــل الــذي يعمــل فيــه عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .غالبــا مــا تلجــأ املنظمــات التــي
يعمــل فيهــا مــا يتــراوح بــن  20-10شــخصاً مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتخصيــص مســاعد
مهنــي أو مــدرب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ويُجــري املــدرب جلســة أو جلســتني أســبوعياً مــع كل
فــرد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة (حســب طبيعــة احلالــة وطبيعــة العمــل ويف بعــض األحيــان
يجــري جلســات أكثــر مــن ذلــك) .كمــا يقومــون بعقــد دورات تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف مــكان العمــل.
· املدربــون أو املســاعدون اخلارجيــون :هــم يعملــون مــع أطــراف ثالثــة (حكوميــة ،شــبه حكوميــة،
خاصــة) ويقومــون مبــا يتــراوح بــن  30-20جلســة أســبوعياً مــع األشــخاص ذوي االعاقــة
لتقــدمي الدعــم واملســاعدة واملشــورة لهــم .ويعملــون مــع أكثــر مــن رب عمــل يف الوقــت نفســه
إذ ميكــن لهــم العمــل مــع  4-3أصحــاب عمــل يف الوقــت نفســه .كمــا يقومــون بعقــد دورات
تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــكان العمــل.
· بنــا ًء علــى عصــف ذهنــي مــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســؤولني عــن توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،فقــد تقــرر أن عــدد األشــخاص الذيــن يتــم خدمتهــم مــن مســاعد ظــل واحــد
هــو  13شــخصاً للمســاعد الواحــد ويختلــف العــدد املطلــوب باختــاف نــوع اإلعاقــة ومــدى
شــدتها.
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اجلدول 7.11
مقارنة تكلفة مساعد الظل مع دول إقليمية وعاملية
الدولة

اململكة
العربية
السعودية

التكلفة بالريال
التكلفة للشخص
عدد األشخاص
راتب مساعد راتب مساعد
السعودي
الواحد من ذوي اإلعاقة
الذين يتم
الظل الشهري الظل الشهري
خدمتهم من قبل (بالعملة احمللية لكل للشخص الواحد
بالريال
بالعملة
 /شهر
دولة)  /شهر
مساعد ظل واحد
السعودي
احمللية
 7,000ريال سعوديs

اإلمارات
العربية
املتحدة

 5,958درهم
إماراتي

 13شخص

 538ريال سعودي

 6,068ريال
سعودي

 13شخص

 458درهم إماراتي

 467ريال سعودي

سنغافورة

 3,419دوالر
سنغافوري

 9,556ريال
سعودي

 13شخص

 263دوالر سنغافوري

 735ريال سعودي

كندا

 6,255دوالر
كندي

 18,545ريال
سعودي

 13شخص

 481دوالر كندي

 1,427ريال
سعودي

الواليات
املتحدة
األمريكية

 5,043دوالر
أمريكي

 18,922ريال
سعودي

 13شخص

 388دوالر أمريكي

 1,455ريال
سعودي

· نالحــظ ارتفــاع تكلفــة مســاعد الظــل الشــهرية للشــخص الواحــد يف دول مثــل كنــدا وأمريــكا
وقــد يعــود هــذا إلــى ارتفــاع ســلم الرواتــب ،أمــا بالنســبة لدولــة مثــل اإلمــارات العربيــة املتحدة،
فمــن خــال التقصــي تبــن لنــا أنــه يوجــد شــيوع لهــذه املهنــة ،ويوجــد الكثيــر مــن مســاعدي
ومعلمــي الظــل ،ممــا قــد يــؤدي إلــى وفــرة ومنافســة علــى هــذه املهنــة ،أي وجــود عــرض أكثــر
مــن الطلــب.
· مــا مت اســتخالصه مــن مســح األشــخاص ذوي اإلعاقــة املصــدر مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء
أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يشــكلون  %8مــن إجمالــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
12
اململكــة العربيــة الســعودية.

 .12الهيئة العامة لإلحصاء -مسح األشخاص ذوي اإلعاقة -2017-صفحة 12
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اجلدول 7.12
تكاليف مساعد الظل
السنة

عدد مساعدين الظل اجلدد
األشخاص الذين مت دمجهم يف سوق
التكاليف السنوية
(أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ÷
العمل من ذوي اإلعاقة الذهنية
ملساعدي الظل*
عدد األشخاص ملساعد الظل الواحد ())13
حسب دراسة األثر املالي %8

2021

913

70

5,894,107

2022

1,014

78

6,543,840

2023

1,150

88

7,426,604

2024

1,352

104

8,729,392

2025

1,244

96

8,034,097

2026

1,167

90

7,531,017

2027

1,128

87

7,282,799

2028

1,160

89

7,486,878

2029

1,208

93

7,799,168

2030

1,086

84

7,011,800

اإلجمالي

11,422

879

73,739,700

· مت حســاب التكاليــف الســنوية ملســاعد الظــل عــن طريــق ضــرب عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الذيــن ســيتم دمجهــم يف ســوق العمــل مــع تكاليــف مســاعد الظــل الســنوية (اجلــدول .*)7.11
* هــذا االفتــراض بنــاء علــى أنــه ســيتم حتمــل تكاليــف رواتــب مســاعدي الظــل ملــدة ســنة واحــده
فقــط.
 .2تكلفة تدريب وتوظيف األشخاص ذوي االعاقة مع تكاليف مساعد الظل

اجلدول 7.13
اجمالي تكلفة التدريب ومساعدي الظل
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السنة

اجمالي تكاليف التدريب ومكافآت
حسب األثر املالي*

التكاليف السنوية ملساعدي الظل**

اجمالي التكلفة

2021

413,181,764

5,894,107

419,075,872

2022

458,728,574

6,543,840

465,272,415

2023

520,611,019

7,426,604

528,037,623

2024

611,920,895

8,729,392

620,650,287

2025

563,180,153

8,034,097

571,214,249

2026

527,930,448

7,531,017

535,461,465
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السنة

اجمالي تكاليف التدريب ومكافآت
حسب األثر املالي*

التكاليف السنوية ملساعدي الظل**

اجمالي التكلفة

2027

510,513,534

7,282,799

517,796,333

2028

524,836,326

7,486,878

532,323,204

2029

546,728,073

7,799,168

554,527,240

2030

491,532,924

7,011,800

498,544,724

اإلجمالي

5,169,163,711

73,739,700

5,242,903,411

*اجلدول7.8
**اجلدول7.12
ملزيــد مــن التوضيــح عــن األثــر املالــي املتحقــق مــن برامــج التدريــب وتعيــن مســاعدي الظــل
الرجــاء الذهــاب إلــى (املرفــق .)13

رابعــ ًا :التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،حســب نــوع اإلعاقــة
لتحقيــق هــدف دراســة التحليــل املالــي (للبرامــج التدريبيــة التــي ســتقدم لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة حســب نــوع اإلعاقــة) ،قــام الفريــق البحثــي باخلطــوات التاليــة:
أ -مت جمــع معلومــات بخصــوص الوظائــف املطلوبــة حال ًيــا اســتنا ًدا إلــى الوظائــف التــي مت توطينهــا
أو ســيتم توطينهــا يف املســتقبل القريــب.
ب -جمع األسماء الوظيفية مع التخصصات املذكورة باستخدام دليل التصنيف املهني السعودي.
ج -حصــر التخصصــات املطلوبــة مســتقب ً
ال عــن طريــق دراســة التخصصــات املطلوبــة عامل ًيــا ومحل ًيــا
عــن طريــق حتليــل الوظائــف املمكــن إنشــاؤها بنــا ًء علــى برامــج رؤيــة  2030وحتليــل تقريــر
منتــدى العالــم االقتصــادي لعــام .2020
د -تلخيــص جميــع الوظائــف املطلوبــة حالي ـاً ومســتقب ً
ال وتقســيمها حســب أنــواع اإلعاقــة وذلــك
عــن طريــق االســتناد إلــى متخصصــن يف التدريــب والتوظيــف ومنصــات العــروض الوظيفيــة
املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف دول أجنبيــة .باإلضافــة الــى جلســات عصــف ذهنــي مــع
أشــخاص ذوي إعاقــة ومســؤولني عــن توظيــف أشــخاص ذوي إعاقــة.
وبناء على النتائج مت عمل التالي:
ً
· جدولــة البرامــج التدريبيــة املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب نــوع إعاقتهــم وتقســيمها
إلــى برامــج تدريبيــة افتراضيــة وحضوريــة ومدمجــة حســب املؤهــل العلمــي.
ومن ثم مت التوصل إلى:
· حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة التــي تتناســب مــع الوظائــف املطلوبــة حالي ـاً ومســتقب ً
ال وذلــك
حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة.

183

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 .1التخصصات املطلوبة حالي ًا:

مت عقــد ورش عمــل مــع ذوي االختصــاص يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وبنــا ًء علــى:
 العصف الذهني. تقارير سوق العمل.فإنــه ميكــن التأكيــد علــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر محدوديــن بوظائــف معينــة ،وإمنــا
ميكنهــم االلتحــاق بالوظائــف التــي تناســب مؤهالتهــم العمليــة ورغباتهــم مــع املواءمــة بــن قــدرات
الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة وتلــك املتطلبــات الوظيفيــة.
ولذلــك فقــد مت االعتمــاد علــى حصــر الوظائــف املطلوبــة حالي ـاً يف الســوق الســعودي بشــكل
عــام.
هنــاك توجــه حكومــي لتوطــن الوظائــف التــي مت االعتمــاد فيهــا بشــكل رئيســي علــى الوافديــن.
وقــد قــررت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة أن يتــم توطــن هــذه الوظائــف لتكــون حصــرا
علــى الســعوديني .هــذا القــرار مــن شــأنه أن يقلــل نســبة البطالــة بــن الســعوديني.
وحلصر الوظائف احلال ّية ،مت االعتماد على املصادر التالية:
· تقريــر مســتقبل توطــن وظائــف القطــاع اخلــاص املصــدر مــن غرفــة جــدة التجاريــة والــذي
يحتــوي علــى القطاعــات وأقســام الوظائــف التــي مت توطينهــا أو ســيتم توطينهــا يف املســتقبل
13
القريــب.
· دليــل التصنيــف املهنــي الســعودي  2020للحصــول علــى األســماء الوظيفيــة املدرجــة حتــت
14
القطاعــات وأقســام الوظائــف املذكــورة يف التقريــر املصــدر مــن قبــل غرفــة جــدة.
· بعــض الدراســات التــي تضمنــت « احلــرص علــى خفــض معــدالت البطالــة يعكــس حــرص الدولــة
علــى التوطــن وزيــادة فــرص العمــل» الــذي مت اســتعماله إلثبــات جــدوى آليــة حصــر الوظائــف
ً 15
املطلوبــة حاليـا.
الوظائف املطلوبة حالي ًا:
بنــا ًء علــى قــرارات وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة املتعلقــة بالتوطــن مت اســتخالص
أن الوظائــف األكثــر طلبـاً يف املرحلــة احلاليــة هــي الوظائــف التــي مت أو ســيتم توطينهــا يف املســتقبل
القريــب .وبنــا ًء علــى بعــض التقاريــر والدراســات مــن بعــض الغــرف التجاريــة عــن مســتقبل توطــن
وظائــف القطــاع اخلــاص -املصــدر فإنــه مت تلخيــص الوظائــف التــي مت توطينهــا والتــي ســيتم توطينهــا
يف املســتقبل القريــب ضمــن خطــط وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
ويف اجلدول التالي توضيح القطاعات املعنية بالتوطني.
 .13محمد يوسف ناغي .2019 .مستقبل توطني وظائف القطاع اخلاص .غرفة جدة التجارية
 .14وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية .دليل التصنيف املهني السعودي

 .15محمد حميدان .2018 .احلرص على خفض معدالت البطالة يعكس حرص الدولة على التوطني وزيادة فرص العمل .جريدة الرياض.

. Retrieved January 04, 2021, from https://www.alriyadh.com/1709281
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اجلدول 7.14
7
حاليا
قطاعات وأقسام الوظائف املطلوبة
ً
القطاعات

أقسام الوظائف

قطاع السياحة

تنظيم الرحالت ،اإلرشاد ،إدارة وتشغيل املرافق ،الضيافة بأشكالها

قطاع الترفيه

تنظيم البرامج الترفيهية وتشغيلها ،إدارة وتشغيل املواقع ،التقنيات املستخدمة

قطاع اللوجستيات

اخلدمات األرضية يف املطارات ،الترحيل اجلوي ،إدارة الشحن ،هندسة النقل،
تشغيل الرافعات ،السالمة ،صيانة اآلالت واملعدات

قطاع اخلدمات الصحية

أخصائي وفني البصريات* ،تسويق األدوية ،تسويق األجهزة الطبية ،تسويق
املستلزمات الطبية

قطاع اخلدمات املالية

احملاسبة العامة ،محاسبة التكاليف ،تدقيق احلسابات ،املراجعة املالية

قطاع التقنية

أمن املعلومات ،البرمجيات بأنواعها

*«يوجــد وفــرة يف وظائــف أخصائــي وفنــي بصريــات ميكــن التــدرب عليهــا يف مــدة قصيــرة ومــن
ثــم التوظيــف املباشــر ،وهنــاك اتفــاق مبدئــي مــع وزارة الصحــة التــي ســتضع تنظيمـاً خاصـاً لذلــك مــع
الهيئــة الســعودية الصحيــة للتخصصــات الصحيــة».
بعــد حصــر القطاعــات املعنيــة بالتوطــن ،مت حصــر أكبــر عــدد ممكــن مــن األســماء الوظيفيــة يف
.
القطاعــات املعنيــة اســتناداً إلــى دليــل التصنيــف املهنــي الســعودي
توضح اجلداول  7.19-7.15الوظائف املطلوبة حال ًيا حسب القطاعات.

اجلدول 7.15
7
حاليا يف قطاع السياحة والترفيه
الوظائف املتاحة
ً
التخصصات

تنظيم الرحالت
والبرامج
الترفيهية

االرشاد السياحي
وتشغيل البرامج
الترفيهية
ادارة املرافق
السياحية
والترفيهية

املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
كاتب استعالمات سياحية

4132033

كتبة اخلدمات السياحية

4221003

كاتب حجز سياحي

4221013

دليل سياحي

4221023

مبرمج رحالت سياحية

4221031

مرشد زائرين

2513071

مرشد سياحي بحري

2513081

مرشد سياحي عام

2513061

مدير وكالة سياحة

1217141

مشرف برامج سياحية

4221041

وكيل سياحي

5111033
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التخصصات
تشغيل املرافق
السياحية
والترفيهية

الضيافة

املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
كاتب تأجير سيارات سياحية

4223043

بائعو الهدايا واملنتجات السياحية

5221003

بائع منتجات تراثية (سياحية)

5221055

مدير بيت ضيافة

1215041

رئيس خدمة يف سفينة

1215031

مدير بيت ضيافة

1215041

اجلدول 7.16
7
الوظائف املتاحة حاليا يف قطاع اللوجستيات
التخصصات
اخلدمات األرضية
يف املطارات

الترحيل اجلوي

إدارة الشحن

هندسة النقل

تشغيل الرافعات

السالمة
صيانة اآلالت
واملعدات
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املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
كتبة اخلدمات األرضية للنقل اجلوي والبحري

4222003

مضيف أرضي

6125013

كاتب خدمات أمتعة

4222033

كاتب تذاكر سفر

4222013

كاتب خدمات مسافرين

4222023

كاتب خدمات عبور

4222053

مفتش تذاكر

4223023

كاتب خدمات شحن وتفريغ

4222043

مشرف خدمات نقل جوي

4222063

مراقب حركة جوية

4223083

كتبة املواصالت البرية

4223003

مراقب حركة سيارات

4223013

سائق رافعة شوكية

9143095

مشغل رافعة متحركة ونش

9143104

مشغل رافعة برجية

9143114

مستشار سالمة (طيران)

2233081

فني أمن وسالمة مهنية

3218032

ميكانيكي الطائرات

9154000

ميكانيكي خدمة ميدانية للطائرات

9154053
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اجلدول 7.17
7
الوظائف املتاحة حاليا يف قطاع اخلدمات الصحية
التخصصات

اخصائي وفني
البصريات

تسويق األدوية
تسويق األجهزة
الطبية
تسويق املستلزمات
الطبية

املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
فني مختبر فيزيائي – ضوء وبصريات

9512005

فني بصريات

3311192

اختصاصي قياس البصر

2315111

اختصاصي تركيب نظارات طبية

2315121

فني تسويق األدوية

3321022

فني إلكتروني أجهزة طبية

3214052

بائع أجهزة طبية

5313024

بائعو التجهيزات الطبية

5313000

بائع جتهيزات طبية عام

5313013

اجلدول 7.18
7
الوظائف املتاحة حالي ًا يف قطاع اخلدمات املالية
التخصصات

املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
محاسب عام

2622011

محاسب زبائن

5211153

محاسبة التكاليف

محاسب تكاليف

2622021

تدقيق احلسابات

مدقق حسابات

2622031

مدير شئون مالية ومحاسبية

1112131

االختصاصيون يف العلوم احملاسبية

2622001

مدير ادارة التقارير املالية

1217281

مشرف مراجعة مالية

2621141

مراجع مالي اول

2621151

احملاسبة العامة

املراجعة املالية
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اجلدول 7.19
7
الوظائف املتاحة حالي ًا يف قطاع التقنية
التخصصات
أمن املعلومات
البرمجيات
بأنواعها

املسميات املهنية املعتمدة من الدليل املهني السعودي رقم املهنة (الدليل املهني السعودي)
أخصائي أمن املعلومات

2133291

إداري أمن معلومات

2133301

أخصائي هندسة البرمجيات

2133311

أخصائي تطوير البرمجيات

2133251

 .2التخصصات املطلوبة مستقب ًال حسب رؤية 2030
لتحديــد الوظائــف املســتقبلية لســوق العمــل الســعودي والتــي تتوافــق مــع رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠
فقــد مت الرجــوع إلــى املصــادر التاليــة:
ً 16
· برامج رؤية  2030حلصر قطاعات الوظائف املطلوبة محلياً مستقبال.
17
· التقرير الصادر عن منتدى العالم االقتصادي حلصر الوظائف املطلوبة عامليًا يف املستقبل.
18
· تقارير ودراسات لبعض الغرف التجارية.
19
· منصة اكتشاف حلصر باقي الوظائف املطلوبة حالياً ولم يتم شملها يف املصادر السابقة.
رؤية :2030
يســتند اجلــزء األول مــن حصــر الوظائــف املطلوبــة مســتقب ً
ال إلــى برامــج خطــة  2030وهــي
الرؤيــة الطموحــة التــي وصفهــا صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد نائــب
ألمــة طموحــة .إنهــا
رئيــس مجلــس الــوزراء –حفظــه اهلل – بقولــه« :هــي خطــة جريئــة قابلــة للتحقيــق َ
تعبــر عــن أهدافنــا وآمالنــا علــى املــدى البعيــد ،وتســتند إلــى مكامــن القــوة والقــدرات الفريــدة لوطننــا.
وهــي ترســم تطلعاتنــا نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا إنشــاء مجتمــع نابــض باحليــاة يســتطيع
فيــه جميــع املواطنــن حتقيــق أحالمهــم وآمالهــم وطموحاتهــم يف اقتصــاد وطنــي مزدهــر».
وعليــه ،فــإن خطــة رؤيــة  2030ترســم توجه ـاً واضح ـاً يقــود اململكــة نحــو األفضــل ،والــذي مت
بنــا ًء عليــه إعــداد التصــور املشــار إليــه عــن الوظائــف املطلوبــة مســتقب ً
ال يف اململكــة العربيــة الســعودية.
كمــا مت اســتقصاء القطاعــات الواعــدة مــن البرامــج عــن طريــق الدخــول يف تفاصيــل البرامــج
واملشــاريع املطروحــة لــكل برنامــج واســتنباط القطاعــات املتعلقــة منهــا.
 .16رؤية Retrieved December 29, 2020, from https://vision2030.gov.sa/en/node .2030
ZAHIDI, S. (2020). THE JOBS OF TOMORROW. Retrieved December 31, 2020, from https://www.imf.org/ .17
external/pubs/ft/fandd/2020/12/WEF-future-of-jobs-report-2020-zahidi.htm
 .18غرفة الرياض التجارية .2020 .دراسة وظائف املستقبل يف اململكة العربية السعودية .غرفة الرياض التجارية.

 .19ياسر بكار .2020 .ماهي التخصصات اجلامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اململكة  .2030منصة اكتشاف.
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برامج رؤية  2030املتعلقة بالتوظيف وأهم محاورها:

20

·

·
·

·

·

·

·

·

برنامــج جــودة احليــاة - :هــذا البرنامــج معنــي بتهيئــة البيئــة الالزمــة لدعــم واســتحداث خيــارات
جديــدة تعــزز مشــاركة املواطــن واملقيــم يف النشــاطات الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة التــي
تســاهم يف تعزيــز جــودة حيــاة الفــرد واألســرة وتنويــع النشــاط االقتصــادي.
برنامــج تطويــر القطــاع املالــي :هــذا البرنامــج معنــي بتطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل ،وحتفيز
االدخــار ،والتمويــل واالســتثمار.
برنامــج اإلســكان :يهــدف البرنامــج لتقــدمي حلــول ســكنية متكــن األســر الســعودية مــن متلــك
املنــازل مــن خــال توفيــر حلــول متويليــة مدعومــة ومالئمــة بالتــوازي مــع زيــادة العــرض للوحدات
الســكنية ،وتطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع اإلســكان.
برنامــج حتقيــق التــوازن املالــي :هــذا البرنامــج معنــي بتحقيــق التــوازن املالــي عــن طريــق مراقبــة
واستشــراف األداء املالــي بهــدف رفــع كفــاءة االنفــاق احلكومــي وإدارة املخاطــر املصاحبــة لذلــك،
مــع االحتفــاظ باحتياطيــات ماليــة مناســبة وقــدرة عاليــة مســتدامة علــى االســتدانة مــن األســواق
املاليــة احملليــة والدوليــة.
برنامــج التخصيــص :هــذا البرنامــج معنــي بتعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف تقــدمي اخلدمــات
وإتاحــة األصــول احلكوميــة أمامــه .عــاوة علــى ذلــك يســعى البرنامــج إلــى جــذب االســتثمارات
األجنبيــة املباشــرة.
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية :هــذا البرنامــج معنــي بتحويــل
اململكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية دوليــة يف عــدد مــن املجــاالت الواعــدة
(مــع التركيــز علــى تطبيــق تقنيــات اجليــل الرابــع للصناعــة ( ،كمــا يركــز البرنامــج علــى أربعــة
قطاعــات رئيســة هــي الصناعــة ،والتعديــن ،والطاقــة ،واخلدمــات اللوجســتية .يعمــل البرنامــج
علــى تطويــر األنظمــة املناســبة ،وتوفيــر التمويــل املطلــوب ،وتطويــر البنيــة التحتيــة واألراضــي
الصناعيــة واملناطــق اخلاصــة ،والتوســع يف تطبيــق إجــراءات الرقمنــة ( ،)Digitalizationوتعزيــز
عمليــات البحــث واالبتــكار والتدريــب ،ورفــع كفــاءة الكــوادر املتاحــة.
برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن :هــذا البرنامــج معنــي بتهيئــة املواقــع الســياحية والثقافيــة،
وإتاحــة أفضــل اخلدمــات قبــل وأثنــاء وبعــد زيارتهــم مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة واملشــاعر
املقدســة.
برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية :هــذا البرنامــج معنــي بتنميــة القــدرات البشــرية ويهــدف
إلــى حتســن مخرجــات منظومــة التعليــم والتدريــب يف جميــع مراحلهــا مــن التعليــم املبكــر
وحتــى التعليــم والتدريــب املســتمر مــدى احليــاة ســعيا للوصــول إلــى املســتويات العامليــة ،وذلــك
مــن خــال برامــج تعليــم وتأهيــل وتدريــب تواكــب مســتجدات العصــر ومتطلباتــه ،كمــا يســهم
البرنامــج يف تطويــر جميــع مكونــات منظومــة التعليــم والتدريــب.

 .20برامج حتقيق الرؤية Retrieved December 29, 2020, from https://vision2030.gov.sa/ar/programs
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اجلدول 7.20
10
قطاعات الوظائف املطلوبة وبرامج رؤية 2030
قطاعات الوظائف

برامج الرؤية

– السياحة – الثقافة – الترفيه – الرياضة – الصحة – حتليل البيانات

برنامج جودة احلياة

– املالية – التقنية املالية – البرمجة

برنامج تطوير القطاع املالي

– البناء واإلنشاء – املالية

برنامج اإلسكان
برنامج حتقيق التوازن املالي

– املراقبة املالية – احملاسبة والتدقيق – االستثمار

برنامج التخصيص

– إدارة األصول – إدارة املشاريع – تطوير األعمال

برنامج تطوير الصناعة
الوطنية واخلدمات اللوجستية

– الصناعة – التعدين – الطاقة – اخلدمات اللوجستية – البناء واإلنشاء

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

– السياحة – الضيافة – الثقافة – البرمجة

برنامج تنمية القدرات البشرية

– التعليم والتدريب

يســتند اجلــزء الثانــي مــن حصــر الوظائــف املطلوبــة مســتقب ً
ال إلــى تقريــر منتــدى العالــم
االقتصــادي  -بعنــوان( :مســتقبل الوظائــف) فــإن مســتقبل الوظائــف ينقســم الــى قســمني:
· وظائف ذات طلب زائد يف املستقبل (واعدة)
· وظائف سوف ينخفض الطلب عليها يف املستقبل (مندثرة)
سيتم التركيز يف هذا القسم على الوظائف الواعدة.
يف اجلــدول التالــي ســيتم توضيــح والتخصصــات املطلوبــة يف املســتقبل عامليـاً بنــاء علــى تقريــر
دراســة املنتــدى االقتصــادي العاملــي.

اجلدول 7.21
ً 11
الوظائف والتخصصات املطلوبة يف املستقبل عامليا
التخصصات

حتليل البيانات

الذكاء االصطناعي والتعلم
اآللي

190

الوظائف
•
•
•
•

محلل بيانات – Data analyst
اخصائي بيانات – Data scientist
اخصائي بيانات ضخمة – Big data specialist
اخصائــي قواعــد البيانــات والشــبكات – Database and network
professionals

• اخصائــي ذكاء اصطناعــي والتعلــم اآللــي AI and machine learning -
specialist
• اخصائي انترنت األشياء Internet of things specialist -
• مهندس روبوتات Robotic engineers -
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التخصصات
املعاجلة واألمتتة

تطوير األعمال

الوظائف

• اخصائي معاجلة وأمتتة Process automation specialist -
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقنية املعلومات

هندسة

مدير مشاريع Project managers -
اخصائي تسويق اليكتروني Digital marketing specialist -
اخصائي تخطيط Strategy specialist -
مطورو أعمال Business development professionals -
مديــر إدارة خدمــات األعمــال Business services and administrative -
managers
مستشار تخطيط Strategic advisor -
محلل إدارة وتنظيم Management and organization analyst -
اخصائي تطوير التنظيم Organizational development specialist -
اخصائي إدارة املخاطر Risk management specialist -

• اخصائي التحول الرقمي Digital transformation specialist -
• مطور برمجيات وتطبيقات Software and applications developer -
• محلل أمن املعلومات Information security analyst -
• مهندس ميكانيكي Mechanics -
• فني ميكانيكي Machinery repairers -
• مهندس تقنية مالية FinTech engineers -

اجلــزء الثالــث مــن حصــر الوظائــف املطلوبــة مســتقب ً
ال والــذي يســتند إلــى تقريــر غرفــة الريــاض
التجارية-دراســة وظائــف املســتقبل يف اململكــة العربيــة الســعودية -املصــدر يف  2020إذ شــمل هــذا
التقريــر مــا يلــي:
· استبانة املنشآت يف القطاعات احلكومية واخلاصة وغير الربحية ( 342استبانة).
· مقابــات شــخصية (مت مقابلــة  50قيــادي 29 :مــن القطــاع اخلــاص 17 ،مــن القطــاع احلكومــي،
 4مــن القطــاع غيــر الربحــي).
· املجموعــات البؤريــة( Focus group -شــملت  300طالــب مــن منطقــة مكــة املكرمــة ،الريــاض،
املنطقــة الشــرقية ،تبــوك).
· منوذج دفالي (شمل :صانعي السياسة العامة ،اخلبراء واألكادمييني ،أصحاب األعمال).
مت حتليــل القطاعــات والتخصصــات العامــة املطلوبــة مســتقبال مــن تقريــر غرفــة الريــاض
التجاريــة ثــم قــام فريــق البحــث بدمــج التخصصــات العامــة بالوظائــف احملــددة املذكــورة يف تقريــر
منتــدى العالــم االقتصــادي (اجلــدول .)7.21وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح باجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.22
12
التخصصات والوظائف املستقبلية املطلوبة (دراسة وظائف املستقبل غرفة الرياض)
الوظائف

التخصصات

حتليل البيانات

•
•
•
•

محلل بيانات
مراقب بيانات
مستخرج بيانات
علماء بيانات

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي

•
•
•
•

فني الذكاء االصطناعي
مبرمج روبوتات
مصمم روبوتات
فني روبوتات

املعاجلة واألمتتة
إدرة األعمال

• اخصائي محتوى اليكتروني
• إدارة املتاجر االفتراضية

• مبرمج ومطور شفرات ()Coder/programmer
تقنية املعلومات

• مبرمج تطبيقات رقمية
• مصممون بلوكتشني ()Blockchain
• محللون تقنية بلوكتشني ()Blockchain

هندسة

• مهندس الطاقة البديلة واملتجددة
• مهندسو بلوكتشني ()Blockchain
• مهندسني من جميع الفئات

صحة

• أطباء
• منسوبو الوظائف الصحية بشكل عام

مالية

• محاسبون
• محلل مالي متخصص يف عمالت رقمية

السياحة والترفيه
قانون

• لم يتم ذكر الوظائف لكن ميكن االسترشاد باجلدول 7.15
• متخصص قانون دولي
• متخصص قانون جتاري

باالســتناد الــى تقريــر املنتــدى االقتصــادي العاملــي -الدراســة االســتقصائية ملســتقبل الوظائــف
 ،2020وبرامــج رؤيــة  ،2030وتقريــر غرفــة الريــاض – وظائــف املســتقبل  ،2020مت تلخيــص
التخصصــات والوظائــف املطلوبــة يف املســتقبل كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.23
10-12
ملخص التخصصات والوظائف املستقبلية
الوظائف

التخصصات

حتليل البيانات

•
•
•
•
•
•
•

اخصائي بيانات
اخصائي بيانات ضخمة
اخصائي قواعد البيانات والشبكات
محلل بيانات
مراقب بيانات
مستخرج بيانات
علماء بيانات

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي

•
•
•
•
•
•

اخصائي ذكاء اصطناعي والتعلم اآللي
اخصائي انترنت األشياء
فني الذكاء االصطناعي
مبرمج روبوتات
مصمم روبوتات
فني روبوتات

املعاجلة واألمتتة

• اخصائي معاجلة وأمتتة
• اخصائي محتوى اليكتروني

تطوير األعمال

مدير مشاريع
اخصائي تسويق اليكتروني
اخصائي تخطيط
مطوري أعمال
مدير إدارة خدمات األعمال
مستشار تخطيط
محلل إدارة وتنظيم
اخصائي تطوير التنظيم
اخصائي إدارة املخاطر

إدارة األعمال

تقنية املعلومات

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• إدارة املتاجر االفتراضية
•
•
•
•
•
•
•

اخصائي التحول الرقمي
مطور برمجيات وتطبيقات
محلل أمن املعلومات
مبرمج ومطور شفرات
مبرمج تطبيقات رقمية
مصممون بلوكتشني
محلل تقنية بلوكتشني
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الوظائف

التخصصات

مهندس ميكانيكي
فني ميكانيكي
مهندس تقنية مالية
مهندس الطاقة البديلة واملتجددة
مهندسو بلوكتشني ()Blockchain
مهندس روبوتات

هندسة

•
•
•
•
•
•

صحة

• أطباء
• منسوبي الوظائف الصحية بشكل عام

مالية

• محاسبون
• محلل مالي متخصص يف عمالت رقمية

السياحة والترفيه
قانون
الصناعة واخلدمات اللوجستية
التعليم والتدريب
التعدين

الصناعات العسكرية
اإلنتاج السينمائي

• لم يتم ذكر الوظائف لكن ميكن االسترشاد باجلدول 7.15
• متخصص قانون دولي
• متخصص قانون جتاري
• لم يتم ذكر الوظائف لكن ميكن االسترشاد باجلدول 7.16
• لم يتم حتديد الوظائف يف هذا التخصص
• هندسة تعدين
• جيولوجيا
• فيزياء األرض
• هندسة ميكانيكية
• هندسة مواد أو كيميائية
• تصميم جرافيكس
• إنتاج سينمائي

 .3مواءمة الوظائف مع نوع اإلعاقة:

كمــا مت تقريــره ســابقاً بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر محدوديــن بوظائــف معينــة ،وإمنــا
ميكنهــم اإللتحــاق بالوظائــف التــي تناســب مؤهالتهــم العلميــة ورغباتهــم ومــن ثــم ينظــر إلــى نــوع وشــدة
اإلعاقــة فيمــا إذا شــكلت حائ ـ ً
ا دون إجنــاز املهــام الوظيفيــة ،قــام الفريــق البحثــي بحصــر الوظائــف
املطلوبــة حاليـاً واملطلوبــة مســتقب ً
ال وعمــل جــدول يشــمل التخصصــات والوظائــف املناســبة لــكل نــوع
مــن أنــواع اإلعاقــات .ومــن ثــم فــإن النتائــج تتضمــن الوظائــف التــي تناســب األشــخاص ذوي االعاقــة
بجميــع أنــواع اإلعاقــات ومراحــل شــدتها ،وبالنســبة للوظائــف التــي تتناســب مــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،فقــد مت االعتمــاد علــى املصــادر التاليــة:
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· تقريــر يقســم الوظائــف حســب نــوع اإلعاقــة ألخــذ انطبــاع عــن نوعيــة الوظائــف التــي ميكــن
للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة شــغلها حســب نــوع إعاقتــه ،تقريــر أعــده مســؤولو متخصصــو
التوظيــف يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعنــوان ”Great Jobs for People with Disabilities +100
21
.”to Get You Out and Earning
· منصــة ” ”One of the premier disability job boardsللتأكــد مــن وجــود عــروض وظيفيــه فعليــة
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة .املنصــة مختصــة بالعــروض الوظيفيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
22
بشــكل حصــري.
23
· برنامج ورشة عمل بعنوان (مساهمة القطاع اخلاص يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة).
· عصــف ذهنــي مــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســؤولني عــن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
24
لتصنيــف مواءمــة الوظائــف حســب نــوع اإلعاقــة.
إذ مت اســتطالع رأي عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى رأس العمــل يف جهــات متعــددة
مــن خــال ورشــة عمــل بعنــوان  -مســاهمة القطــاع اخلــاص يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة-
والتــي أقيمــت يف نوفمبــر  .2020مت مناقشــة أنســب الوظائــف التــي تناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مبختلــف إعاقاتهــم .وكانــت النتائــج كالتالــي:

اجلدول 7.24
19
القطاعات والوظائف املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة (ورشة عمل)
الوظائف

القطاعات

الوظائف املكتبية /إدارية

•
•
•
•
•
•
•
•

مدخل بيانات
مراسل
موظف استقبال
أرشفة
اخصائي موارد بشرية
سكرتارية
استقبال
عالقات عامة

الوظائف البحثية

•
•
•
•

محلل بيانات
محلل مالي
باحث تسويقي
باحث اجتماعي

21. Tom Gerencer, C. (2020, October 13). 100+ Great Jobs for People with Disabilities to Get You Out and Earning. Retrieved
December 29, 2020, from https://zety.com/blog/jobs-for-people-with-disabilities
22. One of the premier disability job boards. Retrieved December 29, 2020, from https://www.disabledperson.com/
 .23برنامــج ورشــة عمــل بعنــوان (مســاهمة القطــاع اخلــاص يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة) ،نوفمبــر  ،2020مركــز األميــر مشــعل بــن
ماجــد بــن عبــد العزيــز لألبحــاث االجتماعيــة.

. 24برنامج عصف ذهني بعنوان (الوظائف املالئمة حسب نوع اإلعاقة) ،فبراير  ،2021مفرح عسيري.
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الوظائف

القطاعات

الوظائف احلسابية

•
•
•
•

امني صندوق
كاشير
صراف بنك
مدير حسابات

علوم احلاسوب

•
•
•
•
•

متخصص يف تكنولوجيا املعلومات
مطور ومصمم مواقع الكترونية
مهندس برمجيات
مبرمج كمبيوتر
هندسة احلماية السيبرانية ()Cyber security

وظائف تسويقية

•
•
•
•
•

بائع
تصميم جرافيكي
مدير تسويقي
مساعد مندوب مبيعات
مدير محل

وظائف املطاعم

• مقدم طعام
• طباخ
• رئيس خدمات املطاعم

وظائف مصنعية

•
•
•
•
•

خطوط اإلنتاج
مصفف أرفف
فني انتاج
إدارة مستودعات
مشرف انتاج

وظائف عن بعد

•
•
•
•
•

تسويق الكتروني
تسويق عبر الهاتف
خدمة العمالء
كول سنتر
اشراف على حسابات وسائل التواصل االجتماعي

وظائف متنوعة

•
•
•
•
•
•

سائق عام
سائق شاحنه
خدمات زراعية
منظم فعاليات (جانب الترفيه)
هندسة ميكانيكية
هندسة كهربائية

بنــا ًء علــى اجلــداول ( )7.24-7.14مت بنــاء اجلــدول التالــي والــذي يشــمل الوظائــف حســب نــوع
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اإلعاقة:

اجلدول 7.25
15،20-12
الوظائف حسب نوع اإلعاقة
الوظائف

نوع اإلعاقة

مدقق مالي

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

محلل بيانات ،أخصائي قواعد البيانات والشبكات

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

أخصائي الذكاء اصطناعي والتعلم اآللي

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

فني روبوتات

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

أخصائي معاجلة وأمتتة

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

أصائي تسويق اليكتروني

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

وظائف إدارية يف التجارة اليكترونية

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

أخصائي تطوير برمجيات

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

تصميم وحتليل البلوكتشني – blockchain

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مهندس ميكانيكي

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

وظائف محاماة وقانون

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مساعد اداري

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مهندس سالمة

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مدرب

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

وظائف يف برمجة التطبيقات والتحول الرقمي

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مبرمج

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مصور ،محرر صور وفيديوهات ،اخراج وانتاج

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

فني محطة وقود ،مشغل ماكينة ،عامل مصنع ،فني صيانة

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

فني مستودع ،منسق العروض ،مصفف أرفف ،أمني مستودع

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

مدخل بيانات

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

سكرتارية

حركية ،سمعية ،ذهنية ،بصرية

فني بصريات ،اختصاصي قياس نظر

حركية ،سمعية ،ذهنية

فني وبائع أجهزة طبية

حركية ،سمعية ،ذهنية

محاسب

حركية ،سمعية ،ذهنية

سنترال ،مراسل

حركية ،سمعية ،ذهنية

فني تسويق األدوية

حركية ،سمعية ،ذهنية
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الوظائف

نوع اإلعاقة

مأمور مبيعات ومشتريات

حركية ،سمعية ،ذهنية

اخصائي أمن معلومات

حركية ،سمعية ،ذهنية

ادارة سالسل االمداد ومسؤول مشتريات ونقل ومستودعات

حركية ،سمعية ،بصرية

تنظيم الرحالت ،مرشد سياحي ،وظائف باملرافق السياحية

حركية ،سمعية ،بصرية

مضيف

حركية ،سمعية ،بصرية

عامل استقبال ،كاشير

حركية ،سمعية ،بصرية

مسوق

حركية ،سمعية ،بصرية

مندوب مبيعات

حركية ،سمعية ،بصرية

موظفون بنوك جتارية ،واجلهات االستثمارية

حركية ،سمعية ،بصرية

موظفون يف القطاع الصحي

حركية ،سمعية ،بصرية

مسؤول سالمة يف املصانع

حركية ،سمعية ،بصرية

موظف إيجار سيارات

حركية ،سمعية ،بصرية

سائق ،موصل طلبات ،سائق معدات ثقيلة

حركية ،سمعية ،بصرية

حارس أمن

حركية ،سمعية ،بصرية

إدارة وتشغيل املرافق

حركية ،سمعية ،بصرية

 .4البرامج املقترحة حسب نوع اإلعاقة والتحليل املالي
يف قسم البرامج املقترحة والتحليل املالي مت االعتماد على املصادر التالية:
· عصــف ذهنــي مــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســؤولني عــن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
25
لتصنيــف مواءمــة البرامــج حســب نــوع اإلعاقــة.
· مت اســتعمال منــوذج ديكســواي الحتوائــه علــى أفضــل نســبة للتدريــب املدمــج (احلضــوري
26
واالفتراضــي) .ســيتم كذلــك اســتعمال النســبة للتوصــل إلــى تكلفــة التدريــب املدمــج بدقــة.
مــا مت اســتخالصه بنــاء علــى مؤشــرات احتياجــات الوظائــف املســتقبلية هــو أن أهــم العوامــل
املؤثــرة يف ســوق العمــل هــي كالتالــي:
· التقدم التقني
· أمتتة األعمال
التحضر السريع
·
ّ
. 25برنامج عصف ذهني بعنوان (الوظائف املالئمة حسب نوع اإلعاقة) ،فبراير  ،2021مفرح عسيري.

26. Dexway, C. (2019, November 08). The Flipped Classroom: 6 Advantages for the Learner. Retrieved December 31, 2020, from
https://www.dexway.com/the-flipped-classroom-6-advantages-for-the-learner/
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· العوملة وحتوالت قوة االقتصاد العاملي
· التغير املناخي
· التركيبة السكانية
مت تخصيــص بعــض البرامــج ألنــواع معينــة مــن اإلعاقــات لكن هذا ال يعني عدم قدرة األشــخاص
ذوي اإلعاقــات املغايــرة علــى تأديــة هــذه الوظائــف بســبب اختــاف نوعيــة إعاقاتهــم .بالنســبة للــدورات
والدبلومــات املدمجــة فقــد مت اعتمــاد حســاب تكلفتهــا علــى أســاس بحــث علــى موقــع ديكســواي مــن
الباحــث  Carmen Dexwayوالــذي اعتمــد منهجيــة أن الــدورات املدمجــة يجــب أن تكــون  %30عبــر النــت
و %70حضوريــة وذلــك لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن البرنامــج التدريبــي .اجلــداول التاليــة توضــح
البرامــج املقدمــة بتكلفتهــا املاليــة يف حــال مت تســليمها إلــى جهــة ثالثــة.
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عدد
الساعات
الوظيفة املستهدفة

أخصائي أمن معلومات
أخصائي أمن معلومات
مد ّقق مالي

نوع
البرنامج
أونالين
حضوري
حضوري

أونالين
أونالين
أونالين
أونالين
أونالين

التخصص

تقنية معلومات وحاسبات

تقنية معلومات وحاسبات

محاسبة أو مالية

تقنية معلومات وحاسبات

تقنية معلومات وحاسبات

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

تقنية معلومات وحاسبات

البرامج

شهادة اختصاصية يف مجال
األمن السيبراني

دبلوم األمن السيبراني

شهادة اختصاصية يف مجال
املراجعة املالية

محلل بيانات ،اخصائي قواعد
رياضيات أو حتليل البيانات
أونالين
شهادة يف مجال حتليل البيانات
البيانات والشبكات
والتخصصات الهندسية
أخصائي الذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي ،فني روبوتات
أخصائي معاجلة وأمتتة
أخصائي تسويق االلكتروني
وظائف إدارية يف التجارة
االلكترونية
اخصائي تطوير برمجيات

شهادة يف مجال حتليل الذكاء
االصطناعي

شهادة يف مجال األمتتة

شهادة يف التسويق االلكتروني

شهادة يف مجال التسوق
االفتراضي والتجارة االلكترونية

شهادة متعلقة بالبرمجة

جدول 7.26
ومستقبليا
تكلفة البرامج حلملة شهادة البكالوريوس للوظائف املطلوبة حالي ًا
ً
نوع اإلعاقة
80

NA
80
80
60
60
60
60
120

تكلفة البرنامج
(ر.س)
حركية ،سمعية،
ذهنية
حركية ،سمعية،
ذهنية
حركية ،سمعية،
ذهنية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية

مقدم الدورة  /املصدر
10,500
13,000
7,475
7,500
12,000
10,647
10,500
10,500
10,800

AC Train

جامعة املجمعة

Harvard online

Glasscock school of continuing
studies
MIT Sloan School of
Management
The London School of
Economics and Political Science
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
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نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية

عدد
الساعات
60
60

NA
30
40
91
100
91

الوظيفة املستهدفة
تصميم وحتليل البلوكتشني
مهندس ميكانيكي
وظائف محاماة وقانون
مساعد اداري
مهندس سالمة
أخصائي تسويق اليكتروني
مهندس ميكانيكي ،مهندس
سالمة
وظائف إدارية يف التجارة
االلكترونية
إدارة سالسل االمداد ومسؤول
مشتريات ونقل ومستودعات
مدرب

نوع
البرنامج
أونالين
أونالين
حضوري
حضوري
حضوري
مدمج
مدمج
مدمج
مدمج
أونالين

التخصص

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

التخصصات الهندسية

جميع التخصصات
اجلامعية

جميع التخصصات
اجلامعية

التخصصات الهندسية

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

التخصصات الهندسية

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

موارد بشرية

البرامج

شهادة متعلقة بتقنية البلوكتشني

شهادة متعلقة ب()M2M
التواصل بني اآلالت

دبلوم قانون للجامعيني

املهارات االدارية للمساعدين
اإلداريني

هندسة السالمة وتقييم
املخاطر

شهادة يف التسويق االلكتروني
االحترايف

شهادة متعلقة ب()M2M
التواصل بني اآلالت والسالمة

شهادة يف مجال التسوق
االفتراضي والتجارة االلكترونية

إدارة سالسل االمداد
واللوجستيات

شهادة تدريب املدربني

تكلفة البرنامج
(ر.س)
13,150
12,000
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

NA
NA

مقدم الدورة  /املصدر
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
15,000
4,500
7,475
15,500
19,475
15,500

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية

جامعة القصيم

AC Train

مركز علوم االرتقاء***

جامعة اإلمام

MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management

10,000
14,700

& British Academy For Training
Development

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.26مت حتليــل البرامــج التدريبيــة حلملــة شــهادة البكالوريــوس كمــا هــو
موضــح يف اجلــدول التالــي:

جدول 7.27
حاليــا
حتليــل مالــي للبرامــج املقدمــة حلملــة الشــهادة البكالوريــوس للوظائــف املطلوبــة
ً
ـتقبليا
و مسـ
ً
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

19,475

البرنامج األقل تكلفة

4,500

املتوسط ()Mean

11,591

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط احلسابي ()Median

11,988

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات املطلوبة

71

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة التدريبية

164

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

* مت عمــل حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة للتوصــل إلــى متوســط إجمالــي تكلفــة التدريــب
الوظيفــي للشــخص الواحــد حســب املؤهــل العلمــي .ثــم بعــد ذلــك مت التوصــل الــى متوســط تكلفــة
الســاعة التدريبيــة ،لعمــل حتليــل مالــي لتكلفــة تدريب الشــخص الواحــد بعد مواءمة البرنامــج التدريبي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب نــوع اإلعاقــة .يتــم العمــل باآلليــة نفســها لــكل مــن املؤهــات العلميــة.
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عدد
الساعات
90
80
125
120
112
112
65
112
112

الوظيفة املستهدفة
فني بصريات ،اختصاصي قياس نظر
فني وبائع أجهزة طبية
محاسبة
سنترال ،مراسل ،جميع الوظائف املكتبية
فني تسويق األدوية
وظائف يف برمجة التطبيقات والتحول
الرقمي
مأمور مبيعات ومشتريات
وظائف يف البرمجة وأمن املعلومات
تنظيم الرحالت ،مرشد سياحي ،وظائف
باملرافق السياحية ،وظائف يف الضيافة

نوع البرنامج
حضوري
مدمج
حضوري
حضوري
مدمج
مدمج
مدمج
مدمج
مدمج

التخصص

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

البرامج

دبلوم بصريات

دبلوم تقنية األجهزة طبية

برنامج محاسبة

دبلوم إدارة مكتبية

مفاهيم نظم إدارة اجلودة
للصناعات الدوائية

احلاسب اآللي يف البرمجة
التطبيقية

إدارة املبيعات

دبلوم األمن السيبراني

إدارة الترفيه

اجلدول 7.28
ومستقبليا
حاليا
تكلفة البرامج حلملة شهادة الثانوية للوظائف املطلوبة
ً
ً
نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

تكلفة البرنامج
(ر.س)
11,413
13,900
8,900
10,000
16,000
10,000
10,000
20,000
10,000

مقدم الدورة  /املصدر
متوسط تكلفة الدورات
احلضورية*

NSF international
معهد جدة الدولي العاملي
للتدريب**
جامعة تبوك
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

عدد
الساعات
112
112
112
NA
73
31

الوظيفة املستهدفة
مضيف
عامل استقبال ،كاشير
مصور ،محرر صور وفيديوهات ،اخراج
وانتاج
تسويق رقمي
وظائف التسويق يف جميع القطاعات
مندوب مبيعات

موظفون بنوك جتارية ،واجلهات االستثمارية 300
300
240

موظفون يف القطاع الصحي
مسؤول سالمة يف املصانع

نوع البرنامج
مدمج
مدمج
مدمج
مدمج
أون ألين
أون الين
أون الين
أون الين
حضوري

التخصص

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

البرامج

خدمات الضيافة اجلوية

دبلوم لغة اجنليزية

صناعة احملتوى اإلعالمي

التسويقي الرقمي

دبلوم تسويقي

دبلوم املبيعات االحترايف

دبلوم إدارة األعمال املصرفية
واالستثمار

إدارة اجلودة الصحية

دبلوم السالمة واألمن املهني

تكلفة البرنامج
(ر.س)
20,000
24,000
18,000
10,000
15,000
5,000
7,000
7,000
20,000

مقدم الدورة  /املصدر
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
الغرفة التجارية بالقريات
الغرفة التجارية بالقريات
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

* لعدم توافر سعر التكلفة مت اعتماد متوسط تكلفة الدورات احلضورية
**مت احلصول على تفاصيل الدورات عن طريق التواصل املباشر مع املعهد
بنــاء علــى (اجلــدول  )7.33فقــد مت حتليــل البرامــج التدريبيــة حلملــة شــهادة الثانويــة كمــا هــو
موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.29
ومستقبليا
حاليا
حتليل مالي للبرامج املقدمة حلملة الشهادة الثانوية للوظائف املطلوبة
ً
ً
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

24,000

البرنامج األقل تكلفة

5,000

املتوسط ()Mean

13,123

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط احلسابي ()Median

14,500

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة
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متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

133

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)
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تكلفة البرنامج
(ر.س)
نوع اإلعاقة

عدد الساعات

الوظيفة املستهدفة

نوع
البرنامج

البرامج

املونتاج واإلخراج املرئي

اجلدول 7.30
ومستقبليا
حاليا
تكلفة البرامج حلملة شهادة ما دون الثانوية للوظائف املطلوبة
ً
ً
مقدم الدورة  /املصدر

مدمج

اللغة اإلجنليزية

15
18
30

عامل استقبال ،كاشير
موظف إيجار سيارات
سائق ،موصل طلبات ،سائق معدات
ثقيلة

حضوري

حضوري

حضوري

مهارات االلتقاء والتواصل

إدارة وتنظيم نشاط تأجير السيارات
واللوائح املنظمة

تعليم القيادة

مركز االمداد للتدريب*

مركز علوم االرتقاء*

AC Train

AC Train

AC Train

Wallstreet English

مصور ،محرر صور وفيديوهات

أون الين

صيانة احملطات وتشخيص أعطال
املعدات

الصيانة والتشغيل للماكينات الدوارة

60

عامل استقبال ،كاشير

فني محطة وقود ،مشغل ماكينة ،عامل
حضوري
مصنع

فني محطة وقود ،مشغل ماكينة ،عامل
حضوري
مصنع ،فني صيانة

فني مستودع ،منسق العروض ،مصفف
إدارة وتشغيل املستودعات ،وقطع الغيار
حضوري
أرفف ،أمني مستودع
واجلرد

حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
38
40
40
40

4,500
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية

مركز علوم االرتقاء*

6,000
7,475
7,475
7,476

بصرية

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

حركية ،سمعية،
1,500
1,000
2,760

مدرسة جدة املتطورة لتعليم
القيادة

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع اإلعاقة

عدد الساعات
30
25
240
120
240

الوظيفة املستهدفة
حارس أمن
إدارة وتشغيل املرافق
مدخل بيانات
مدخل بيانات
سكرتارية

نوع
البرنامج

حضوري

أون الين

أون الين

أون الين

أون الين

البرامج

ضابط احلماية املعتمد

السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

ادخال بيانات ومعاجلة نصوص

استخدام احلاسب اآللي يف األعمال
املكتبية

السكرتارية وإدارة املكاتب

مركز فكر األعمال للتدريب

فني مستودع ،منسق العروض ،مصفف
أرفف ،أمني مستودع
موظف ايجار سيارات ومدخل بيانات
عامل استقبال ،كاشير

مدمج

مدمج

مدمج

إدارة وتشغيل املستودعات ،وقطع الغيار
واجلرد

إدارة وتنظيم نشاط تأجير السيارات
واللوائح املنظمة وإدخال البيانات

مهارات االلتقاء والتواصل باالجنليزي

تكلفة البرنامج
(ر.س)
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية

مقدم الدورة  /املصدر

3,000
2,500
2,500
1,750
3,250

مركز علوم االرتقاء*

جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز

160
258
53

جامعة األمير سطام بن

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

9,226

3,500
7,500

 ،Wallstreet englishمركز علوم

عبدالعزيزAC Train ،
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز ،مركز علوم االرتقاء
االرتقاء

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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*مت احلصول على التكاليف عن طريق التواصل مع املعهد.
بنــاء علــى (اجلــدول )7.30قــد مت حتليــل البرامــج التدريبيــة حلملــة مؤهــل علمــي مــا دون
الثانويــة كمــا هــو املوضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.31
حاليــا
حتليــل مالــي للبرامــج املقدمــة حلملــة شــهادة مــا دون الثانويــة للوظائــف املطلوبــة
ً
ـتقبليا
ومسـ
ً
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

9,226

البرنامج األقل تكلفة

1,000

املتوسط ()Mean

4,463

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط احلسابي ()Median

5,113

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

88

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية
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متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى اجلــداول ( )7.31-7.26فــإن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر محصوريــن بشــكل كبيــر
علــى وظائــف معينــة حســب إعاقتهــم .وقــد مت عمــل حتليــل مالــي مختصــر بســبب تداخــل اإلعاقــات
يف برامــج التدريــب.

اجلدول 7.32
حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة للوظائــف املطلوبــة
حاليــا ومســتقبلي ًا
ً
نوع اإلعاقة

متوسط تكلفة البرامج حلملة متوسط تكلفة البرامج حلملة متوسط تكلفة البرامج حلملة
مؤهل علمي ما دون الثانوية
الشهادة الثانوية
شهادة البكالوريوس

إعاقة حركية

11,591

13,123

4,463

إعاقة سمعية

11,591

13,123

4,463

إعاقة بصرية

11,828

13,224

4,463

إعاقة ذهنية

11,201

14,853

4,918

كمــا يالحــظ مــن اجلــدول الســابق فــإن تكلفــة تدريــب األشــخاص ذوي املؤهــل العلمــي مــا دون
الثانويــة يعــد األقــل تكلفــة نســبيا وأن تكلفــة تدريــب أصحــاب مؤهــل الثانويــة هــو األعلــى مــن ناحيــة
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التكلفــة نســبياً بينمــا تكلفــة تدريــب األشــخاص ذوي املؤهــل العلمــي اجلامعــي (بكالوريــوس وأعلــى)
يعــد متوسـ ً
ـطا مــن ناحيــة متوســط اجمالــي التكلفــة .ويعــود ذلــك لألســباب التاليــة:
· مــدة تدريــب حملــة مؤهــل الثانويــة تعــد األطــول نســب ًيا ألن برامجهــم التدريبيــة يف الغالــب تكــون
برنامــج دبلــوم.
· متوســط تكلفــة الســاعة التدريبيــة حلملــة شــهادة البكالوريــوس هــو األعلــى لصعوبــة وتطــور
املــواد التدريبيــة.
· تدريــب حلملــة شــهادات مــا دون الثانويــة هــو األقــل تكلفــة نســبياً العتمــاد الوظائــف املقترحــة
لهــم علــى اجلهــد البدنــي وليــس الذهنــي وذلــك ال يتطلــب دورات تدريبيــة معقــدة أو ذات مــدة
طويلــة.
تكاليف مساعد املدرب- :
· بالعــودة الــى (اجلــدول  )7.2فــإن تكلفــة مســاعد املــدرب املتخصــص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
هــي  24ريــال ســعودي للســاعة التدريبيــة الواحــدة.
· بالعــودة الــى (اجلــدول ( ،)7.27اجلــدول ( ،)7.29اجلــدول  )7.31فإن متوســط عدد الســاعات
التدريبيــة للبرامــج املخصصــة حلملــة شــهادة البكالوريــوس هــي  71ســاعة تدريبيــة ومتوســط
عــدد الســاعات التدريبيــة للبرامــج املخصصــة حلملــة شــهادة الثانويــة هــي  130ســاعة تدريبيــة
ومتوســط عــدد الســاعات التدريبيــة حلملــة شــهادات مــادون الثانويــة هــي  88ســاعة تدريبيــة.
بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.32واملعطيــات املذكــورة مت عمــل جــدول يوضــح تكلفــة التدريــب مــع
مســاعد املــدرب حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.33
حتليــل مالــي للبرامــج حســب املؤهــل العلمــي ونــوع اإلعاقــة للوظائــف املطلوبــة حالي ـ ًا
ومســتقبلي ًا (بعــد إضافــة تكاليــف مســاعد املــدرب)
نوع اإلعاقة

متوسط تكلفة البرامج حلملة متوسط تكلفة البرامج حلملة متوسط تكلفة البرامج حلملة
مؤهل علمي ما دون الثانوية
الشهادة الثانوية
شهادة البكالوريوس

إعاقة حركية

13,306

14,838

6,574

إعاقة سمعية

13,306

14,838

6,702

إعاقة بصرية

13,543

14,939

4,463

إعاقة ذهنية

12,917

16,568

4,918
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خامس ـ ًا :التحليــل املالــي ملشــروع التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
(أكادمييــة التدريــب).
لتحقيــق هــدف (التحليــل املالــي ملشــروع التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (أكادمييــة
التدريــب)
قام فريق الدراسة باإلجراءات التالية:
مت األخــذ يف االعتبــار العوامــل املؤثــرة يف أنــواع الوظائــف والتخصصــات املطلوبــة يف الســوق
الســعودي ومنهــا رؤيــة اململكــة – 2030أمتتــة االعمــال – التحضــر والتقــدم الســريع -العوملــة وحتــوالت
االقتصــاد العاملــي – التركيبــة الســكانية للمجتمــع والتــي يغلــب عليهــا فئــة الشــباب مــن اجلنســن.
بشكل عام ميكن تصنيف تنفيذ التدريب عبر األكادميية ضمن أحد األشكال الثالثة التالية:
 -1حضوري
 -2افتراضي
 -3مدمج (حضوري وافتراضي)
املنهجية:
مت ذكــر البرامــج املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للوظائــف املطلوبــة حاليــاً ومســتقبل ًيا يف
القســم الرابــع (التخصصــات املطلوبــة حســب نــوع اإلعاقــة) .وفيمــا يخــص هــذا القســم فقــد مت إعــادة
ترتيــب البرامــج حســب تصنيفهــا إلــى برامــج حضوريــة وافتراضيــة ومدمجــة .ومت احتســاب متوســط
تكلفــة التدريــب حســب التصنيــف .بعــد ذلــك مت عمــل حتليــل مالــي للبرامــج التدريبيــة ومــن ثــم مت بنــاء
دراســة جــدوى متكاملــة ملشــروع األكادمييــة التدريبيــة.
وبنا ًء على النتائج مت عمل التالي:
إنشــاء منــوذج حتليــل مالــي لبرامــج التدريــب يفتــرض وجــود منصــة أكادمييــة تدريبيــة يعهــد بهــا
إلــى طــرف ثالــث يعمــل ككيــان مســتقل أو كشــركة خاصــة.

 .1البرامج احلضورية
قــام فريــق الدراســة بالرجــوع إلــى أســعار بعــض البرامــج التدريبيــة احلضوريــة محل ًيــا واقليم ًيــا
وعامل ًيــا حلملــة الشــهادة الثانويــة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.34
حاليا ومستقبلي ًا
تكلفة البرامج احلضورية للوظائف املطلوبة
ً
عدد الساعات
90
125
120
240

الوظيفة املستهدفة
فني بصريات ،اختصاصي قياس
نظر
محاسبة
سنترال ،مراسل ،جميع الوظائف
املكتبية
مسؤول سالمة يف املصانع

التخصص

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

البرامج

دبلوم بصريات

برنامج محاسبة

دبلوم إدارة مكتبية

دبلوم السالمة واألمن املهني

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية ،ذهنية
حركية ،سمعية ،بصرية
حركية ،سمعية ،بصرية
حركية ،سمعية ،بصرية

تكلفة البرنامج
11,413
8,900
10,000

NA
80
30

وظائف محاماة وقانون
مدقق مالي
مساعد اداري

جميع التخصصات
اجلامعية

محاسبة أو مالية

دبلوم قانون للجامعيني

شهادة اختصاصية يف مجال
املراجعة املالية

املهارات االدارية للمساعدين جميع التخصصات
اجلامعية
اإلداريني

20,000

حركية ،سمعية ،ذهنية،
بصرية
حركية ،سمعية ،ذهنية
حركية ،سمعية ،ذهنية،
بصرية

البرامج حلملة الشهادة البكالوريوس
15,000
7,475
4,500

أخصائي أمن معلومات

دبلوم األمن السيبراني
NA

تقنية معلومات
وحاسبات
حركية ،سمعية ،ذهنية
13,000

مقدم الدورة  /املصدر
متوسط تكلفة الدورات
احلضورية*
معهد جدة الدولي العاملي
للتدريب**
جامعة تبوك
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز

جامعة اإلمام

AC Train
مركز علوم االرتقاء**
جامعة املجمعة
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211

212
نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية ،ذهنية،
بصرية

عدد الساعات
40

الوظيفة املستهدفة
مهندس سالمة

التخصص

التخصصات
الهندسية

البرامج

هندسة السالمة وتقييم
املخاطر

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
تكلفة البرنامج
7,475

حركية ،سمعية ،بصرية،
ذهنية
حركية ،سمعية ،بصرية،
ذهنية
حركية ،سمعية ،بصرية،
ذهنية

40
40
40
15

فني محطة وقود ،مشغل ماكينة،
عامل مصنع
فني محطة وقود ،مشغل ماكينة،
عامل مصنع ،فني صيانة
فني مستودع ،منسق العروض،
مصفف أرفف ،أمني مستودع
عامل استقبال ،كاشير
موظف إيجار سيارات
سائق ،موصل طلبات ،سائق
معدات ثقيلة
حارس أمن

-

-

-

-

-

-

-

صيانة احملطات وتشخيص
أعطال املعـــــــدات

الصيانة والتشغيل للماكينات
الدوارة

إدارة وتشغيل املستودعات،
وقطع الغيار واجلرد

مهارات االلتقاء والتواصل

إدارة وتنظيم نشاط تأجير
السيارات واللوائح املنظمة

تعليم القيادة

ضابط احلماية املعتمد

البرامج التي ال حتتاج ملؤهل علمي
7,475
7,475
7,476

حركية ،سمعية ،بصرية

18
30
30

2,760

1,000

1,500

حركية ،سمعية ،بصرية
حركية ،سمعية ،بصرية
حركية ،سمعية ،بصرية
3,000

مقدم الدورة  /املصدر

AC Train

AC Train
AC Train
AC Train
مركز علوم االرتقاء**
مركز االمداد للتدريب**
مدرسة جدة املتطورة
لتعليم القيادة
مركز علوم االرتقاء**
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*لعدم توافر سعر التكلفة مت اعتماد متوسط تكلفة الدورات احلضورية
**مت استيفاء املعلومات عبر التواصل مع املعهد.
بنــاء علــى (اجلــدول  )7.34فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة احلضوريــة حلملــة الشــهادة
الثانويــة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

جدول 7.35
تكلفة البرامج احلضورية حلملة شهادة الثانوية
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

20,000

البرنامج األقل تكلفة

8,900

املتوسط ()Mean

12,578

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

14,450

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

144

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

91

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــاء علــى (اجلــدول  )7.34فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة احلضوريــة حلملــة شــهادة
البكالوريــوس مت توضيحــه يف اجلــدول التالــي:

جدول 7.36
تكلفة البرامج احلضورية حلملة شهادة البكالوريوس
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

15,000

البرنامج األقل تكلفة

4,500

املتوسط ()Mean

9,490

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

9,750

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

50

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

168

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.34فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة احلضوريــة حلملــة املؤهــل
العلمــي مــا دون الثانويــة يوضحــه اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.37
تكلفة البرامج احلضورية حلملة املؤهل العلمي ما دون الثانوي
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

7,475

البرنامج األقل تكلفة

1,000

املتوسط ()Mean

4,384

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

4,238

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

30

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

130

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــاء علــى (اجلــدول  )7.34فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة احلضوريــة جلميــع املؤهــات
العلميــة يوضحــه اجلــدول التالي:

اجلدول 7.38
حتليل مالي للبرامج احلضورية

املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

20,000

البرنامج األقل تكلفة

1,000

املتوسط ()Mean

8,028

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

10,500

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

67

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

124

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

 .2البرامج االفتراضية
مــن خــال اســتطالع فريــق البحــث للبرامــج التدريبيــة وجــد أن بعــض البرامــج ميكــن تقدميهــا
عــن طريــق أكادمييــة افتراضيــة بنــا ًء علــى املؤهــات العلميــة املوضحــة يف اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.39
ومستقبليا
تكلفة البرامج االفتراضية للوظائف املطلوبة حالي ًا
ً
تكلفة البرنامج
15,000
7,000
7,000
5,000

نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

عدد الساعات
73
300
300
31

الوظيفة املستهدفة
وظائف التسويق يف جميع
القطاعات
موظفو البنوك التجارية،
واجلهات االستثمارية
موظفون يف القطاع الصحي
مندوب مبيعات

التخصص

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

البرامج

دبلوم تسويقي

دبلوم إدارة االعمال املصرفية
واالستثمار

إدارة اجلودة الصحية

دبلوم املبيعات االحترايف

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
مقدم الدورة  /املصدر
جامعة امللك عبدالعزيز
الغرفة التجارية بالقريات
الغرفة التجارية بالقريات
جامعة امللك عبدالعزيز

تقنية معلومات وحاسبات

تقنية معلومات وحاسبات

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

شهادة يف مجال حتليل البيانات

شهادة يف مجال حتليل الذكاء
االصطناعي

شهادة يف مجال األمتتة

شهادة يف التسويق االليكتروني

البرامج حلملة الشهادة البكالوريوس

رياضيات أو حتليل البيانات محلل بيانات ،اخصائي قواعد
البيانات والشبكات
والتخصصات الهندسية
أخصائي الذكاء الصناعي
والتعلم اآللي ،فني روبوتات
اخصائي معاجلة وأمتتة
اخصائي تسويق اليكتروني

شهادة اختصاصية يف مجال األمن
السيبراني
80
80
60
60
60

تقنية معلومات وحاسبات

حركية ،سمعية،
ذهنية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية

أخصائي أمن معلومات
10,500
7,500
12,000
10,647
10,500

Harvard online
Glasscock school of continuing
studies
MIT Sloan School of
Management
The London School of Economics
and Political Science
MIT Sloan School of
Management

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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216
تكلفة البرنامج
10,500
10,800
13,150
12,000
14,700

نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية

عدد الساعات
60
120
60
60
NA

الوظيفة املستهدفة
وظائف إدارية يف التجارة
االلكترونية
أخصائي تطوير برمجيات
تصميم وحتليل البلوكتشني
مهندس ميكانيكي
مدرب

التخصص

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

تقنية معلومات وحاسبات

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

التخصصات الهندسية

موارد بشرية

البرامج

شهادة يف مجال التسوق
االفتراضي والتجارة االلكترونية

شهادة متعلقة بالبرمجة

شهادة متعلقة بتقنية البلوكتشني

شهادة متعلقة ب( )M2Mالتواصل
بني اآلالت

شهادة تدريب املدربني

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
مقدم الدورة  /املصدر
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
MIT Sloan School of
Management
& British Academy For Training
Development

حركية ،سمعية،
بصرية

38
25
240
120
240

عامل استقبال ،كاشير
إدارة وتشغيل املرافق
مدخل بيانات
مدخل بيانات
سكرتارية

-

اللغة اإلجنليزية

السكرتارية التنفيذية وإدارة
املكاتب

ادخال بيانات ومعاجلة نصوص

استخدام احلاسب اآللي يف
األعمال املكتبية

السكرتارية وادارة املكاتب

البرامج التي ال حتتاج ملؤهل علمي
6,000

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية
حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية

Wallstreet english

2,500
2,500
1,750
3,250

مركز فكر األعمال للتدريب
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز
جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.39فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة االفتراضيــة حلملــة شــهادة
الثانويــة يوضحــه اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.40
تكلفة البرامج االفتراضية حلملة الشهادة الثانوية

املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

15,000

البرنامج األقل تكلفة

5,000

املتوسط ()Mean

8,500

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

10,000

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

176

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

103

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــاء علــى (اجلــدول  )7.39فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة االفتراضيــة حلملــة شــهادة
البكالوريــوس كمــا هــو املوضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.41
تكلفة البرامج االفتراضية حلملة شهادة البكالوريوس

املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

14,700

البرنامج األقل تكلفة

7,500

املتوسط ()Mean

11,230

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

11,100

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

71

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

162

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.39فــإن متوســط تكلفــة البرامــج االفتراضيــة التــي ال حتتــاج ملؤهــل
علمــي يوضحهــا اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.42
تكلفة البرامج االفتراضية التي ال حتتاج ملؤهل علمي
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

6,000

البرنامج األقل تكلفة

1,750

املتوسط ()Mean

3,200

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

3,875

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

133

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

59

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.39فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة االفتراضيــة جلميع املؤهالت
العلميــة يوضحــه اجلــدول التالي:

اجلدول 7.43
حتليل مالي للبرامج االفتراضية
البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

15,000

البرنامج األقل تكلفة

1,750

املتوسط ()Mean

8,542

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

8,375

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

112

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

121

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

 .3برامج التعليم املدمج

املعادلة

البرامــج املدمجــة هــي البرامــج التــي تقــدم حضوري ـاً وافتراضي ـاً ومــن خــال اســتطالع فريــق
البحــث للبرامــج التدريبيــة وجــد أن بعــض البرامــج ميكــن تقدميهــا عــن طريــق أكادمييــة مدمجــة بنــاء
علــى املؤهــات العلميــة:

218

اجلدول 7.44
ومستقبليا
تكلفة البرامج املدمجة للوظائف املطلوبة حالي ًا
ً
الساعات

الوظيفة املستهدفة
فني تسويق األدوية
وظائف يف برمجة التطبيقات والتحول
الرقمي
مأمور مبيعات ومشتريات
وظائف يف البرمجة وأمن املعلومات
تنظيم الرحالت ،مرشد سياحي ،وظائف
باملرافق السياحية ،وظائف يف الضيافة
تسويق رقمي
مضيف

التخصص

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

البرامج

مفاهيم نظم إدارة اجلودة للصناعات
الدوائية

احلاسب اآللي يف البرمجة التطبيقية

إدارة املبيعات

دبلوم األمن السيبراني

إدارة الترفيه

التسويقي الرقمي

خدمات الضيافة اجلوية

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
نوع اإلعاقة
112
112
65
112
112
NA
112

دبلوم لغة اجنليزية

تكلفة
البرنامج
حركية ،سمعية،
بصرية

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

ثانوية عامة

10,000

16,000
حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية 10,000
حركية ،سمعية،
بصرية

حركية ،سمعية،
ذهنية ،بصرية 20,000
10,000
10,000
20,000

عامل استقبال ،كاشير

صناعة احملتوى اإلعالمي

112

ثانوية عامة

حركية ،سمعية،
بصرية

مصور ،محرر صور وفيديوهات ،اخراج
وانتاج

24,000

112

حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية 18,000

مقدم الدورة  /املصدر
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز
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220
الساعات
80

الوظيفة املستهدفة
فني وبائع أجهزة طبية

التخصص

ثانوية عامة

البرامج

دبلوم تقنية األجهزة طبية

البرامج حلملة الشهادة الثانوية
نوع اإلعاقة
حركية ،سمعية،
بصرية

تكلفة
البرنامج
13,900

مقدم الدورة  /املصدر
 ,NSF internationalمعهد العواصم
التقني

إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق

شهادة يف التسويق االلكتروني
االحترايف

البرامج حلملة الشهادة البكالوريوس
أخصائي تسويق الكتروني

شهادة متعلقة بـ( )M2Mالتواصل بني
اآلالت والسالمة

,MIT Sloan School of Management
91

التخصصات الهندسية

حركية ،سمعية،
بصرية

مهندس ميكانيكي ،مهندس سالمة

15,500
100
NA

جامعة امللك عبدالعزيز

حركية ،سمعية،
MIT Sloan School of Management,
ذهنية ،بصرية 19,475
AC Train
حركية ،سمعية،
بصرية

91

,MIT Sloan School of Management

60

مصور ،محرر صور وفيديوهات
عامل استقبال ،كاشير
فني مستودع ،منسق العروض ،مصفف
أرفف ،أمني مستودع
موظف ايجار سيارات ومدخل بيانات

-

املونتاج واإلخراج املرئي

مهارات االلتقاء والتواصل باالجنليزي

إدارة وتشغيل املستودعات ،وقطع
الغيار واجلرد

إدارة وتنظيم نشاط تأجير السيارات
واللوائح املنظمة وإدخال البيانات

شهادة يف مجال التسوق االفتراضي إدارة أعمال أو إدارة أو
اقتصاد أو تسويق
والتجارة االلكترونية
وظائف إدارية يف التجارة االلكترونية

إدارة أعمال أو إدارة أو ادارة سالسل االمداد ومسؤول مشتريات
إدارة سالسل االمداد واللوجستيات
ونقل ومستودعات
اقتصاد أو تسويق

10,000

حركية ،سمعية،
بصرية

جامعة القصيم
15,500

جامعة امللك عبدالعزيز

حركية ،سمعية،
بصرية ،ذهنية

53
160
258

البرامج التي ال حتتاج ملؤهل علمي
4,500

حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية
حركية ،سمعية،
بصرية

مركز علوم االرتقاء**

7,500
9,226
3,500

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزAC ،

 ،Wallstreet englishمركز علوم االرتقاء

Train

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز،
مركز علوم االرتقاء
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* مت احتســاب تكلفــة هــذا البرنامــج بنــا ًء علــى النمــوذج املذكــور مــن قبــل وكالــة ديكســواي
27
للتدريــب والــذي يفتــرض (ســعر الــدورة احلضوريــة ( + )%70 xســعر الــدورة االفتراضيــة .)%30 x
** مت استيفاء املعلومات عن طريق التواصل مع مقدم الدورة
بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.44فــان متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة املدمجــة حلملــة شــهادة
الثانويــة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.45
تكلفة البرامج املدمجة حلملة الشهادة الثانوية

املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

24,000

البرنامج األقل تكلفة

10,000

املتوسط ()Mean

15,190

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

17,000

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة
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متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

153

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.44فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة املدمجــة حلملــة الشــهادة
البكالوريــوس كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.46
تكلفة البرامج املدمجة حلملة شهادة البكالوريوس

املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

19,475

البرنامج األقل تكلفة

10,000

املتوسط ()Mean

15,119

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

14,738

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

94

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية
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متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

27. Dexway. (2019, November 08). The flipped Classroom: 6 advantages for the learner. Retrieved February 11, 2021, from
https://cutt.ly/8kPsPgu

221

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.44فــان متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة املدمجــة التــي ال حتتــاج ملؤهــل
علمــي كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.47
تكلفة البرامج املدمجة التي ال حتتاج ملؤهل علمي
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

9,226

البرنامج األقل تكلفة

3,500

املتوسط ()Mean

6,182

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

6,363

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

133

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

72

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

بنــا ًء علــى (اجلــدول  )7.44فــإن متوســط تكلفــة البرامــج التدريبيــة املدمجــة حلملــة املؤهــات العلميــة
مــا دون الثانويــة كمــا هوموضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.48
حتليل مالي للبرامج املدمجة حلملة املؤهالت العلمية ما دون الثانوية
املعادلة

البرامج

التكلفة (بالريال السعودي)

البرنامج األعلى تكلفة

24,000

البرنامج األقل تكلفة

3,500

املتوسط ()Mean

13,172

(مجموع تكاليف البرامج ÷ عدد البرامج)

الوسيط ()Median

13,750

((تكلفة البرنامج األعلى تكلفة  +تكلفة البرنامج
األقل تكلفة) ÷ )2

متوسط عدد الساعات
املطلوبة

109

متوسط الساعات التدريبية جلميع البرامج =
(عدد البرامج ÷ عدد الساعات يف البرامج)

متوسط تكلفة الساعة
التدريبية

138

متوسط تكلفة الساعة جلميع البرامج =
(تكلفة البرنامج ÷ عدد الساعات يف البرنامج)

وميكننــا االســتنتاج أن البرامــج املدمجــة هــي ذات التكلفــة األعلــى نســبياً ،ثــم تليهــا البرامــج
احلضوريــة وأخيــرا البرامــج االفتراضيــة ،ويعــود ذلــك إلــى وفــرة البرامــج االفتراضيــة وعــدم
محدوديتهــا بعــدد معــن مــن احلضــور ونــدرة البرامــج املدمجــة .مت اســتعمال املتوســط األعلــى واألدنــى
( )Medianلكبــر عــدد البرامــج التدريبيــة واختــاف التوزيــع مــن ناحيــة التكلفــة.
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 .4دراسة جدوى األكادميية التدريبية
مت عمــل دراســة جــدوى لألكادمييــة التدريبيــة وقــد مت اعتبارهــا شــركة خاصــة ذات مســؤولية
محــدودة.
لقــد مت بنــاء النمــوذج املالــي مــن خــال افتــراض أن األكادمييــة التدريبيــة ســتكون منصــة
افتراضيــة تعمــل كمرجــع وبيئــة تدريبيــة جلميــع املتدربــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ســواء مت
التدريــب عــن طريــق الــدورات عبــر االنترنــت أو عــن طريــق الــدورات احلضوريــة أو املدمجــة ،وســيكون
تقــدمي الــدورات االليكترونيــة عــن طريــق املنصــة االفتراضيــة .ستشــمل منصــة األكادمييــة كذلــك نظــام
إدارة تعلــم (“ )Learning management system “LMSاو مــا يســمى كذلــك ببــاك بــورد .Blackboard
لقيــاس األداء املالــي لبنــاء منصــة تدريبيــة توجــب عمــل دراســة ماليــة ملشــروع منصــة تدريبيــة
الكترونيــة .لعمــل دراســة ماليــة يجــب علينــا وضــع افتراضــات لألمــور التاليــة:
 .1األصــول الثابتــة واملصاريــف طويلــة األجــل :تعــرف األُصــول الثابتــة علــى أنهــا العناصــر طويلــة
األجــل مــن ممتلــكات أو معــدات متتلكهــا الكيانــات املختلفــة والتــي تخطــط مــن أجــل اســتخدامها
لوقــت طويــل يف توليــد الدخــل ويدخــل يف حكمهــا املصاريــف طويلــة األجــل التــي تســتخدم يف
تأســيس الشــركة ويتــم التعامــل معهــا كأصــول حتــى لــو لــم تكــن ملموســة.
 .2مصاريــف مــا قبــل التشــغيل :التكاليــف التــي ترتبــط مباشــرة مــع نشــاطات الشــركة التشــغيلية
والتــي تكــون يف املرحلــة التأسيســية قبــل حتقيــق الشــركة للمبيعــات.
 .3املبيعات :دخل األكادميية من رسوم التدريب.
 .4املــوارد البشــرية واحتياجــات املشــروع مــن املوظفــن :تكاليــف الرواتــب واملوظفــن للمشــروع،
ويشــمل املوظفــن ومناصبهــم وتكاليفهــم.
 .5التكاليــف املباشــرة :التكاليــف الالزمــة لتحقيــق املبيعــات مثــال( :موظفــي التشــغيل ،تكاليــف
اخلدمــات املباعــة ،الــخ)...
 .6التكاليــف غيــر املباشــرة :التكاليــف التــي ال ترتبــط مباشــرة مــع حتقيــق املبيعــات أو التكاليــف
التــي ال ترتبــط مباشــرة بأنشــطة الشــركة التشــغيلية وإمنــا تخــص اجلوانــب اإلداريــة منهــا مثــال:
(املوظفــون االداريــون ،تكاليــف تســويق ،الــخ)...
 .7األصــول الثابتــة واملصاريــف طويلــة األجــل :تكاليــف األصــول الثابتــة واملصاريــف طويلــة األجــل
للمنصــة التدريبيــة تشــمل التكاليــف الثابتــة الالزمــة يف الفتــرة اإلنشــائية وخاصــة املشــتريات
ذات العمــر االفتراضــي الطويــل .اجلــدول التالــي يبــن تكاليــف األصــول الثابتــة الالزمــة،
وطريقــة حســابها:
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 .1األصول الثابتة واملصاريف طويلة األجل:
اجلدول 7.49
األصول الثابتة واملصاريف طويلة األجل
البند

التكلفة

طريقة االحتساب

االستشارات

1,000,000

تقديرية

املكاتب

1,525,000

 5,000لكل موظف يف السنة األولى

لوازم املوظفني

305,000

 1,000لكل موظف يف السنة األولى

األثاث واألجهزة ومعدات تقنية

3,050,000

 10,000لكل موظف يف السنة األولى

مصاريف تطوير املنصة والبنية التحتية
الرقمية والتطبيق

500,000

بناء على تقديرات منصة Clutch

تعديالت مباني

3,050,000

 10,000لكل موظف يف السنة األولى

تعديالت استوديوهات تعديل احملتوى

1,675,000

 50,000لكل  10مدربني

مصاريف أخرى

500,000

تقديرية

بناء منصة

70,000

عرض سعر مقدم من cyber tech

اإلجمالي

11,675,000

 .٢مصاريف ما قبل التشغيل:

تشــمل جميــع التكاليــف غيــر الثابتــة يف مرحلــة التأســيس .التكاليــف مــا قبــل التشــغيل يف ســنة
التأســيس والتــي تشــمل تكاليــف املــوارد البشــرية يف مرحلــة التأســيس باإلضافــة الــى تكاليــف أخــرى
متفرقــة .يوضــح اجلــدول التالــي تقســيم التكاليــف:

اجلدول 7.50
مصاريف ما قبل التشغيل
البند

التكلفة
(ريال سعودي)

طريقة االحتساب (املصدر)

رواتب املوظفني يف فترة التأسيس

15,179,866

 %40من مصاريف املوارد البشرية يف السنة األولى

تكاليف أخرى

100,000

تقديرية

اإلجمالي

15,279,866

وسيبلغ االحتياج من مصاريف ما قبل التشغيل  15,279,866رياال.
* سيتم التوسع يف تكاليف املوارد البشرية حتت قسم التكاليف املباشرة وغير املباشرة.
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إجمالي تكاليف التأسيس:

اجلدول 7.51
مجمل االحتياجات االستثمارية
البند

التكلفة (ريال سعودي)

النسبة

األصول الثابتة وما يف حكمها من مصاريف طويلة األجل

11,675,000

%43

مصاريف ما قبل التشغيل

15,279,866

%57

اإلجمالي

26,954,866

الرسم البياني 7.2
نسب االحتياجات االستثمارية من أصول ثابتة وتشغيلية

املؤشرات املالية:

اجلدول 7.52
املؤشرات املالية
املؤشر
صايف القيمة احلالية (لعشر سنوات)
مبعدل خصم %9.6
()Net Present Value

القيمة

شرح املصطلح

التدفق النقدي احلر هو النقد الذي تنشئه الشركة بعد
 154,740,442التدفقات النقدية لدعم العمليات واحلفاظ على أصولها
الرأس مالية

العائد الداخلي املعدل ()MIRR

%34

مقياس يستخدم يف املوازنة الرأسمالية لتحديد ربح
االستثمارات املرتقبة

العائد على االستثمار ()ROI

%115

متوسط العائدات على رأس املال املستثمر

متوسط هامش اجمالي الربح
()Gross profit margin

%46

اجمالي األرباح  /املبيعات

فترة استرداد رأس املال املستثمر

 2.0سنوات

الفترة التي يقضيها املشروع حتى يسترد رأس املال
املستثمر

ويوضــح اجلــدول الســابق جــدوى العائــد علــى االســتثمار مــن خــال ثالثــة مؤشــرات مختلفــة ممــا
يشــير إلــى كــون املشــروع جاذب ـاً لالســتثمارات إذ مــن املتوقــع أن يحقــق املشــروع عوائــد تبــرر قيمــة
االحتياجــات االســتثمارية والبالغــة  26,954,866ريــاال.
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 .٣املبيعات:

علــى وفــق النمــوذج املعيــاري املعتمــد يف تقــدمي الــدورات املفتوحــة الكثيفــة االلكترونيــة (Massive
 ،)open online courses MOOCواســتنادا إلــى منصــة  28chronicleفــإن منصــات تقــدمي الــدورات
التدريبيــة االلكترونيــة تعمــل بنظــام مشــاركة اإليــرادات بنســبة  %50مــع اجلهــات املقدمــة للــدورات
املعروضــة.
مت افتراض أن املبيعات سعر الدورات عدد املتدربني:
· آلية افتراض سعر الدورات بنا ًء على (اجلدول  )7.38و (اجلدول  )7.43و (اجلدول )7.48
· عدد املتدربني السنوي بنا ًء على (اجلدول .)7.7
· نســبة الــدورات املقدمــة حضوريــا هــي  %30ونســبة الــدورات االفتراضيــة هــي  %36ونســبة
الــدورات املدمجــة  %34مــن الــدورات .بنــاء على (اجلــدول  )7.34و (اجلدول  )7.39و (اجلدول
 .)7.44املعادلــة املســتعملة هــي (عــدد الــدورات حســب نوعهــا ÷ اجمالــي عــدد الــدورات).
· نســبة مشــاركة اإليــرادات مــع اجلهــات املقدمــة للــدورات االفتراضيــة هــي  .%50يف حــال مت
توفيــر دورات افتراضيــة متاحــة مــن جامعــات عامليــة.
· نسبة اخلصم للدورات احلضورية هي  .%15يف حال مت إسنادها ملعاهد داخلية.
· نســبة خصــم الــدورات املدمجــة هــي  .%26باســتعمال منــوذج ديكســواي الــذي ينــص علــى أن
الــدورات املدمجــة هــي عبــارة عــن ( %70حضوريــة و %30افتراضيــة)X%70( +)%15 X %30( .
.%26 = )%50
متوســط تكلفــة الــدورات احلضوريــة هــو  8,028ريــال ســعودي ،ومتوســط تكلفــة الــدورات
االفتراضيــة هــو  8,542ريــال ســعودي ،متوســط الــدورات املدمجــة  13,172ريــال ســعودي.
 مبيعات الدورات احلضورية = (عدد املتدربني السنوي .8,028 x )%30 x
 مبيعات الدورات االفتراضية = (عدد املتدربني السنوي .8,542 x )%36 x
 مبيعات الدورات االفتراضية = (عدد املتدربني السنوي .13,172 x )%34 x
بناء على املدخالت مت بناء منوذج املبيعات كما هو موضح باجلدول التالي:

28. Kolowich, S. (2020, July 23). How edX Plans to Earn, and Share, Revenue from Its Free Online Courses. Retrieved January
19, 2021, from https://cutt.ly/zjPmbHc
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السنة 9

السنة 8
31,550

السنة 7
30,689

السنة 6
31,736

السنة 5
33,855

السنة 4
36,785

السنة 3
31,296

السنة 2

27,576

السنة 1

24,838

السنة

عدد املتدربني

اجلدول 7.53
االيرادات السنوية
السنة 10
32,866

اإليرادات
من الدورات
االفتراضية

االيرادات من
الدورات احلضورية

اإليرادات من
الدورات املدمجة

اجمالي االيرادات

29,548

76,195,460 84,751,590 81,358,019 79,137,758 81,837,658 87,301,925 94,857,520 80,703,029 71,110,261 64,049,778

85,038,691 94,587,844 90,800,416 88,322,472 91,335,721 97,434,171 105,866,666 90,069,408 79,363,305 71,483,383

132,186,044 147,029,462 141,142,199 137,290,426 141,974,289 151,453,856 164,561,515 140,005,904 123,364,098 111,115,371

293,420,195 326,368,896 313,300,635 304,750,656 315,147,669 336,189,952 365,285,701 310,778,341 273,837,664 246,648,531
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ومــن املالحــظ مــن خــال اجلــدول أن املبيعــات ســترتفع تدريجيـاً خــال الســنوات األربــع األولــى
وذلــك ألن الســنوات األولــى ستشــهد تقــدمي اخلدمــة لعــدد كبيــر مــن املشــاركني ثــم تســتقر بســبب
انخفــاض عــدد املنتســبني إلــى البرنامــج.

 .٤املوارد البشرية واحتياجات املشروع من املوظفني:

الهيــكل التنظيمــي يشــمل األســماء الوظيفيــة والتكاليــف لــكل اســم .اجلــدول التالــي ال يشــمل
أعــداد املوظفــن وامنــا فقــط املســميات الوظيفيــة وتكاليــف كل مســمى .مت اعتبــار أن جميــع املوظفــن
ســعوديون .مت تقســيم املوظفــن إلــى إداريــن وتشــغيليني وذلــك الحتســاب التكاليــف املباشــرة وغيــر
املباشــرة بشــكل منفصــل (ســيتم التوســع يف ذلــك يف قســم التكاليــف املباشــرة وغيــر املباشــرة) .يوضــح
اجلــدول التالــي تكاليــف املــوارد البشــرية:

اجلدول 7.54
املسميات الوظيفية والرواتب يف األكادميية
املسمى الوظيفي

1

املدير التنفيذي
مدير خدمات العمالء
والتسجيل
موظف خدمات عمالء
وتسجيل
مساعد اداري

5

مدير الشؤون املالية

6

كبير احملاسبني

7

محاسب
مدير الشؤون اإلدارية
واملوارد البشرية
مدير التوظيف

2
3
4

8
9

 10اخصائي موارد بشرية
مسؤول العالقات
11
احلكومية
 12مدير الشؤون التقنية
13

مدير التطوير التقني

14

مسؤول الدعم الفني

15

مدير تطوير املناهج

 16مدير اجلودة التدريبية
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17

مشرف تدريب

18

مدرب

الراتب الشهري التأمينات التأمني نهاية املجموع
(األساسي) االجتماعية الطبي اخلدمة الشهري

املجموع
السنوي

التصنيف

50,000

5,500

833

2,000

700,000 58,333

اداري

15,500

1,705

417

620

218,900 18,242

تشغيلي

8,500

935

250

340

120,300 10,025

تشغيلي

8,500

935

250

340

36,000

3,960

833

120,300 10,025

تشغيلي

1,440

506,800 42,233

20,000

2,200

اداري

417

800

250

340

120,300 10,025

36,000

3,960

833

1,440

506,800 42,233

اداري

15,500

1,705

417

620

250

340

218,900 18,242

اداري

120,300 10,025

5,000

550

250

200

72,000

اداري

36,000

3,960

833

1,440

506,800 42,233

اداري

24,500

2,695

12,000

1,320

24,500

2,695

15,500

1,705

10,000

1,100

8,500

8,500

8,500

935

935

935

417

980

250

480

417

980

250

620

250

400

250

340

281,000 23,417

6,000

343,100 28,592
168,600 14,050
343,100 28,592
216,900 18,075
141,000 11,750
120,300 10,025

اداري
اداري

اداري

اداري
تشغيلي
اداري
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
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يوضح اجلدول التالي أعداد املوظفني حسب مسمياتهم الوظيفية يف كل سنة:

اجلدول 7.55
األسماء الوظيفية وأعداد املوظفني
السنة
املدير التنفيذي

السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

مدير خدمات العمالء والتسجيل

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

موظف خدمات عمالء وتسجيل

25

25

25

37

34

32

31

32

33

30

مساعد اداري

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

مدير الشؤون املالية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

كبير احملاسبني

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

محاسب

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

مدير الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مدير التوظيف

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

أخصائي موارد بشرية

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

مسؤول العالقات احلكومية

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

مدير الشؤون التقنية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مدير التطوير التقني

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مسؤول الدعم الفني

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مدير تطوير املناهج

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مدير اجلودة التدريبية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مشرف تدريب

12

14

16

18

17

16

15

16

16

15

مدرب

295 329 316 307 317 339 368 313 276 248

 .٥التكاليف املباشرة:
مت االفتراض بأن التكاليف املباشرة تشمل:
· تكاليف محتوى الدورات السنوية.
· التكاليــف الســنوية لنظــام التعليــم ( )blackboardوتكاليــف الدعــم الفنــي للمنصــة ،تكاليــف
إيجــار املقــر.
· تكاليف املوارد البشرية املتعلقة بالتشغيل.
تكاليف محتوى الدورات:
هــي التكاليــف التــي ســيتم دفعهــا للجهــة املقدمــة للــدورة ،بحيــث إن األكادمييــة لــن تقــوم ببنــاء
محتــوى الــدورات مــن الصفــر بــل ســيتم أخــذ دورات جاهــزة (مذكــورة يف قســم التخصصــات املطلوبــة
حســب نــوع اإلعاقــة) وتقدميهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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مت بناء تكاليف الدورات بناء على املعطيات التالية:
· نســبة مشــاركة اإليــرادات مــع اجلهــات املقدمــة للــدورات اإللكترونيــة هــي  .%50يف حــال مت
توفيــر دورات إلكترونيــة متاحــة مــن جامعــات عامليــة.
· نسبة اخلصم للدورات احلضورية هي  .%15يف حال مت إسنادها إلى معاهد داخلية.
· نســبة خصــم الــدورات املدمجــة هــي  .%26باســتعمال منــوذج ديكســواي والــذي ينــص علــى ان
الــدورات املدمجــة هــي عبــارة عــن ( %70حضوريــة و %30افتراضيــة)%70( + )%15 X %30( .
.%26 = )%50 X
مما يعني أن نسبة تكاليف الدورات املباشرة حسب نوع الدورة املقدمة هو كالتالي:
· احلضورية .%85
· االفتراضية .%50
· املدمجة .%74
التكاليــف املباشــرة للمنصــة والدعــم الفنــي وإيجــار املقــر ،موضحــة يف اجلــدول التالــي باإلضافــة
إلــى طريقة احتســابها:

اجلدول 7.56
التكاليف التشغيلية السنوية
البند

التكلفة

طريقة االحتساب (املصدر)

تكاليف إدارة نظام blackboard

600,000

()Chronicle

3,050,000

 10,000لكل موظف يف السنة األولى

الدعم الفني للمنصة
إيجار املقر

129,000

عرض سعر مقدم من شركة Cyber Tech

يوضح اجلدول التالي األسماء الوظيفية للموارد البشرية املتعلقة بالتشغيل:

اجلدول 7.57
تكاليف موظفي التشغيل حسب األسماء الوظيفية
املسمى الوظيفي

تشغيلي/إداري

التكاليف السنوية

مدير خدمات العمالء والتسجيل

تشغيلي

موظف خدمات عمالء وتسجيل

تشغيلي

218,900

مساعد اداري

تشغيلي

مسؤول الدعم الفني

تشغيلي

مدير اجلودة التدريبية

تشغيلي

مشرف تدريب

تشغيلي

مدرب

تشغيلي

120,300
120,300
168,600
216,900
141,000
120,300

· مت إضافة تكاليف أخرى بقيمة  200,000سنويا للتعويض عن أي مصاريف أخرى للموظفني.
بنــاء علــى املعطيــات املذكــورة واملعلومــات يف (اجلــدول  )7.56و (جلــدول  )7.57فقــد مت بنــاء
منــوذج التكاليــف املباشــرة واملوضــح يف اجلــدول التالــي:
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اجلدول 7.58
التكاليف املباشرة السنوية

البند

تكاليف الدورات

تكاليف املوارد البشرية
(التشغيلية)

الدعم الفني للمنصة

التكاليف السنوية
للنظام ()blackboard

إيجار املقر

أخرى

السنة
1

129,000

600,000

3,050,000

200,000

السنة
2

129,000

600,000

3,050,000

200,000

السنة
3

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
4

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
5

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
6

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
7

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
8

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
9

129,000
600,000
3,050,000
200,000

السنة
10

208,859,220 232,312,411 223,010,302 216,924,347 224,325,038 239,303,131 260,013,755 221,214,910 194,920,193 175,566,716

42,057,500 46,649,600 44,965,400 43,621,400 45,085,700 48,113,900 52,104,500 43,762,400 39,029,300 35,378,900
129,000
600,000
3,050,000
200,000

اجمالي التكاليف
املباشرة

254,895,720 282,941,011 271,954,702 264,524,747 273,389,738 291,396,031 316,097,255 268,956,310 237,928,493 214,924,616
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 .٦التكاليف غير املباشرة:

مت االفتراض بأن التكاليف غير املباشرة تشمل:
· مصاريف أخرى تشمل التسويق.
· إهــاك وإطفــاء :هــو انخفــاض قيمــة األصــول الثابتــة مــع عامــل الزمــن .االســتهالك الســنوي
يســاوي قيمــة شــراء األصــل /العمــر االفتراضــي ويتــم حســابهما يف قائمــة الربــح واخلســارة.
· املوارد البشرية (اإلداريون).
مصاريف أخرى تشمل التسويق:
* ســتمثل مصاريــف التســويق الســنوية  %1مــن الربــح املجمــل .الربــح املجمــل = املبيعــات –
املصاريــف املباشــرة.
اإلهالك واإلطفاء:
اإلهــاك واإلطفــاء مبنــي علــى قســم التكاليــف الثابتــة مــن الدراســة املاليــة .بافتــراض أن
العمــر االفتراضــي جلميــع األصــول الثابتــة هــو  10ســنوات .يوضــح اجلــدول التالــي التكاليــف الثابتــة
واإلهــاك الســنوي:

اجلدول 7.59
تفاصيل اإلهالك

رصيد افتتاحي
للتكاليف الثابتة

-

11,675,000

10,507,500

9,790,000

9,022,500

8,205,000

7,337,500

6,420,000

5,452,500

4,435,000

3,367,500

إضافة أصول ثابتة

11,675,000

-

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,675,000

1,217,500

1,267,500

1,317,500

1,367,500

1,417,500

1,467,500

1,517,500

1,567,500

1,617,500

السنة

فترة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
10
9
8
7
6
5
4
3
2
التأسيس 1

اإلهالك السنوي

املوارد البشرية (اإلداريون):

تكاليــف املــوارد البشــرية التــي تنــدرج حتــت التكاليــف غيــر املباشــرة هــي تكاليــف املوظفــن
اإلداريــن .اجلــدول التالــي يوضــح املوظفــن اإلداريــن وتكاليفهــم:

اجلدول 7.60
تكاليف املوظفني اإلداريني حسب األسماء الوظيفية
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املسمى الوظيفي

تشغيلي/إداري

التكاليف السنوية

املدير التنفيذي

اداري

700,000
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املسمى الوظيفي

تشغيلي/إداري

التكاليف السنوية

مدير الشؤون املالية

اداري

506,800

كبير احملاسبني

اداري

281,000

محاسب

اداري

120,300

مدير الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية

اداري

506,800

مدير التوظيف

اداري

218,900

أخصائي موارد بشرية

اداري

120,300

مسؤول العالقات احلكومية

اداري

72,000

مدير الشؤون التقنية

اداري

506,800

مدير التطوير التقني

اداري

343,100

مدير تطوير املناهج

اداري

343,100

بنــا ًء علــى املعطيــات الســابقة مت بنــاء منــوذج التكاليــف غيــر املباشــرة .يوضــح اجلــدول التالــي تفاصيــل
التكاليــف غيــر املباشــرة:

اجلدول 7.61
تفاصيل التكاليف غير املباشرة

1,760,800

7,785,985

100,000

1,167,500

8,107,877

1,660,800

2,466,485

1,217,500

8,527,283

4,152,000

2,738,377

1,267,500

9,122,357

4,152,000

3,107,783

1,317,500

8,881,400

4,152,000

3,652,857

1,367,500

8,720,977

4,152,000

3,361,900

1,417,500

8,667,007

4,152,000

3,151,477

1,467,500

8,802,506

4,152,000

3,047,507

1,517,500

4,152,000

3,133,006

8,983,189

4,152,000

1,567,500

4,152,000
3,263,689

مجمل التكاليف
غير املباشرة

8,703,702

إهالك وإطفاء

1,617,500

مصاريف عمومية
وإدارية أخرى تشمل
التسويق

2,934,202

املوارد البشرية
(عمومية وإدارية)

4,152,000

السنة

فترة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
10
9
8
7
6
5
4
3
2
التأسيس 1
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فترة
التأسيس

السنة
1

السنة
2

السنة
3

بعد توفر جميع املدخالت .مت احتساب القوائم املالية كالتالي:

قائمة الدخل:

اجلدول 7.62
قائمة الدخل

البنود

اإليرادات من
األنشطة التشغيلية

السنة
4

السنة
5

السنة
6

السنة
7

السنة
8

السنة
9

السنة
10

293,420,195 326,368,896 313,300,635 304,750,656 315,147,669 336,189,952 365,285,701 310,778,341 273,837,664 246,648,531

تكلفة الدورات

اإليرادات الصافية

تكاليف اإليرادات

208,859,220 232,312,411 223,010,302 216,924,347 224,325,038 239,303,131 260,013,755 221,214,910 194,920,193 175,566,716

84,560,975 94,056,484 90,290,333 87,826,308 90,82,631 96,886,822 105,271,946 89,563,431 78,917,471 71,081,816

املوارد البشرية
(التشغيلي)

42,057,500 46,649,600 44,965,400 43,621,400 45,085,700 48,113,900 52,104,500 43,762,400 39,029,300 35,378,900 14,151,560

مصاريف تشغيلية
أخرى

3,979,000

3,979,000

3,979,000

3,979,000

3,979,000

3,979,000

3,979,000

3,979,000

مجمل املصاريف
التشغيلية

الربح املجمل

3,979,000

3,979,000

46,036,500 50,628,600 48,944,400 47,600,400 49,064,700 52,092,900 56,083,500 47,741,400 43,008,300 39,357,900 14,151,560

14,151,560

38,524,475 43,427,884 41,345,933 40,225,908 41,757,931 44,793,922 49,188,446 41,822,031 35,909,171 31,723,916
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1,167,500

اهالك وإطفاء

البنود

املوارد البشرية
(عمومية وإدارية)

1,217,500

فترة
التأسيس

السنة
2

4,152,000 1,660,800

1,267,500

7,785,985 1,760,800

السنة
1

السنة
3

4,152,00

2,466,485 100,000

السنة
4

4,152,00

2,738,377

السنة
5

4,152,00

3,652,857 3,107,783
1,317,500

8,107,877

السنة
6

4,152,00

3,361,900
1,367,500

8,527,283

السنة
7

4,152,00

3,151,477
1,417,500

9,122,357

السنة
8

4,152,00

3,047,507
1,467,500

8,881,400

السنة
9

4,152,00

3,133,006
1,517,500

8,720,977

السنة
10

4,152,00

3,263,689
1,567,500

8,667,007

مصاريف اإلدارية والعمومية
4,152,00

2,934,202

مصاريف عمومية
وإدارية أخرى
(يشمل التسويق)

1,617,500
8,802,506

مجمل املصاريف
اإلدارية والعمومية

8,983,189

500,000

598,448

695,032

1,108,738 934,225

1,211,081

1,128,422

1,305,508

1,324,927

1,596,841

29,820,773 34,444,695 32,543,427 31,558,902 33,036,954 35,912,522 40,066,089 33,294,748 27,801,295 23,937,931

8,703,702

الربح التشغيلي
15,912,360

الزكاة

الربح الصايف

15,912,360

28,223,932 33,119,769 31,237,918 30,430,480 31,825,874 34,803,784 39,131,864 32,599,716 27,202,846 23,437,931

يوضــح اجلــدول الســابق أن املشــروع ســيحقق أرباح ـاً بــد ًء مــن الســنة التشــغيلية األولــى وسيســتمر املشــروع يف حتقيــق الربحيــة املســتدامة .وأن املشــروع
مجــد اقتصادي ـاً.
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البنود

املركز املالي:

فترة
التأسيس

اجلدول 7.63
املركز املالي

السنة
1

السنة
2

السنة
3

السنة
4

السنة
5

السنة
6

السنة
7

السنة
8

نقد

السنة
9

-

احلسابات املدينة

السنة
10

71,843

-

مجمل األصول
الراهنة

أوال :األصول
78,802,765 66,703,534 58,363,666 50,039,147 39,973,793 28,493,681 15,494,169 10,371,204 5,078,415

48,233,457 53,649,682 51,501,474 50,095,998 51,805,096 55,264,102 60,046,964 51,086,851 45,014,411 40,544,964

-

9,022,500

8,205,000

7,337,500

6,420,000

5,452,500

4,435,000

3,367,500

2,250,000

127,036,222 120,353,215 109,865,141 100,135,146 91,778,889 83,757,783 75,541,133 61,458,054 50,092,826 40,616,808

األصول الثابتة
ومصاريف طويلة 9,790,000 10,507,500 11,675,000
األجل

ثانيا :االلتزامات

مجمل األصول 129,286,222 123,720,715 114,300,141 105,587,646 98,198,889 91,095,283 83,746,133 70,480,554 59,882,826 51,124,308 11,675,000

حسابات دائنة

-

17,166,511 19,094,171 18,329,614 17,829,398 18,437,674 19,668,750 21,370,994 18,182,047 16,020,838 14,430,141

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

السنة
3

السنة
2
3,940,982

السنة
1

2,213,730

فترة
التأسيس

632,494

البنود

حساب نهاية
اخلدمة

السنة
4

السنة
5

السنة
6

السنة
7

السنة
8

السنة
9

السنة
10
19,924,038 18,075,658 16,043,594 14,078,898 12,167,962 10,198,454 8,107,818

ثالثا :حقوق امللكية

37,090,550 37,169,829 34,373,208 31,908,297 30,605,637 29,867,205 29,478,812 24,039,606 19,961,820 16,643,871 632,494

5,857,558

مجمل االلتزامات

رأس املال

األرباح املبقاة

26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866 26,954,866

15,912,360

مجمل حقوق
امللكية

مجموع حقوق
امللكية +
االلتزامات

65,240,807 59,596,021 52,972,067 46,724,483 40,638,387 34,273,212 27,312,456 19,486,083 12,966,140 7,525,571

92,195,673 86,550,886 79,926,932 73,679,349 67,593,253 61,228,078 54,267,321 46,440,949 39,921,005 34,480,436 11,042,506

129,286,222 123,720,715 114,300,141 105,587,646 98,198,889 91,095,283 83,746,133 70,480,554 59,882,826 51,124,308 11,675,000

يوضــح املركــز املالــي أن املشــروع وعلــى امتــداد عمــره ســيكون محتفظـاً بالســيولة النقديــة الكافيــة لتغطيــة أي التزامــات كمــا أن مجمــل األصــول الراهنــة والقصيــرة
األجــل تتجــاوز قيمــة االلتزامــات املؤقتة.
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قائمة التدفقات النقدية:

فترة
التأسيس

اجلدول 7.64
قائمة التدفقات النقدية

البنود

رصيد االفتتاح

إيرادات محصلة

-

السنة
1

-

السنة
2
71,843

السنة
3

السنة
4

السنة
5

السنة
6

السنة
7

السنة
8

السنة
9

السنة
10

66,703,534 58,363,666 50,039,147 39,973,793 28,493,681 15,494,169 10,371,204 5,078,415
أوال :األنشطة التشغيلية

298,836,420 324,220,689 311,895,159 306,459,754 318,606,674 340,972,815 356,325,587 304,705,901 269,368,218 206,103,567

500,000

598,448

695,032

934,225

1,108,738

1,211,081

1,128,422

1,305,508

1,324,927

1,596,841

ثانيا :األنشطة االستثمارية

71,843

-

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

35,178,377 35,335,683 33,814,854 34,909,738 37,440,811 41,342,540 36,928,456 31,872,561 27,268,849

مصاريف مدفوعة
262,061,202 287,560,080 276,774,797 270,421,594 279,954,783 298,521,537 318,462,905 272,138,308 241,500,921 205,531,724 15,279,866

الزكاة

مجمل التدفقات
النقدية من
األنشطة التشغيلية

15,279,866

مدفوعات لشراء
أصول ثابتة
واستثمارات طويلة 11,675,000
األجل

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

السنة
10
0

السنة
9
0

500,000

السنة
8
0

500,000

السنة
7
0

500,000

السنة
6
0

500,000

السنة
5
0

500,000

السنة
4
0

500,000

السنة
3
0

500,000

السنة
2
0

500,000

السنة
1

0

-

فترة
التأسيس

0

البنود

بيع أصول ثابتة
واستثمارات طويلة
األجل

ثالثا :األنشطة التمويلية

500,000

مجمل التدفقات
النقدية من
11,675,000
األنشطة
االستثمارية

رأس املال املدفوع
ومتويل من الشركاء
0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

22,579,145 26,495,815 24,990,335 24,344,384 25,460,699 27,843,027 31,305,491 26,079,772 21,762,277

-

26,954,866

-

26,954,866

22,579,145 26,495,815 24,990,335 24,344,384 25,460,699 27,843,027 31,305,491 26,079,772 21,762,277

0

توزيعات أرباح

مجمل التدفقات
النقدية من
األنشطة التمويلية

رصيد اإلغالق

-

71,843

78,802,765 66,703,534 58,363,666 50,039,147 39,973,793 28,493,681 15,494,169 10,371,204 5,078,415

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

239

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

يوضــح اجلــدول الســابق حركــة النقــد يف املشــروع وأن مجمــل التدفقــات النقديــة مــن النشــاطات
التشــغيلية اإليجابيــة خــال عمــر املشــروع االفتراضــي املتوقــع بعــد  10ســنوات.
حتليل األداء:

الرسم البياني 7.3
اإليرادات ونسبة اجمالي الربح

الرسم البياني 7.4
التدفقات النقدية
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سادســ ًا :التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف عمــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة املؤهلــن حســب اإلعاقــة
لتحقيــق هــدف دراســة التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي االعاقــة
املؤهلــن حســب املناطــق
 مت يف هــذه املرحلــة عقــد ورش عمــل مــع املعنيــن بهــدف تعــرف الوظائــف املطلوبــة يف كلمنطقــة مــن مناطــق اململكــة وذلــك خــال املــدة مــن (1442/5/27ه الــى 1442/6/11ه).
 مت حتديــد منســق لــكل منطقــة مــن مناطــق اململكــة للترتيــب والتنســيق إلقامــة ورش العمــلاخلاصــة بتلــك املنطقــة.
 مت عقــد لقــاء بــن فريــق البحــث وجميــع منســقي املناطق لشــرح آليات ســير الورشــة ،واملخرجاتاملتوقعــة مــن تلــك الورش.
 مت تعيني مدير من فريق الدراسة لكل ورشة عمل من هذه الورش.أهداف ورش العمل:
 حتديــد الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية التــي تتناســب مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبــياحتياجــات ســوق العمــل باملنطقــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني.
 تعــرف البرامــج املناســبة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإعدادهــم للوظائــف املســتقبليةباملنطقــة.
 استطالع اخلدمات املتاحة واملتوافرة لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة. معرفة ماهي آليات ومتطلبات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة.اجلهات واألشخاص املستهدفني من ورش العمل:
 ممثل عن صندوق املوارد البشرية يف كل منطقة. ممثل عن الغرفة التجارية يف كل منطقة. ممثلون عن عدد من الشركات بكل منطقة والتي تعني بتوظيف القطاع اخلاص. ممثلون عن اجلمعيات اخليرية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ممثلــون عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســواء مــن الذيــن هــم علــى رأس العمــل أو الذيــن يبحثــونعــن عمــل.
وبناء عليه فقد متت االستفادة من هذه الورش يف التحليل املالي وذلك على النحو التالي:
ً
 إضافة برامج تدريبة لكل منطقة حسب احتياجها تقدير تكاليف البرامج التدريبية حسب املناطقولتحقيــق هــدف التحليــل املالــي ملشــروع التدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (حســب
املنطقــة) .قــام فريــق الدراســة باإلجــراءات التاليــة:
أ .حتديد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل منطقة إدارية
ب .حتديد البرامج التدريبية املناسبة لكل منطقة إدارية وحساب تكلفة التدريب
ج .إضافة تكاليف املواءمة والتمكني لتكاليف التدريب اإلجمالية
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د .عمــل منــوذج يوضــح األثــر املالــي املترتــب مــن تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب
متطلبــات كل منطقــة إداريــة

 .1تكاليف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة حسب املناطق اإلدارية

مــا مت اســتخالصه مــن ورش العمــل هــو أن جميــع الوظائــف متاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وأنهــم غيــر محدوديــن بوظائــف معينــة .لكــن هنــاك بعــض الوظائــف املقترحــة حســب املناطــق اإلداريــة
والتــي تتناســب مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
يوضح اجلدول التالي القطاعات والوظائف املطلوب التوظيف بها حسب املناطق اإلدارية:

اجلدول 7.65
القطاعات والوظائف املطلوبة حسب املناطق اإلدارية (بناء على ورش العمل)
الوظائف

املنطقة

 الريــاض منطقــة كبيــرة وهــي بحكــم كونهــا العاصمــة يوجــد بهــا كل األنشــطة االقتصاديــة يف جميــعالرياض
املجــاالت ،ويصعــب حتديــد وظائــف أو تخصصــات بعينهــا.
مكة  -منطقــة مكــة املكرمــة منطقــة كبيــرة وتســتوعب كل املهــن والتخصصــات ،والميكــن التركيــز علــى
املكرمة تخصصــات أو وظائــف بعينهــا.
املدينة
املنورة

يبلــغ حجــم النشــاط االقتصــادي املتعلــق بالســياحة والفندقــة مبنطقــة املدينــة املنــورة  %70مــن حجــم
النشــاط االقتصــادي باملنطقــة ،ممــا يتطلــب معــه احلاجــة إلــى العديــد مــن الوظائــف التاليــة:
 العالج الطبيعي (مساج). مندوب املبيعات. التقدمي اإلذاعي - .العالقات العامة. وظائف للعمل عن بعد.اإلرشاد السياحي - .خدمة العمالء. -الترجمة.

 تشــتهر منطقــة القصيــم بالزراعــة لذلــك تتنــوع املهــن والوظائــف والتخصصــات املترتبــة علــى هــذا النــوعالقصيم مــن النشــاط ،والتــي مــن بينهــا (الصناعــة  -التعبئــة  -التغليــف – البيــع – املشــاتل – البيــوت البالســتيكية
إلنتاج اخلضــار .)........
 تعبئة وتغليف التمور باإلحساء - .مهنة صياغة احملتوي اإلعالمي.املنطقة
 أعمال اللحام واحلدادة والكهرباء. محلل بيانات. التسويق اإللكتروني.الشرقية
 صيانة اجلواالت. -الوظائف املتعلقة بالتقنية والتحول الرقمي

عسير

 -الوظائف املتعلقة بالنشاط الزراعي

تبوك

 الوظائف املتعلقة بالتحول الرقمي لقرب مشروع نيومالزراعــي.
 وظائــف االســتقبال العالج الطبيعي (املساج) الوظائف املتعلقة بالنشاط السياحيبالفنــادق والشــركات
 صناعة احملتوى اإلعالمي -التقدمي اإلذاعي  -وظيفة الكاشير وخدمة العمالء

 -املهــن والتخصصــات املرتبطــة بالنشــاط

حائل
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الوظائف

املنطقة

 األعمال املكتبية أعمال التعبئة أعمال التغليف أعمال التحميلاحلدود
 قطاع املبيعات أعمال احملاسبة الطباعة أعمال السكرتاريةالشمالية
 -العمل بالقطاع السياحي  -يجب التركيز على العمل باملصانع املنتشرة باحلدود الشمالية

جازان

 العمــل باملشــاريع الزراعيــة التــي تتميــز بهــا املنطقــة (املناحــل – زراعــة الفــل – زراعــة النباتــات العطريــة تغليــف الهدايــا والزهــور صناعــة البخــور والعطــور تربيــة املواشــي.)...
 العمل “كاشير” مدخل بيانات مصفف رفوفاألعمال احلرفية (السباكة – النجارة – احلدادة – امليكانيكا.)......– العمل بخطوط اإلنتاج بصوامع الغالل
-خدمة العمالء بالوحدات السكنية

جنران

-األنشطة الزراعية

الباحة

 إخصائي تسويق -فني هندسة كهربائية

 مندوب مبيعات -فني هندسة ميكانيكية

 ناسخ طباعة -األعمال احلرفية

 -محاسب

 العمــل باملشــاريع الزراعيــة باملنطقــة :زراعــة احلمضيــات ،زراعــة األعــاف ،زراعــة الزيتــون (حيــثتذخــر املنطقــة بوجــود  15مليــون شــجرة زيتــون).
 التركيــز علــى “العمــل عــن بعــد» نظــرا للطبيعــة اجلغرافيــة للمنطقــة ووجــود مســافات كبيــرة تفصــلاجلوف بــن احملافظــات باملنطقــة.
 التسويق اإللكتروني للسلع واخلدمات  -التصاميم والفوتوشوب واملواد اإلعالمية إدارة احلسابات اإللكترونية (اإلمييل ،جدولة املواعيد)....... أعمال السكرتارية عن بعد -اإلرشاد السياحي والفندقة

نظــرا لألســباب التاليــة لــم يتــم حســاب تكلفــة البرامــج التدريبيــة حســب املنطقــة يف متوســط
تكلفــة التدريــب:
· شــمول البرامــج التدريبيــة املذكــوره يف (اجلــدول  )7.26و(اجلــدول  )7.28و(اجلــدول )7.30
علــى معظــم البرامــج املطلوبــة للوظائــف املطلوبــة حســب املناطــق.
· لوجــود برامــج تدريبيــة شــاملة جلميــع الوظائــف املطلوبــة علــى مســتوى اململكــة حالياً ومســتقبلياً
فــإن إضافــة بعــض البرامــج املخصصــة لبعــض املناطــق لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري يف متوســط
تكلفــة التدريــب للشــخص الواحــد.
مت االعتماد على املصادر التالية للوصول الى أعداد املتدربني حسب املناطق اإلدارية:
أ .مت تقديــر حجــم الفئــة املســتهدفة للتدريــب وتقســيمهم حســب املنطقــة االداريــة اســتناداً إلــى
هيئــة اإلحصــاء ومســح األشــخاص ذوي اإلعاقــة2017-م29.
ب .أحــدث اإلحصــاءات الرســمية املتوافــرة عــن الســكان مبــا فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي
للعــام 2017م ،اســتناداً لتقريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء  -مســح اخلصائــص الســكانية 2017
معــدل النمــو الســكاني الســنوي يقــدر بـــ  .%2.52وبنــا ًء علــى هــذا املعــدل فقــد مت تقديــر أعــداد
 .29الهيئة العامة لإلحصاء -مسح األشخاص ذوي اإلعاقة2017-

243

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 2021م مــن أجــل بنــاء تصــور أكثــر دقــة لألثــر املالــي.
ج .بســبب عدم توافر أعداد القوى العاملة حســب الفئة العمرية فقد مت حســاب نســبة األشــخاص
31
الذيــن يعملــون يف الفئــة العمريــة املســتهدفة بنــا ًء علــى تقريــر هيئة اإلحصاء لســوق العمل.
مت حتديــد إجمالــي أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــة املســتهدفة يف القســم الثانــي (األثــر
املالــي) وقــد مت اإلقــرار بــأن إجمالــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية هــو
 1,445,723شــخصاً ،أمــا الفئــة املســتهدفة منهــم فهــي  224,846شــخصاً .وبنــاء علــى هــذه املعطيــات مت
التوصــل إلــى الفئــة املســتهدفة لــكل منطقــة إداريــة لتعــرف التكاليــف لــكل منطقــة إداريــة علــى حــدة.
الهــدف مــن اجلــداول التاليــة هــو شــرح طريقــة الوصــول ألعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الفئــة
املســتهدفة يف كل منطقــة إداريــة.
بنــا ًء علــى إجمالــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مت التوصــل إلــى نســبة عــدد األشــخاص ذوي
اإلعاقــة حســب املنطقــة اإلداريــة عــن طريــق:
قســمة عــدد األشــخاص يف كل منطقــة إداريــة علــى إجمالــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية  1,445,723شــخصاً.
يوضــح اجلــدول التالــي املدخــات املطلوبــة للوصــول إلــى الفئــات املســتهدفة مــن التدريــب حســب
املناطــق اإلدارية:
30

اجلدول 7.66
أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب املناطــق اإلداريــة ونســبتهم مــن إجمالــي األشــخاص
23
ذوي اإلعاقــة يف اململكــة
البند

الرقم

النسبة

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة الرياض

363,351

%25

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة مكة املكرمة

336,705

%23

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة املدينة املنورة

98,905

%7

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة القصيم

65,021

%4

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة الشرقية

177,064

%12

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة عسير

164,441

%11

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة تبوك

43,943

%3

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة حائل

43,438

%3

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة احلدود الشمالية

12,893

%1

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة جازان

87,348

%6

 .30الهيئة العامة لإلحصاء-مسح اخلصائص السكانية2017-
 .31الهيئة العامة لإلحصاء -سوق العمل الربع الثاني2020 -
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البند

الرقم

النسبة

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة جنران

12,618

%1

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة الباحة

25,316

%2

إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من منطقة اجلوف

14,680

%1

ثــم مت ضــرب النســب املذكــورة حســب املناطــق (اجلــدول  )7.66يف الفئــة املســتهدفة 224,846
شــخصاً .يوضــح اجلــدول التالــي إجمالــي عــدد األشــخاص مــن الفئــة املســتهدفة حســب املنطقــة
اإلداريــة:

اجلدول 7.67
أعداد األشخاص من الفئة املستهدفة حسب املناطق اإلدارية
املنطقة

العدد يف 2017م

الرياض

56,510

مكة املكرمة

52,366

املدينة املنورة

15,382

القصيم

10,112

املنطقة الشرقية

27,538

عسير

25,575

تبوك

6,834

حائل

6,756

احلدود الشمالية

2,005

جازان

13,585

جنران

1,962

الباحة

3,937

اجلوف

2,283

اجلملــة

224,846

مت إضافــة املؤهــل العلمــي الختــاف تكاليــف تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة باختــاف مؤهلهــم
العلمي.
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اجلدول التالي يوضح أعداد األشخاص من الفئة العمرية املستهدفة حسب املؤهل العلمي:

اجلدول 7.68
أعداد األشــخاص ذوي اإلعاقة من الفئة العمرية املســتهدفة حســب املؤهل العلمي ونســبتهم
مــن املجموع
البند

العدد

النسبة من املجموع*

حملة الشهادة الثانوية من األشخاص ذوي اإلعاقة بني عمر 44-20
لعام 2017

114,410

%32

حملة شهادة جامعية أو دبلوم من األشخاص ذوي اإلعاقة بني عمر
 44-20لعام 2017

117,898

%31

حملة شهادات ما دون الثانوية من األشخاص ذوي اإلعاقة بني عمر
 44-20لعام 2017

132,351

%36

االجمالي

364,659

%100

*النسبة من املجموع هي عدد األشخاص مقسومة على اإلجمالي 364,659
بعــد ذلــك مت تقســيم الفئــة املســتهدفة حســب املؤهــل العلمــي لــكل منطقــة وذلــك عــن طريــق
ضــرب النســب املذكــورة يف (اجلــدول  )7.68يف أعــداد األشــخاص مــن الفئــة املســتهدفة حســب
املنطقــة اإلداريــة واملوضحــة يف (اجلــدول .)7.67
يوضــح اجلــدول التالــي أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب املؤهــل العلمــي واملنطقــة
اإلداريــة:

اجلدول 7.69
عدد األشخاص حسب املؤهل العلمي واملنطقة اإلدارية
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املنطقة /املؤهل العلمي

الثانوية

جامعية أو دبلوم

ما دون الثانوية

االجمالي

الرياض

18,270

17,730

20,510

56,510

مكة املكرمة

16,930

16,430

19,006

52,366

املدينة املنورة

4,973

4,826

5,583

15,382

القصيم

3,269

3,173

3,670

10,112

املنطقة الشرقية

8,903

8,640

9,995

27,538

عسير

8,269

8,024

9,282

25,575

تبوك

2,210

2,144

2,480

6,834

حائل

2,184

2,120

2,452

6,756

احلدود الشمالية

648

629

728

2,005

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

املنطقة /املؤهل العلمي

الثانوية

جامعية أو دبلوم

ما دون الثانوية

االجمالي

جازان

4,392

4,262

4,931

13,585

جنران

634

616

712

1,962

الباحة

1,273

1,235

1,429

3,937

اجلوف

738

716

829

2,283

اجلملــة

72,693

70,545

81,607

224,845

بعــد ذلــك مت رفــع األعــداد إلــى عــام 2021م مبعــدل منــو ســكاني  %2.52وحتــى عــام 2030م
كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:

اجلدول 7.70
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من الفئة املستهدفة سنويا بني 2030-2021م

املنطقة /السنة

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

الرياض

78,097 76,177 74,305 72,479 70,697 68,959 67,264 65,611 63,998 62,425

مكة املكرمة

72,372 70,593 68,858 67,165 65,514 63,904 62,333 60,801 59,306 57,848

املدينة املنورة

21,258 20,735 20,225 19,728 19,243 18,770 18,309 17,859 17,420 16,992

القصيم

13,977 13,633 13,298 12,971 12,652 12,341 12,038 11,742 11,453 11,171

املنطقة الشرقية 38,057 37,122 36,210 35,320 34,452 33,605 32,779 31,973 31,187 30,420
عسير

35,343 34,474 33,627 32,800 31,994 31,208 30,441 29,693 28,963 28,251

تبوك

9,444 9,212 8,986 8,765 8,550 8,340 8,135 7,935 7,740 7,550

حائل

9,338 9,108 8,884 8,666 8,453 8,245 8,042 7,844 7,651 7,463

احلدود الشمالية 2,771 2,703 2,637 2,572 2,509 2,447 2,387 2,328 2,271 2,215
جازان

18,773 18,312 17,862 17,423 16,995 16,577 16,170 15,773 15,385 15,007

جنران

2,711 2,644 2,579 2,516 2,454 2,394 2,335 2,278 2,222 2,167

الباحة

5,440 5,306 5,176 5,049 4,925 4,804 4,686 4,571 4,459 4,349

اجلوف

3,156 3,078 3,002 2,928 2,856 2,786 2,718 2,651 2,586 2,522

املجموع

310,738 303,100 295,650 288,383 281,294 274,380 267,636 261,057 254,640 248,381
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يوضــح اجلــدول التالــي عــدد املتدربــن ســنوياً علــى وفــق ملؤهالتهــم بنــا ًء علــى نســب مقترحــة
مذكــورة يف (املرفــق  )10حســب املنطقــة اإلداريــة:

اجلدول 7.71
أعداد املتدربني حسب املنطقة اإلدارية واملؤهل العلمي

املنطقة املؤهل العلمي /السنة 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
ثانوية
الرياض

مكة
املكرمة

املدينة
املنورة

بكالوريوس أو دبلوم 2,330 2,592 2,488 2,420 2,502 2,669 2,901 2,468 2,175 1,959
ما دون الثانوية

2,695 2,998 2,878 2,799 2,895 3,088 3,355 2,855 2,516 2,266

اإلجمالي

7,426 8,260 7,929 7,713 7,976 8,508 9,245 7,866 6,931 6,243

ثانوية

2,225 2,475 2,376 2,311 2,390 2,549 2,770 2,357 2,077 1,870

بكالوريوس أو دبلوم 2,159 2,401 2,305 2,243 2,319 2,474 2,688 2,287 2,015 1,815
ما دون الثانوية

2,498 2,778 2,667 2,594 2,683 2,862 3,109 2,646 2,331 2,100

اإلجمالي

6,882 7,654 7,348 7,148 7,391 7,885 8,567 7,289 6,423 5,785

ثانوية

549

610

692

813

749

702

679

698

727

654

بكالوريوس أو دبلوم

533

592

672

789

727

681

659

677

706

634

ما دون الثانوية

617

685

777

913

841

788

762

783

816

734

اإلجمالي

القصيم

املنطقة
الشرقية

عسير
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2,401 2,671 2,564 2,494 2,579 2,751 2,989 2,543 2,241 2,018

2,022 2,249 2,158 2,099 2,171 2,316 2,516 2,141 1,887 1,699

ثانوية

361

401

455

535

492

461

446

459

478

430

بكالوريوس أو دبلوم

350

389

442

519

478

448

433

445

464

417

ما دون الثانوية

405

450

511

601

553

518

501

515

536

483

اإلجمالي

1,330 1,478 1,419 1,380 1,427 1,523 1,655 1,408 1,240 1,117

ثانوية

1,170 1,301 1,249 1,215 1,257 1,341 1,457 1,239 1,092 984

بكالوريوس أو دبلوم

1,135 1,263 1,212 1,179 1,220 1,301 1,413 1,203 1,060 954

ما دون الثانوية

1313 1461 1402 1364 1411 1505 1635 1391 1226 1104

اإلجمالي

3,618 4,025 3,864 3,759 3,887 4,147 4,505 3,833 3,377 3,042

ثانوية

1,087 1,209 1,160 1,128 1,167 1,245 1,353 1,151 1,014 913

بكالوريوس أو دبلوم

886

1,054 1,173 1,126 1,095 1,133 1,208 1,313 1,117 984

ما دون الثانوية

1220 1357 1302 1267 1310 1397 1519 1292 1139 1025

إجمالي

3,361 3,738 3,588 3,490 3,610 3,850 4,184 3,560 3,137 2,825
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املنطقة املؤهل العلمي /السنة 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021

تبوك

حائل

احلدود
الشمالية

جازان

ثانوية

244

271

307

361

333

312

302

310

323

290

بكالوريوس أو دبلوم

237

263

298

351

323

303

293

301

313

282

ما دون الثانوية

274

304

345

406

373

350

339

348

362

326

إجمالي

755

838

965 1,029 1,118 951

933

959

998

898

ثانوية

241

268

304

357

329

308

298

306

319

287

بكالوريوس أو دبلوم

234

260

295

347

319

299

289

297

310

279

ما دون الثانوية

271

301

341

401

369

346

335

344

359

322

اإلجمالي

746

829

954 1,018 1,105 940

922

948

988

888

ثانوية

72

80

90

106

98

91

89

91

95

85

بكالوريوس أو دبلوم

70

77

88

103

95

89

86

88

92

83

ما دون الثانوية

81

89

101

119

110

103

99

102

106

95

اإلجمالي

222

246

279

328

302

283

274

281

293

263

ثانوية

485

539

611

718

661

620

599

616

642

577

بكالوريوس أو دبلوم

471

523

593

697

642

602

582

598

623

560

ما دون الثانوية

545

605

686

806

742

696

673

692

720

648

إجمالي

جنران

الباحة

اجلوف

1,785 1,985 1,906 1,854 1,918 2,045 2,222 1,891 1,666 1,501

ثانوية

70

78

88

104

95

90

87

89

92

83

بكالوريوس أو دبلوم

68

76

86

101

93

87

84

86

90

81

ما دون الثانوية

79

87

99

117

107

101

97

100

104

94

اإلجمالي

217

241

273

321

295

277

268

275

286

258

ثانوية

141

156

177

208

192

180

174

178

186

167

بكالوريوس أو دبلوم

136

152

172

202

186

174

168

173

180

162

ما دون الثانوية

158

175

199

234

215

202

195

200

209

188

اإلجمالي

435

483

548

644

593

556

537

552

575

517

ثانوية

81

91

103

121

111

104

101

103

108

97

بكالوريوس أو دبلوم

79

88

100

117

108

101

98

100

105

94

ما دون الثانوية

91

102

115

136

125

117

113

116

121

109

اإلجمالي

252

280

318

374

344

322

311

320

334

301

اإلجمالي

29,549 32,863 31,547 30,688 31,737 33,855 36,784 31,297 27,578 24,839
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مت اعتمــاد نســبة  %50كنســبة األشــخاص الناجحــن مــن البرامــج التدريبيــة واحلاصلــن علــى
32
وظائــف ،وذلــك اعتمــاداً علــى التجربــة األمريكيــة يف تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
يوضــح اجلــدول التالــي إجمالــي عــدد املتدربــن واملتوقــع جناحهــم يف البرامــج التدريبيــة حســب
املناطــق اإلداريــة:

اجلدول 7.72
أعــداد املتدربــن واملتوقــع جناحهــم مــن برامــج التدريــب حســب املناطــق اإلداريــة بــن عــام
2030-2021م
السنة

أعداد املتدربني

أعداد الناجحني

الرياض

78,097

39,051

مكة املكرمة

72,372

36,189

املدينة املنورة

21,258

10,632

القصيم

13,977

6,991

املنطقة الشرقية

38,057

19,032

عسير

35,343

17,673

تبوك

9,444

4,725

حائل

9,338

4,670

احلدود الشمالية

2,771

1,388

جازان

18,773

9,389

جنران

2,711

1,359

الباحة

5,440

2,723

اجلوف

3,156

1,579

اإلجمالي

310,737

155,401

 .2تكاليــف متكــن األشــخاص ذوي االعاقــة يف مــكان العمــل ومواءمــة بيئــة العمــل
(تدريــب العاملــن فقــط)

بعــد تدريــب الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة تبقــى مهمــة متكــن الشــخص داخــل مقــر العمــل وتدريب
العاملــن يف بيئــة العمــل ليكونــوا مهيئــن للتعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة .تنقســم تكاليــف متكــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلى:
أ .تكاليف تدريب األفراد يف بيئة العمل على التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
· ســيكون البرنامــج التدريبــي افتراضيــاً غيــر تفاعلــي إذ يتــم عــرض احملتــوى التدريبــي جلميــع

32. Stone, G. (2017, October). The Cost-effectiveness of Vocational Rehabilitation Services. Pp5. Retrieved January 20, 2021,
from https://oig.ssa.gov/sites/default/files/audit/full/pdf/A-02-17-14048_0.pdf
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أعضــاء الشــركة .افترضنــا أن تقــوم املنشــأة بتحمــل تكاليــف البرنامــج التدريبــي نظــراً النخفاضها
بشــكل كبيــر جــداً بحيــث أنــه ليــس مــن شــأنها التأثيــر يف ميزانيــة التدريــب .باإلضافــة إلــى أن
األكادمييــة التدريبيــة تشــمل فريــق كبيــر مــن املدربــن املعتمديــن بحيــث أنــه ميكــن االعتمــاد علــى
هــذا الفريــق لبنــاء محتــوى البرنامــج التدريبــي .لــن تكلــف الدولــة .القطــاع اخلــاص يتحمــل تكلفــة
املواءمــة ،وذكــر أن القطــاع احلكومــي ســيكلف كل جهــة تكاليــف املواءمــة.
ب .تكلفة مساعد املدرب
· تكاليــف مســاعد املــدرب هــي  24ريــاالً ســعودياً لــكل ســاعة تدريبيــة بنــاء علــى (اجلــدول .)7.3
وبنــاء علــى (اجلــدول  ،7.38اجلــدول  ،7.43اجلــدول  )7.48فــإن متوســط تكلفــة الســاعة
التدريبيــة هــي  126ريــاالً ســعودياً تقريب ـاً ،ومتوســط عــدد الســاعات التدريبيــة هــو  96ســاعة
تدريبيــة .ممــا يعنــي أن تكلفــة التدريــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي  14,482ريــاالً ســعودياً (96
 .)24+126( Xوهــي مقســمة كالتالــي:
 oتكاليــف الســاعة التدريبيــة (تشــمل املــواد التعليميــة ومقــدم التدريــب) 12,170 :ريــاالً ســعودياً
للشــخص الواحــد.
 oتكاليــف مســاعد املــدرب املتخصــص يف التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 2,312 :ريــاالً
ســعودياً للشــخص الواحــد.
.14,482 = 2,312 + 12,170 
ج .تكاليف مساعد ظل ()Development coach
· ذكــر يف قســم مســاعد الظــل أن مســاعدي الظــل بإمكانهــم العمــل مــع أكثــر مــن رب عمــل يف
الوقــت نفســه .ويســتطيع مســاعد الظــل أن يخــدم حتــى  13شــخص مــن ذوي اإلعاقــة.
· بنــاء علــى عصــف ذهنــي مــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســؤولني عــن توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة .33فقــد مت الوصــول الــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام (وليــس فقــط لإلعاقــة
الذهنيــة) هــم بحاجــة إلــى مســاعد ظــل يف مــكان العمــل بنســب متفاوتــة وحســب شــدة اإلعاقــة.
· مت الوصــول إلــى تكاليــف مســاعد الظــل الواحــد بنــاء علــى (اجلــدول  7.12مــن قســم مســاعد
الظــل) بنــاء علــى املعطيــات فــإن تكلفــة مســاعد الظــل الشــهرية هــي  7,000ريــال وقــادر علــى
خدمــة  13شــخصا ممــا يعنــي أن تكاليــف مســاعد الظــل الشــهرية للشــخص الواحــد مــن ذوي
اإلعاقــة هــي  538ريــال ســعودي ( )13 ÷ 7,000ممــا يعنــي أن تكلفــة مســاعد الظــل الســنوية
للشــخص الواحــد مــن ذوي اإلعاقــة هــي  6,456ريــاالً ســعودياً (.)12 X 538
بنــاء علــى املعطيــات الســابقة وأعــداد الناجحــن يف برامــج التدريــب مــن (اجلــدول  ،)7.72فــإن
تكاليــف مســاعدي الظــل موضحــة يف اجلــدول التالــي:

 .33برنامج عصف ذهني بعنوان (الوظائف املالئمة حسب نوع اإلعاقة) ،فبراير  ،2021مفرح عسيري.
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اجلدول 7.73
تقدير لتكاليف مساعدي الظل حسب املنطقة اإلدارية بني عام 2030-2021
املنطقة اإلدارية

األشخاص الذين مت دمجهم
يف سوق العمل

تكاليف مساعدي الظل*

عدد مساعدي الظل
الالزمني**

الرياض

39,051

252,113,256

3,004

مكة املكرمة

36,189

233,636,184

2,784

املدينة املنورة

10,632

68,640,192

818

القصيم

6,991

45,133,896

538

املنطقة الشرقية

19,032

122,870,592

1,464

عسير

17,673

114,096,888

1,359

تبوك

4,725

30,504,600

363

حائل

4,670

30,149,520

359

احلدود الشمالية

1,388

8,960,928

107

جازان

9,389

60,615,384

722

جنران

1,359

8,773,704

105

الباحة

2,723

17,579,688

209

اجلوف

1,579

10,194,024

121

اجلملة

155,401

1,003,268,856

11,954

*التكاليف الســنوية ملســاعد الظل للشــخص الواحد من ذوي اإلعاقة  X 6,456عدد األشــخاص
الذيــن مت دمجهــم يف ســوق العمل.
** عــدد األشــخاص الذيــن مت دمجهــم يف ســوق العمــل ÷ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن
يتــم خدمتهــم مــن مســاعد ظــل واحــد ( 13شــخصاً) .

اجلدول 7.74
إجمالــي تكاليــف التدريــب ومتكــن ،ومواءمــة بيئــة العمــل حســب املنطقــة اإلداريــة بــن عــام
( 2030-2021توقــع)

املنطقة اإلدارية تكاليف التدريب تكلفة مساعد املدرب مكافآت التدريب تكاليف مساعد الظل
()2
()4
()3
()1
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اإلجمالي

الرياض

950,449,167

180,560,264

437,343,200

252,113,256

1,820,465,887

مكة املكرمة

880,775,281

167,324,064

405,283,200

233,636,184

1,687,018,729

املدينة املنورة

258,712,222

49,148,496

119,044,800

68,640,192

495,545,710

القصيم

170,101,643

32,314,824

78,271,200

45,133,896

325,821,563
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املنطقة اإلدارية تكاليف التدريب تكلفة مساعد املدرب مكافآت التدريب تكاليف مساعد الظل
()2
()4
()3
()1

اإلجمالي

املنطقة الشرقية 463,157,919

87,987,784

213,119,200

122,870,592

887,135,495

عسير

430,128,237

81,713,016

197,920,800

114,096,888

823,858,941

تبوك

114,934,529

21,834,528

52,886,400

30,504,600

220,160,057

حائل

113,644,498

21,589,456

52,292,800

30,149,520

217,676,274

احلدود الشمالية 33,723,378

6,406,552

15,517,600

8,960,928

64,608,458

جازان

228,469,496

43,403,176

105,128,800

60,615,384

437,616,856

جنران

32,993,171

6,267,832

15,181,600

8,773,704

63,216,307

الباحة

66,205,404

12,577,280

30,464,000

17,579,688

126,826,372

اجلوف

38,408,871

7,296,672

17,673,600

10,194,024

73,573,167

اجلملة

3,781,703,816

718,423,944

1,740,127,200

1,003,268,856

7,243,523,816

.1
.2
.3
.4

عدد املتدربني حسب املنطقة (اجلدول  x )7.72تكاليف التدريب للشخص الواحد .12,170
عــدد املتدربــن حســب املنطقــة (اجلــدول  x )7.72املواءمــة (مســاعد املــدرب) للشــخص
الواحــد .2,312
عــدد املتدربــن حســب املنطقــة (اجلــدول  x )7.72إجمالــي تكلفــة املكافــآت الشــهرية للمتدربني
(اجلدول .)7.6
(اجلدول .)7.77

سابع ًا :التحليل املالي للممارسات العاملية
لتحقيق هدف (التحليل املالي للممارسات العاملية) مت عمل اإلجراءات التالية:
 مت جمع معلومات عن العوائد االقتصادية املترتبة على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. مت احتساب املقارنة على صايف التدفقات النقدية .NPV تصميم جدول للمقارنة بني الدول.يف هــذا القســم يســعى الفريــق البحثــي إلــى مقارنــة جتــارب دول أجنبيــة فيمــا يخــص املمارســات
العامليــة يف مجــال تدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وهــذه التجــارب العامليــة تشــمل برامــج
التدريــب والتأهيــل الوظيفــي مــن ناحيــة النتائــج املاليــة واألثــر املالــي لهــذه البرامــج ،لــذا فقــد تنــاول
محــور:
· الناجت املالي من برامج توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
وبناء على النتائج مت عمل التالي:
مقارنــة بــن املمارســات العامليــة املتعلقــة بتدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومقارنــة بــن العوائــد االقتصاديــة املترتبــة مــن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة عاملي ـاً.
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· حتليل مالي للممارسات العاملية لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
من التجارب التي اعتبرها فريق البحث مرجعية ميكن القياس عليها:
· بحــث مت نشــره مــن مكتــب إدارة الضمــان االجتماعــي األمريكــي والــذي يــدرس الوفــر املتحقــق
34
مــن التدريــب الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
· بحــث مقــدم مــن شــركة ديلويــت للخدمــات املهنيــة والــذي يبحــث العائــد االقتصــادي مــن رفــع
35
معــدالت التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
· بحــث مقــدم مــن مكتــب ماليزيــا للضمــان االجتماعــي يبــن األثــر الســلبي يف عــدم إدراج
36
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل.
اســتناداً إلــى بحــث مت نشــره مــن مكتــب املفتــش العــام إلدارة الضمــان االجتماعــي األمريكــي،
فــإن اخلدمــات التــي تقدمهــا وكاالت التأهيــل املهنــي التابعــة للدولــة والتــي تكــون موضحــة يف اتفاقيــة
بــن الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة ومستشــار التأهيــل املهنــي يف خطــة فرديــة للتوظيــف تشــمل خدمــات
إعــادة التأهيــل املهنــي لألفــراد لتحديــد احتياجــات إعــادة التأهيــل املهنــي .هــذه اخلدمــات يتــم
تقدميهــا بواســطة فريــق توظيــف مؤهــل ،وتشــمل اخلدمــات التوظيــف والتدريــب وخدمــات أخــرى
متعلقــة بالتوظيــف.
طريقــة عمــل البرنامــج هــي كالتالــي :تدفــع إدارة الضمــان االجتماعــي لــوكاالت إعــادة التأهيــل
املهنــي احلكوميــة تكلفــة اخلدمــات التــي تقدمهــا لبرنامــج التأمــن ضــد اإلعاقــة ( )DIأو للمســتفيدين
مــن دخــل الضمــان اإلضــايف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ( )SSIإذا اســتوفوا شـ ً
ـروطا معينــة.
علــى ســبيل املثــال ،يجــب أن تكــون اخلدمــات قــد ســاهمت يف عمــل الشــخص مبعــدل دخــل معــن
ملــدة  9أشــهر متواصلــة ،ويجــب أن يكــون هنــاك وفــر تقديــري مــن الشــخص بنــاء علــى الوفــر علــى
الصنــدوق االئتمانــي أو األمــوال العامــة.
· البرنامــج املذكــور يعــد مرجعيــة للبرنامــج املقتــرح ،إذ أنــه ســيتم التركيــز علــى تدريــب وتوظيف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يحصلــون علــى مســاعدات الضمــان االجتماعــي.
ويوضــح اجلــدول التالــي مقــدار مــا مت إنفاقــه يف الواليــات املتحــدة مــن إدارة الشــؤون االجتماعية
يف أحــد البرامــج لتأهيــل األشــخاص ذوي االعاقــة بــن األعــوام  2007و( 2011بالدوالر األمريكي):

34. Stone, G. (2017, October). The Cost-effectiveness of Vocational Rehabilitation Services. Pp4. Retrieved January 20, 2021,
from https://oig.ssa.gov/sites/default/files/audit/full/pdf/A-02-17-14048_0.pdf
35. Deloitte Access Economic, the economic benefit of employing people with disability, 2011, PP-23. https://www.and.org.au/
data/Conference/DAE_Report_8May.pdf
36. Malaysia social security office, Malaysia’s future challenges on employment and social welfare services for disadvantaged
people (persons with disabilities), 2002. Retrieved January 20, 2021, from http://wapes.org/en/system/files/malaysia.pdf
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اجلدول 7.75
األثر املالي للتجربة األمريكية يف تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مت ترجمة وشرح طريقة حساب (اجلدول  )7.79كما هو موضح يف اجلدول التالي:

اجلدول 7.76
شــرح وترجمــة التجربــة األمريكيــة األثــر املالــي للتجربــة األمريكيــة يف تدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الوفر احملقق من سحب املعونات
عدد املستفيدين
عن الناجحني من البرنامج
السنة
1
2
266,580,268
8,978
2007
233,510,417
8,140
2008
174,668,291
6,824
2009
120,129,905
5,407
2010
72,919,624
3,657
2011
867,808,505
33,006
اإلجمالي

اجمالي تكلفة البرنامج
التدريبي
3
121,338,340
114,427,063
101,888,152
80,187,637
54,537,242
472,378,435

اجمالي الوفر
4
145,241,928
119,083,354
72,780,139
29,942,267
18,382,382
395,430,070

 .1عدد الناجحني من برنامج التدريب الوظيفي.
 .2الوفر السنوي احملقق من إيقاف معونات الضمان االجتماعي.
 .3تكاليف التدريب السنوية.
 .4الوفــر الســنوي احملقــق مــن إيقــاف معونــات الضمــان االجتماعــي بعــد خصــم تكاليــف التدريــب.
ومت حســاب الوفــر عــن طريــق خصــم تكاليــف التدريــب مــن الوفــر علــى مكتــب الضمــان
االجتماعــي ممــا يخــرج صــايف الوفــر علــى مكتــب الضمــان االجتماعــي.
مت إنفــاق  472,378,435دوالر أمريكــي خلدمــة  33ألــف شــخص ممــا يعــادل  14,413دوالر
أمريكــي للشــخص أي مــا يعــادل  53,679ريــال ســعودي ٪50 ،منهــم اســتفادوا مــن البرنامــج ومت
توظيفهــم .ومت باملقابــل حتقيــق وفــر قــدره  867,808,505دوالر أمريكــي( ،تعويضــات بطالــة وغيرهــا)
األمــر الــذي يجعــل صــايف الوفــر قــدره  395,430,070دوالر أمريكــي.
· ومــن هنــا تســعى احلكومــات عبــر العالــم لالســتثمار يف هــذه الشــريحة مــن خــال حتويــل
األفــراد مــن األشــخاص ذوي االعاقــة ألفــراد منتجــن وقادريــن علــى إعالــة أنفســهم وحتمــل جــزء مــن
تكلفــة عالجهــم.
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وتشــير تقاريــر املنظمــة الدوليــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى أن ذوي اإلعاقــة يســتطيعون
حتقيــق دخــل يعــادل أو يتماشــى مــع الدخــل الــذي يحققــه األشــخاص العاديــون يف حــال توظيفهــم أمــا
يف حــال كونهــم غيــر موظفــن أو غيــر مســجلني يف قــوة العمــل فســينعكس هــذا بشــكل ســلبي كبيــر
علــى دخلهــم.

الرسم البياني 7.5
دخل الشخص من ذوي اإلعاقة مقارنة بدخل األشخاص الطبيعيني حسب الدولة

ويف دراســة مســتقلة متــت يف اســتراليا مت حســاب القيمــة الصافيــة احلاضــرة  ،NPVلتوظيــف
وتأهيــل فــرد واحــد مــن ذوي اإلعاقــة (يشــمل كلفــة التدريــب والتوظيــف فقــط) ليتضــح أن القيمــة
الصافيــة احلاضــرة لعمليــة التدريــب والتوظيــف قــد بلغــت  150,000دوالر اســترالي أي مــا يعــادل
 424,000ريــال ســعودي علــى امتــداد  20عامــا مــن العمــل .وذلــك علــى أســاس حســاب الوفــر املترتــب
علــى تكاليــف املســاعدات احلكوميــة عامــة.
أمــا الوفــر الشــامل الــذي يتضمــن التكاليــف غيــر املباشــرة فقــد وصــل إلــى  589,000دوالر
اســترالي أي مــا يعــادل  1,660,000ريــال ســعودي.

الرسم البياني 7.6
مقدار منو الناجت احمللي عند توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة (أستراليا)

256

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

يوضــح اجلــدول التالــي مقارنــة مــا بــن البرنامــج املقتــرح يف اململكــة العربيــة الســعودية والبرامــج
املطبقــة يف الــدول املذكــورة.

اجلدول 7.77
مقارنة العوائد السنوية من توظيف شخص من ذوي اإلعاقة
الدولة

صايف التدفقات النقدية
صايف التدفقات النقدية
( )NPVلكل شخص من ( )NPVلكل شخص من ذوي
ذوي اإلعاقة بالعملة احمللية اإلعاقة بالريال السعودي
()٢
()١

اململكة
العربية
السعودية

 28,548ريال سعودي

 28,548ريال سعودي

املدة
الزمنية
للوفر
()٢

صايف القيمة احلالية
( )NPVالسنوي للوفر
بالريال السعودي
()٤
3÷2

 10سنوات
يف حال مت
تطبيقه

 2,854ريال سعودي /
للشخص الواحد

الواليات
املتحدة
األمريكية

 11,980دوالر أمريكي

 44,927ريال سعودي

 5سنوات

 8,985ريال سعودي /
للشخص الواحد

أستراليا*

 150,000دوالر أسترالي

 423,846ريال سعودي

 20سنة

 21,192ريال سعودي /
للشخص الواحد

ماليزيا

غير متوفر

غير متوفر

 13,772ريال سعودي /
غير متوفر
للشخص الواحد (املتوقع)

* شــملت التجربــة األســترالية التوفيــر املجمــع الشــامل ملصاريــف غيــر مباشــرة للتدريــب
والتوظيــف .للتفاصيــل (مرفــق)12
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ســعت هــذه الدراســة (تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة :دراســة بحثيــة
اجتماعيــة استشــارية ماليــة) إلــى تقــدمي املعــارف واخلبــرات الضروريــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة
منهــا مــن خــال اإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة والتــي ســبق ذكرهــا يف اإلجــراءات املنهجية للدراســة،
والتــي متــت اإلجابــة عليهــا تفصي ـ ً
ا يف ثنايــا الدراســة ،ونــورد هنــا التســاؤالت واإلجابــة عليهــا بنــوع
مــن االختصــاص ،كمــا يختــم بذكــر خالصــة الدراســة وتقــدمي توصيــات ومقترحــات مــن فريــق الدراســة
لتعزيــز فــرص تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

التســاؤل األول :مــا املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،مت حتديــد املمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنــاء علــى تقاريــر مــن منظمــات عامليــة مثــل العمــل الدوليــة
والبنــك الدولــي ،والصحــة العامليــة مــن األمم املتحــدة وتقاريــر التنميــة البشــرية وتقريــر االحتــاد
األوروبــي للمراكــز الرائــدة يف توظيــف ذوي اإلعاقــة ،وأيضـاً بنــا ًء علــى مقترحــات مشــكورة مــن هيئــة
رعايــة ذوي اإلعاقــة.
وقــد مت اعتبــار املمارســات العامليــة التاليــة ممارســات رائــدة يف مجاالت تأهيــل وتدريب وتوظيف
ذوي اإلعاقة:
 مــن حيــث الــدول :مت اســتعراض جتــارب الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحدة وأســترالياوالــدول اإلســكندنافية ،وجتربــة أمريكيــة  -صينيــة مشــتركة ،وجتربــة كنديــة -بنغالديشــية
مشــتركة.
 ومــن حيــث اجلهــات اخلاصــة :مت اســتعراض جتربــة معهــد ســتاركلوف خلدمــات ذوي اإلعاقــة،وجامعــة شــرق كنتاكــي لتدريــس برامــج الســامة يف بيئــة العمــل مــن خــال درجتــي البكالوريــوس
واملاجســتير؛ كالهمــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.
 كمــا مت بيــان جتربــة شــركة  ABI-Techمــن ســنغافورة والتــي تقــدم منــاذج تقنيــة حديثــة يف تدريــبوتأهيــل ذوي اإلعاقــة مــن خــال برامــج تقنيــة افتراضيــة.
وبعــد أن مت اســتعراضها ،مت اســتعراض طــرق االســتفادة منهــا يف مجــاالت تأهيــل وتدريــب
وتوظيــف ذوي اإلعاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،كمــا مت االســتفادة منهــا يف ثنايــا الدراســة يف
فصــل املعوقــات التــي تواجــه تأهيــل وتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقــة بذكــر حلــول ومقترحــات لتجــاوز
تلــك املعوقــات .كمــا مت اســتعراض بعــض املمارســات اإلقليميــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل مهنــي وتدريــب
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتــي مت التوصــل إليهــا مــن خــال البحــث واالســتقصاء وتقــع
هــذه املمارســات يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واألردن ،ومملكــة البحريــن ،وســلطنة عمــان ومت
اســتعراض تفاصيلهــا يف موضعــه.
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التســاؤل الثانــي :مــا املمارســات احملليــة الرائــدة يف مجــال التأهيــل املهنــي
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد مت التعــرف علــى تلــك املمارســات مــن خــال مناقشــات
ورش العمــل ،واملقابــات ،والزيــارات امليدانيــة حيــث جتلــت أبــرز املمارســات الرائــدة يف اململكــة
العربيــة الســعودية يف مجــال تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــدة مؤسســات
مت اســتعراض أهدافهــا وجتاربهــا بالتفصيــل ضمــن النمــاذج احملليــة الرائــدة وجنملهــا هنــا كالتالــي:
 أو ًال :برنامــج (مواءمــة) :والــذي يســعى لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع يف إتاحــةفــرص العمــل ،واالندمــاج باملجتمــع ،وحتفيــز املؤسســات خللــق بيئــة عمــل آمنــة ومناســبة
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وفــق معاييــر واشــتراطات متكــن املؤسســة مــن احلصــول علــى
التراخيــص الالزمــة.
 ثانيـ ًا :برنامــج (نطاقــات) :والــذي يهــدف لتوطــن الوظائــف للمنشــآت مــن خــال معاييــر محــددة،ويشــمل (نطاقــات) مختلــف أفــراد املجتمــع ومــن ضمنهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلــك مــن
خــال احتســاب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بأربعــة عاملــن.
 ثالثـ ًا :شــبكة أصحــاب االعمــال واإلعاقــة (قــادرون) :والتــي تقــدم العديــد مــن ورش العمــل والتعليموالتدريــب عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا تعمــل علــى توظيفهــم بشــركات كبــرى لديهــا برامــج
تدريــب وتأهيــل منتهيــة بالتوظيــف.
 رابعـ ًا :برنامــج (مكــن) :وهــو إحــدى مبــادرات شــركة صافــوال ويهتــم بتدريب وتوظيف األشــخاصذوي اإلعاقــة ،ويســعي هــذا البرنامــج لتحقيــق هــدف دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال
توفيــر البيئــة املناســبة واملهيــأة وتوفيــر جميــع التســهيالت الالزمــة مثــل توفيــر شــخص يتحــدث
بلغــة اإلشــارة يف حــال ذوي اإلعاقــة الســمعية ،وتوفيــر الزميــل أو املرشــد الــذي يســعى لتذليــل
الصعوبــات والعقبــات العديــدة التــي يواجههــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل ،كمــا يشــتمل
البرنامــج علــى منصــة الكترونيــة تضــم الباحثــن عــن العمــل مــن ذوي اإلعاقــة ،وأيضـاً أصحــاب
العمــل مــن القطــاع اخلــاص .ويعمــل البرنامــج علــى دعــم التفاعــل الفعــال واإليجابــي مــن خــال
تقــدمي دورات تدريبيــة مجانيــة للمؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ،ومشــاركة خبــرات
(مكــن) مــع املؤسســات التــي ترغــب يف اســتقطاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتوظيــف.
 خامسـ ًا :جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باإلحســاء :وتهــدف لتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوياإلعاقــة ،وتوعيتهــم بحقوقهــم وواجباتهــم ،مــع اإلســهام يف عمليــة التأهيــل والتوظيــف عــن طريــق
جهــات عمــل وتدريــب يف املنطقــة ،وللجمعيــة العديــد مــن البرامــج الرائــدة يف متكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مثــل:
( oبرنامــج متكــن) :الــذي يقــدم العديــد مــن الــدورات التــي تتيــح التنــوع يف مجــاالت التدريــب
ومنهــا األعمــال اإلداريــة ،واحملاســبة ،والتصميــم ،والعالقــات العامــة ،والفــرز ،والترقيــم،
وخطــوط االنتــاج ،وإكســاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهــارات وخبــرات مهنيــة جديــدة مــن
خــال التدريــب يف نفــس بيئــة العمــل.

262

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

( oبرنامــج حصــاد) :ويســعي لالســتفادة مــن اجلهــات املجتمعيــة يف تأهيــل وتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة كـــ (املؤسســة العامــة للــري) علــى الزراعــة.
 سادسـ ًا :جمعيــة عنيــزة للخدمــات اإلنســانية بالقصيــم :وتضــم العديــد مــن املرافــق مثــل :مجمــعاجلفالــي للرعايــة والتأهيــل ،ومركــز التميمــي للتوحــد ،ومركــز الســعدي للطفولــة والتدخل املبكر،
ومؤسســة امتــداد للخدمــات اإلنســانية ،ومركــز اخلنينيــة للتمكــن الوظيفــي واالجتماعــي لــذوي
اإلعاقــة .وتعتبــر اجلمعيــة منوذجـاً فريــداً يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،خصوصــا فيمــا
يســمى بـــ «حاضنــات األعمــال» أو «املشــاغل احملميــة» حيــث تشــمل اجلمعيــة مشــغ ً
ال نســائياً،
ومعمــل صيانــة أجهــزة الكترونيــة ،ومنوذجــا مصغــراً مــن مغاســل الرهــدن ،ومطبخ ـاً لتجهيــز
وتغليــف األطعمــة ،ومعمـ ًـا لتغليــف وتعبئــة املناديــل الورقيــة.
تقــوم اجلمعيــة بتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البيئــات املقاربــة لبيئــة العمــل ،وقــد يســتمر
الشــخص يف العمــل داخــل هــذه البيئــة لصالــح الشــركة األم ،وقــد ينتقــل للعمــل يف املقــر الرئيســي
للشــركة يف املنطقــة مــع بقيــة العاملــن ،فيشــكل العمــل لهــم يف هــذه احلاضنــات بيئــة انتقاليــة يتــم فيهــا
تعريفهــم مبســؤوليات العمــل ،وإجــراءات الوظيفــة ،ومبــادئ الســامة ،كمــا يتــم تدريبهــم علــى التفاعــل
االجتماعــي واملهنــي .وقــد مت اســتعراض املراكــز التابعــة لهــا بالتفصيــل يف موضعهــا ونكتفــي هنــا بذكــر
أســمائها:
أ -مجمع على عبد اهلل اجلفالي للرعاية والتأهيل.
ب -مركز على التميمي للتوحد.
ج -مركز محمد بن عبد الرحمن السعدي للطفولة والتدخل املبكر.
د -مؤسسة امتداد للخدمات اإلنسانية (تأهيل).
ه -مركــز اخلنينيــة للتمكــن الوظيفــي واالجتماعــي لتعــن ذوي اإلعاقــة جتماعيــاً ،ونفســياً،
ومهنيــاً ،واقتصاديــاً.
 ســابع ًا :جمعيــة اإلعاقــة احلركيــة للكبــار :وتتضمــن بعــض املشــاريع التــي تصــب يف صالــح ذوياإلعاقــة احلركيــة ومنهــا :التأهيــل والتوظيــف والتوظيــف عــن بعــد.
 ثامن ًا :مبادرة (ســعي) لتأهيل وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة :وتعمل على اســتثمار الطاقاتلألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تســهيل ايصالهــم بجهــات وقطاعــات التوظيــف وتدريبهــم
علــى أرض الواقــع.

التســاؤل الثالــث :مــا البرامــج التدريبيــة والتخصصــات املناســبة املتوفــرة
واملطلوبــة يف ســوق العمــل ،وماهــي تكلفتهــا املاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،قــام الفريــق البحثــي بالتعــاون مــع احمللــل املالــي بحصــر البرامــج
التدريبيــة التــي تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتوصــل إلــى متوســط تكلفــة التدريــب يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،ومــن ثــم دراســة تكلفــة مواءمــة هــذه البرامــج التدريبيــة لتناســب االحتياجــات
املختلفــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل التوصــل إلــى كامــل التكلفــة لتلــك البرامــج التدريبيــة بعــد
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مواءمتهــا لتناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وقــد مت خــال العمــل حصــر جميــع البرامــج التدريبيــة املتاحــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف الوقــت احلالــي واملقدمــة مــن القطــاع احلكومــي واخليــري مثــل برنامــج (متهيــر) ،وبرامــج تدريــب
مبــادرة (ســعي) ،وبرنامــج (صيفــي) ،وبرامــج (دبلــوم الصــم وضعــاف الســمع) بكليــة االتصــاالت
واملعلومــات ،وبرنامــج (أتقــن) ،وبرنامــج (دروب).
ومــن اجلديــر باإلشــارة أن الفريــق البحثــي توصــل إلــى أنــه ال توجــد فــروق كبيــرة يف التكلفــة عنــد
مقارنــة تكلفــة تقــدمي تلــك البرامــج يف القطــاع اخلــاص والقطــاع احلكومــي ،كمــا تبــن أن التدريــب
اإللكترونــي ميكــن أن يســاعد علــى التوفيــر يف التكلفــة بشــكل كبيــر ،يف حــال عــدم وجــود احتيــاج
للتدريــب احلضــوري.
وقــد مت حســاب تكلفــة التدريــب الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن طريــق حســاب تكلفتهــا
لألشــخاص مــن غيــر ذوي اإلعاقــة ،ثــم إضافــة تكلفــة مواءمتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث يبلــغ
متوســط تكلفــة الســاعة التدريبيــة  50ريــاالً يف املعاهــد واملراكــز التدريبيــة.
ومــن شــروط املواءمــة ،تبــن أن تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتطلــب وجــود مــدرب متخصص
يف البرنامــج التدريبــي ومعــه مســاعد مــدرب (دبلــوم تربيــة خاصــة – تدريــب وظيفــي) وتبلــغ تكلفتــه 24
ريــاالً للمتــدرب الواحــد يف الســاعة الواحــدة ،ولتقديــر ذلــك مت االعتمــاد علــى ســلم رواتــب القطاعــات
التعليميــة – اخلدمــة املدنيــة 2019م – 1440هـــ الحتســاب تكلفــة مســاعد املــدرب ،ولالطــاع علــى
تفاصيــل ذلــك يرجــى الرجــوع للفقــرة اخلاصــة بذلــك يف الفصــل الســابع.

التســاؤل الرابــع :مــا أثــر متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ماليـ ًا علــى
الدولة؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،قــام الفريــق بتقديــر ذلــك األثــر املالــي اعتمــاداً علــى معلومــات
الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالدرجــة األولــى يف حتديــد عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنــاء جميــع
التقديــرات باســتخدام معــادالت حســابية واضحــة ،علــى النحــو التالــي:
 تقدير أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف األعوام العشرة القادمة بناء على:أ -نسبة الزيادة يف أعداد سكان اململكة.
ب -نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجموع سكان اململكة.
 تقدير أعداد األشخاص القادرين على العمل والباحثني عن عمل وتقدير احتياجاتهم التدريبية. تقدير تكلفة البرامج التدريبية املقدمة حالياً مع إضافة تكلفة تهيئتها لألشخاص ذوي اإلعاقة. تقديــر عــدد األشــخاص الذيــن ســيحتاجون للتدريــب والـــتأهيل املهنــي مــن أجــل احلصــول علــىوظيفــة.
 تكلفة الدولة يف رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املكافآت وتكلفة التدريب. حســاب مــا ســيتم توفيــره علــى الدولــة بعــد توظيــف هــؤالء األشــخاص ذوي اإلعاقــة واعتمادهــمماديــا علــى الدخــل النــاجت عــن توظيفهــم واســتغنائهم عــن مصــادر الدعــم املالــي مــن الدولــة.
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وقــد تبــن أن تكلفــة الدولــة ســتقل عنــد تخــرج شــخص مــن البرنامــج وتوظيفــه حيــث يتــم حتقيــق
توفيــر مجمــوع (متوســط تكلفــة اإلعانــة املاديــة للشــخص الواحــد  +متوســط تكلفــة اإلعانــة العينيــة
للشــخص الوحــد +متوســط تكلفــة (حافــز) للشــخص الواحــد) مبــا يصــل إلــى مــا يعــادل  39,509ريــاالً
ســعودياً لســنة واحــدة للشــخص الواحــد ،يف حــال كان الشــخص مــن فئــة الباحثــن عــن العمــل.
ومبقارنــة التوفيــر علــى الدولــة مــع التكلفــة املاليــة للتدريــب ســنوياً وجــد أنهــا تتــراوح مــن عــام
 2021إلــى عــام  2030مــن ســالب  238,751,215إلــى موجــب  ،1,475,886,902ويصــل مجمــوع الوفــر
يف جميــع الفتــرة مــن  2021إلــى  2030إلــى ( 5,343,812,898أي خمســة مليــارات وثمامنائــة وســتة
وثمانــن مليــون واثنــا عشــر ألــف وثمامنائــة وثمانيــة وتســعني) ريــاالً ســعودياً وهــو مــا يعــد وفــراً كبيــراً
وعائــداً ماديـاً ضخمـاً ميكــن االســتفادة منــه يف حتقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة  2030يف عــدة مجــاالت
منهــا تنويــع مصــادر الدخــل ،والتنميــة املســتدامة ،وحتقيــق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحتقيــق
الرفاهيــة لألســرة واملجتمــع ،كل ذلــك مــن خــال االســتثمار يف تدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
هــذا مــع عــدم إغفــال العائــد غيــر املــادي واملتمثــل يف العائــد النفســي واالجتماعــي علــى
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعلــى أســرهم وعلــى املجتمــع.

التســاؤل اخلامــس :مــا التحليــل املالــي للتصــور املقتــرح ألكادمييــة تدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،فــإن الفريــق البحثــي قــرر اعتمــاد التحليــل املالــي للبرامــج
التدريبيــة التــي ميكــن أن تشــملها أكادمييــة تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،دون اعتبــار لتكلفــة
املنشــآت والهيئــة اإلداريــة والصيانــة وغيرهــا حيــث أن هــذا يختلــف طبقــا ملتغيــرات غيــر متوفــرة
للفريــق البحثــي مثــل حجــم املنشــأة ،ومــكان وجودهــا وطريقــة تشــغيلها ،إلــى غيــر ذلــك مــن املتغيــرات.
وعليــه ،فقــد مت إعــداد التحليــل املالــي للبرامــج التدليليــة ألنــواع اإلعاقــات املختلفــة والذيــن
تختلــف درجــات تعليمهــم مــن (بــدون مؤهــل) ،ومــروراً باحلاصلــن علــى شــهادة (الثانويــة) ،وانتهــاء
باحلاصلــن علــى درجــة (البكالوريــوس) ،كمــا مت حســاب التحليــل املالــي لتلــك البرامــج علــى أســاس
تقدميهــا (حضوري ـاً) ،و(افتراضي ـاً) وبطريقــة (الدمــج) التــي جتمــع بــن احلضــوري واالفتراضــي.
كمــا مت إعــداد دراســة (جــدوى ماليــة) ألكادمييــة افتراضيــة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ميكــن أن تعمــل ككيــان مســتقل أو ميكــن اعتبارهــا شــركة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ،علــى أن
تكــون منصــة افتراضيــة تعمــل كمرجــع وبيئــة تدريبيــة جلميــع الراغبــن يف التدريــب مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
وللوصول إلى هذا التصور لألكادميية قام فريق البحث مبا يلي:
 -1حصــر الوظائــف والتخصصــات احلاليــة واملســتقبلية التــي تناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وتلبــي احتياجــات ســوق العمــل الســعودي.
 -2حتديــد البرامــج التدريبيــة املناســبة لتلــك الوظائــف ،والتــي ميكــن أن تقــدم مــن خــال أكادمييــة
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التدريب.
 -3مت حتديد نوعية البرامج التدريبية عبر األكادميية وتصنيفها إلى ثالثة أنواع ،وهي:
 برامج حضورية. برامج افتراضية. برامج مدمجة (حضوري وافتراضي).وإلجنــاز دراســة اجلــدوى لألكادمييــة التدريبيــة ،فقــد مت تقــدمي عــدة افتراضــات منهــا أنــه مت
اعتبارهــا شــركة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ،كمــا مت بنــاء النمــوذج املالــي مــن خــال افتــراض أن
(األكادمييــة التدريبيــة) ســتعمل مــن خــال منصــة افتراضيــة تعمــل كمرجــع وبيئــة تدريبيــة جلميــع
املتدربــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ســواء مت التدريــب عــن طريــق الــدورات احلضوريــة ،أو
االفتراضيــة ،أو املدمجــة ،وســيكون تقــدمي الــدورات اإللكترونيــة عــن طريــق املنصــة االفتراضيــة.
وميكــن أن تشــمل منصــة األكادمييــة نظــام إدارة تعلــم حســب االختيــار مثــلLearning management( :
 )”system “LMSأو (بــاك بــورد  )Blackboardأو غيرهــا مــن أجــل قيــاس األداء املالــي لبنــاء منصــة
تدريبيــة.
وتوصــل الفريــق إلــى أن (البرامــج املدمجــة) والتــي جتمــع بــن احلضــوري واالفتراضــي هــي ذات
التكلفــة األعلــى ،تليهــا (البرامــج احلضوريــة) وأخيــراً (البرامــج االفتراضيــة) ومــن العوامــل املســاعدة
علــى ذلــك وفــرة البرامــج االفتراضيــة قدرتهــا علــى اســتيعاب أعــداد غيــر محــدودة مــن احلضــور وندرة
البرامــج املدمجــة ،وميكــن االطــاع علــى كامــل النتائــج يف موضعهــا يف الفصــل الســابع يف الدراســة.

التســاؤل الســادس :مــا التحليــل املالــي ملشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن للعمــل بحســب مناطــق اململكــة؟
ولإلجابة على هذا التساؤل مت عقد ورش عمل ضمت عددا من املعنيني منهم:
 ممثل عن صندوق املوارد البشرية يف كل منطقة. ممثل عن الغرفة التجارية يف كل منطقة. ممثلني عن عدد من الشركات املعنية بالتوظيف يف القطاع اخلاص بكل منطقة. ممثلني عن اجلمعيات اخليرية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة. ممثلني عن األشخاص ذوي اإلعاقة سواء أكانوا على رأس العمل أم يبحثون عن عمل.وكان من أهداف تلك الورش:
 حتديــد الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية التــي تتناســب مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبــياحتياجــات ســوق العمــل باملنطقــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني.
 التعــرف علــى البرامــج املناســبة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقة وإعدادهم للوظائف املســتقبليةباملنطقة.
 استطالع اخلدمات املتاحة واملتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة. -معرفة ماهي آليات ومتطلبات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة.
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وكان مــن محصلــة نتائــج تلــك الــورش أنــه ال توجــد وظائــف خاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
دون غيرهــم ،وأنــه بإمكانهــم التقــدم جلميــع الوظائــف التــي تتناســب مهامهــا مــع مؤهالتهــم وإمكاناتهــم
البدنيــة والذهنيــة واحلركيــة (جــدول .)7:65
إال أن طبيعــة بعــض املناطــق تتميــز عــن غيرهــا مبجــاالت قــد ال تتوفــر يف غيرهــا مثــل الســياحة
والزراعــة والصيــد يف بعــض املناطــق أكثــر مــن غيرهــا .وبنــاء عليــه فقــد متــت االســتفادة مــن هــذه
الــورش يف التحليــل املالــي لتدريــب وتوظيــف ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب املناطــق وذلــك
علــى النحــو التالــي:
 إضافة برامج تدريبة لكل منطقة حسب طبيعتها اخلاصة. تقدير تكاليف البرامج التدريبية حسب املناطق. تقديــر تكاليــف متكــن الشــخص داخــل بيئــة العمــل وذلــك مــن خــال تدريــب العاملــن علــىالتعامــل الســليم مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حســب إعاقاتهــم ،والتــي ميكــن أن تشــمل مــا
يلــي:
أ .تكاليــف تدريــب األفــراد يف بيئــة العمــل علــى التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــع
افتــراض حتمــل الشــركات املوظفــة لتكلفــة ذلــك التدريــب.
ب .تكلفة مساعد املدرب.
ج .تكاليــف مســاعد ظــل ( )Development coachمــع افتــراض أن مســاعد الظــل ميكنهــم التعاقــد
مــع عــدة جهــات عمــل يف نفــس الوقــت ،كمــا مت التقديــر اعتمــادا علــى أن مســاعد الظــل
يســتطيع تقــدمي املســاعدة لعــدد يصــل إلــى  13شــخصا مــن ذوي اإلعاقــة يف نفــس الوقــت،
علمــا أن ذلــك يتفــاوت بحســب نــوع وشــدة اإلعاقــة.
وميكن االطالع على كامل النتائج يف موضعها يف الفصل السابع يف الدراسة.

التســاؤل الســابع :مــا التحليــل املالــي للبرامــج التدريبيــة املتوقعــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة حســب اختــاف إعاقاتهــم؟
لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،قــام الفريــق البحثــي بالتعــاون مــع احمللــل املالــي بجمــع املعلومــات
اخلاصــة بالوظائــف اســتنا ًدا إلــى الوظائــف التــي مت توطينهــا أو ســيتم توطينهــا يف املســتقبل القريــب
باململكــة العربيــة الســعودية ،ومــن ثــم مت جمــع املســميات الوظيفيــة مــع التخصصــات املذكــورة
باســتخدام دليــل التصنيــف املهنــي الســعودي ،بعــد ذلــك مت حصــر التخصصــات املطلوبــة مســتقب ً
ال عــن
طريــق دراســة التخصصــات املطلوبــة عامل ًيــا ومحل ًيــا مــن خــال حتليــل الوظائــف املســتقبلية بنــاء علــى
رؤيــة اململكــة  2030وحتليــل تقريــر منتــدى العالــم االقتصــادي للعــام 2020م .وعليــه فقــد مت تلخيــص
جميــع الوظائــف املطلوبــة حال ًيــا ومســتقبل ًيا وتقســيمها حســب اختــاف اإلعاقــات وذلــك بالرجــوع
إلــى متخصصــن يف التدريــب والتوظيــف ومنصــات العــروض الوظيفيــة املخصصــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف دول أجنبيــة ،باإلضافــة إلــى عقــد جلســات عصــف ذهنــي مــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
ومســؤولني عــن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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وقــد بينــت نتائــج هــذه اجلهــود أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر محدوديــن بوظائــف معينــة،
وإمنــا ميكنهــم االلتحــاق بالوظائــف التــي تتناســب مــع مؤهالتهــم العمليــة وخبراتهــم العمليــة باإلضافــة
إلــى رغباتهــم وميولهــم ومــن ثــم ينظــر إلــى نــوع وشــدة اإلعاقــة فيمــا إذا كانــت تشــكل حائـ ً
ا دون إجنــاز
املهــام الوظيفيــة.
وعليــه فقــد قــام الفريــق البحثــي بحصــر الوظائــف املطلوبــة حال ًيــا واملطلوبــة مســتقب ً
ال وعمــل
جــدول يشــمل التخصصــات والوظائــف املناســبة لــكل نــوع مــن أنــواع اإلعاقــات (جــدول ،)7.25
وبالتالــي فــإن النتائــج تتضمــن الوظائــف التــي تناســب األشــخاص ذوي االعاقــة بجميــع أنــواع اإلعاقــات
ومراحــل شــدتها .عل ًمــا بــأن الفريــق البحثــي قــد قــام بتخصيــص بعــض البرامــج التدريبيــة ألنــواع
معينــة مــن اإلعاقــات وحســاب تكلفتهــا (اجلــداول ،)7.31 ،7.29 ،7.27 :لكــن هــذا ال يعنــي عــدم
قــدرة األشــخاص ذوي اإلعاقــات املختلفــة علــى تأديــة غيــر هــذه الوظائــف بســبب اختــاف نوعيــة
إعاقاتهــم.

التســاؤل الثامــن :مــا التحليــل املالــي لتكلفــة برنامــج مســاعد الظــل (مســاعد
للشــخص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف بيئــة العمــل لتمكينــه مــن أداء عملــه)؟
ولإلجابة على هذا التساؤل ،قام الفريق البحث باخلطوات التالية:
 التوصــل الــى التكاليــف الالزمــة لتعيــن مســاعد ظــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة الذيــنمت ضمهــم لســوق العمــل.
 مقارنة متوسط التكاليف (أي املرتبات) يف اململكة العربية السعودية مع دول إقليمية وعاملية. قياس األثر املالي الذي يضيفه «مساعد الظل».أو ًال :تكلفة برنامج مساعد الظل:
وملعرفــة تكلفــة مســاعد الظــل فانــه وطبقــا للممارســات العامليــة مت تقســيم مهنــة املســاعد املهنــي
أو املــدرب لألشــخاص ذوي االعاقــة إلــى فئتــن:
· الفئــة األولــى :هــي فئــة املدربــن أو املســاعدين الدائمــن :وهــم موظفــون دائمــون يف الشــركة
أو املؤسســة أو مــكان العمــل الــذي يعمــل فيــه عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .غالبــا مــا
تلجــأ املنظمــات التــي يعمــل فيهــا مــا يتــراوح بــن  20-10شــخصاً مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
لتخصيص مســاعد مهني أو مدرب لألشــخاص ذوي اإلعاقة ويُجري املدرب جلســة أو جلســتني
أســبوعيا مــع كل فــرد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة (حســب طبيعــة احلالــة وطبيعــة العمــل ويف
بعــض األحيــان يجــري جلســات أكثــر مــن ذلــك) .كمــا يقومــون بعقــد دورات تدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف مــكان العمــل.
· الفئــة الثانيــة :هــي فئــة املدربــن أو املســاعدين اخلارجيــن :وهــم الذيــن يعملــون مــع أطــراف
ثالثــة (حكوميــة ،شــبه حكوميــة ،خاصــة) ويقومــون مبــا يتــراوح بــن  30-20جلســة أســبوعياً
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتقــدمي الدعــم واملســاعدة واملشــورة لهــم .ويعملــون مــع أكثــر مــن
جهــة عمــل يف الوقــت نفســه إذ ميكــن لهــم العمــل مــع  4-3أصحــاب عمــل يف الوقــت نفســه .كمــا
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يقومــون بعقــد دورات تدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــكان العمــل.
وعلــى اعتبــار أن عــدد األشــخاص الذيــن ميكــن خدمتهــم مــن قبــل مســاعد ظــل واحــد هــو 13
شــخص للمســاعد الواحــد علم ـاً أن العــدد املطلــوب يختلــف باختــاف نــوع اإلعاقــة ومــدى شــدتها،
ومــن ثــم فقــد مت حســاب تكلفــة مســاعد الظــل علــى اعتبــار أنــه ســيتم حتمــل تكاليــف رواتــب مســاعدي
الظــل ملــدة ســنة واحــدة فقــط ،.وملزيــد التفاصيــل يرجــى مراجعــة الفقــرة اخلاصــة بقيــاس األثــر املالــي
ملســاعد الظــل يف الفصــل الســابع مــن الدراســة.

التســاؤل التاســع :مــا املعوقــات التــي تواجــه التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا؟
لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل قــام فريــق الدراســة بتحليــل نتائــج ورش العمــل ونتائــج االســتبيان
واملقابــات البؤريــة مــع عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأصحــاب األعمــال واجلهــات التأهيليــة إلــى
وجــود عــدد مــن املعوقــات التــي تواجــه التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اجلوانــب اإلداريــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن أعمهــا مــا يلــي:
أو ًال :املعوقات االدارية:
 .1عدم توفر خيارات مهنية تتناسب مع إمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة وملزمــة بــن وزارة املــوارد البشــرية ووزارة العمــل مــن جهــة
وبــن مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص.
 .3عدم ربط برامج التأهيل املهني باحتياجات سوق العمل ومتطلباته املهارية.
ثاني ًا :املعوقات االقتصادية:
 .1عدم وجود حوافز مالية لألشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني ببرامج التأهيل.
 .2عدم توافق برامج التأهيل املهني املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع متطلبات سوق العمل.
 .3عدم تناسب احلوافز املالية املتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع تكاليف تأهيلهم.
ثالث ًا :املعوقات االجتماعية:
 .1ضعف التوعية املجتمعية بأهمية برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2عدم توفر “الوصول الشامل “ يف املؤسسات التعليمية.
 .3عــدم توفــر متخصصــن ملواجهــة املشــكالت التعليميــة والنفســية واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة باملؤسســات التعليميــة.
كما قدمت الدراسة العديد من املقترحات للتغلب على تلك املعوقات منها:
أو ًال :مقترحات للتغلب على املعوقات إدارية:
 .1األخذ بالتقنيات احلديثة يف برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2حتديد ميول ورغبات األشخاص ذوي اإلعاقة قبل حتديد نوع املهنة املناسبة لهم.
 .3تقــدمي برامــج التأهيــل املهنــي بــدءاً مــن املرحلــة الثانويــة وحتــى املرحلــة اجلامعيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
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ثاني ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االقتصادية:
 .1زيادة املخصصات املالية املخصصة لبرامج التأهيل املهني لذوي اإلعاقة.
 .2تفعيل احلوافز املادية لألشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني ببرامج التأهيل املهني.
 .3تفعيل دور القطاع اخلاص يف متويل برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ثالث ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االجتماعية:
 .1توعية املجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل جميع الوسائل املتاحة.
 .2تشــكيل جلــان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســات التعليميــة والتأهيليــة لرعايــة حقوقهــم
ووضــع املقترحــات التــي تذلــل العقبــات باملؤسســة.
 .3إنشــاء جماعــات تطوعيــة باســم «أصدقــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة» لدمــج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مجتمعيــاً.

التســاؤل العاشــر :املعوقات التي تواجه برامج تدريب األشــخاص ذوي اإلعاقة
ومقترحات مواجهتها؟
لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل قــام فريــق الدراســة بتحليــل نتائــج ورش العمــل ونتائــج االســتبيان
واملقابــات البؤريــة مــع عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأصحــاب األعمــال واجلهــات العاملــة
يف مجــال تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى وجــود عــدد مــن املعوقــات اإلداريــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة التــي تواجــه برامــج تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ونلخــص أهمهــا فيمــا يلــي:
أو ًال :املعوقات اإلدارية:
 .1عدم حتديد مستوى قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة قبل تدريبهم.
 .2عدم وجود ارتباط بني البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل
 .3عدم كفاية مراكز تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
ثاني ًا :املعوقات االقتصادية:
 .1عدم وجود احلوافز املادية املناسبة لتحفيز املتدربني من ذوي اإلعاقة.
 .2عدم وجود فرص كافية للحصول على الدعم املادي املتاح من قبل بعض البرامج التدريبية.
 .3ارتفــاع أســعار األجهــزة االلكترونيــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي يســتخدمونها يف
التدريــب.
ثالث ًا :املعوقات االجتماعية:
 .1عدم اعتقاد أصحاب العمل بأهمية توفير برامج تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2عدم اجنذاب األشخاص ذوي اإلعاقة للبرامج التدريبية املوجودة حالياً.
 .3عدم وجود دعاية وإعالن ٍ
كاف عن البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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وقــام فريــق الدراســة بنــاء علــى التحليــل ألدوات الدراســة بتقــدمي املقترحــات التاليــة ملواجهــة
معوقــات تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
أو ًال :مقترحات للتغلب على املعوقات إلدارية:
 .1تقدمي البرامج التدريبية املنتهية بالتوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2عقد شراكات علمية مع جامعات ومراكز علمية.
 .3االستعانة بالتقنيات احلديثة يف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
ثاني ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االقتصادية:
 .1زيــادة امليزانيــة املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل أجهــزة
الدولــة.
 .2تفعيل دور القطاع اخلاص األهلي يف متويل البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .3تقــدمي اجلهــات احلكوميــة حوافــز ماليــة وتنظيميــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص التــي تــدرب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ثالث ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االجتماعية:
 .1عقــد ورش عمــل خــاص بتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
 .2إنشــاء منصــة متخصصــة (تثقيفيــة وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر تدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 .3تنظيم حمالت لإلعالم عن البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وإبراز مميزاتها.

التســاؤل احلــادي عشــر :مــا املعوقــات التــي تواجــه توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ،قــام الفريــق باســتخالص املعوقــات اإلداريــة والتشــريعية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجــه توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ونلخصهــا يف مايلــي:
أوال :املعوقات اإلدارية:
 .1عــدم وجــود نظــام شــامل لتنظيــم عمليــة توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايــة حقوقهــم
املهنيــة.
 .2عدم وجود أنظمة قانونية حتمي األشخاص ذوي اإلعاقة من االستغالل يف العمل.
قياســا علــى نســبتهم مــن
 .3النســبة املخصصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة قليلــة نســب ًيا
ً
إجمالــي الســكان يف اململكــة.
ثاني ًا :معوقات تشريعية:
 .1إيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يزيــد راتبهــم عــن  4000ريــال ،ممــا
يجعلهــم يعزفــون عــن العمــل بســبب كثــرة احتياجاتهــم يف اإلنفــاق للذهــاب للعمــل ومنهــا دفــع
راتــب ســائق ،وتكاليــف تنقــل ،وغيرهــا.
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 .2عــدم التــزام كثيــر مــن جهــات األعمــال بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقــد يكــون التوظيــف
أحيانــا صوريــا لبلــوغ نســبة الســعودة واجتيــاز برنامــج (نطاقــات).
 .3عدم تطبيق «الوصول الشامل» ومن ثم عدم توفير بيئة آمنة لذوي اإلعاقات أثناء العمل.
ثالث ًا :املعوقات االقتصادية:
 .1تدني أجور املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة عن غيرهم من عموم املوظفني.
 .2إيقاف اإلعانة الشهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة إذا ما زاد راتبهم عن  4000ريال.
 .3وعــدم القــدرة علــى تغطيــة التكاليــف املرتبطــة مبتطلبــات الوظيفــة كاملواصــات ومتطلبــات
احليــاة اليوميــة.
رابع ًا :املعوقات االجتماعية:
 .1عــدم توفيــر األمــان الوظيفــي يف القطــاع اخلــاص أدى إلــى عــزوف العديــد مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة لاللتحــاق بــه.
 .2عدم تناسب مكان العمل مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة «الوصول اآلمن».
 .3عدم إميان األشخاص ذوي اإلعاقة بقدراتهم وأدائهم الوظيفي.
ويف ضــوء نتائــج الدراســة امليدانيــة ،مــع مــا أفرزتــه ســائر األدوات املنهجيــة مــن مقابــات بؤريــة
وورش عمــل ولقــاءات عصــف ذهنــي ،واســتبانات ،قــام الفريــق باســتخالص بعــض املقترحــات اخلاصــة
مبواجهــة معوقــات توظيــف األشــخاص ذوي االعاقــة:
أو ًال :مقترحات للتغلب على املعوقات اإلدارية:
 .1إنشــاء منصــة إلكترونيــة متخصصــة يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وهــو املقتــرح األكثــر
فعاليــة مــن وجهــة نظــر العينــة لهــذه الدراســة ،كمــا أنــه أثبــت فعاليتــه يف املمارســات العامليــة
الرائــدة وتطبقــه بعــض الــدول املتقدمــة كأســتراليا مث ـ ً
ا.
 .2مراعــاة شــمول برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبختلــف درجاتهــم
وجنســهم.
 .3وجــود هيئــة او جمعيــة حلمايــة احلقــوق املهنيــة واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد
توظيفهــم.
ثاني ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات التشريعية:
 .4تعديــل القــرار اخلــاص بإيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يزيــد راتبهــم
عــن  4000ريــال ،وهــو املقتــرح الفعــال مــن وجهــة نظــر العينــة.
 .5إصدار تشريعات ملزمة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .6فــرض قانــون «الوصــول الشــامل» ومتابعــة تطبيقــه لتوفيــر البيئــة اآلمنــة لتيســير عمليــة دمــج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــة العمــل.
ثالث ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االقتصادية:
 .1إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تطويــر مســتواهم الوظيفــي مــن خــال تقــدمي املنــح
الدراســية وااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة املتقدمــة ،وهــو املقتــرح األكثــر تأثيــرا مــن وجــه نظــر
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عينــة الدراســة.
 .2تقــدمي محفــزات اقتصاديــة للجهــات املســاهمة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كاإلعفــاءات
اجلمركيــة أو التكرميــات اخلاصــة بذلــك.
 .3تقــدمي حوافــز ماليــة وإداريــة للموظــف «املرشــد» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كان األقــل فعاليــة مــن
وجــه نظــر عينــة الدراســة.
رابع ًا :مقترحات للتغلب على املعوقات االجتماعية:
 .1تشــجيع وإبــراز أهميــة مبــادرات توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وهــو املقتــرح األكثــر فعاليــة
مــن وجهــة نظــر العينــة.
 .2إبراز مناذج متميزة من األشخاص ذوي اإلعاقة على رأس العمل.
 .3نشر الوعي حول ثقافة الدمج الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

اخلالصة

بذلــت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ ـــتأسيسها ومــا زالــت تبــذل الكثيــر مــن اجلهــود يف ســبيل
تقــدم وتطويــر ورفاهيــة جميــع مواطنيهــا ،وعلــى األخــص األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقدمــت ومــا زالــت
تقــدم الكثيــر مــن الدعــم مــن أجــل حتقيــق مشــاركتهم الفعالــة والبنــاءة يف املجتمــع.
وليــس أدل علــى تلــك اجلهــود والدعــم مــن إصــدار التشــريعات الكثيــرة والشــاملة مــن أجــل
التيســير علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقــدمي العــاج والتأهيــل والتدريــب وشــمولهم بالوظائــف
وتقــدمي املســاعدات املاديــة والعينيــة ،كمــا أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن والقادريــن علــى
العمــل يأخــذون فرصهــم ويســتمتعون بكامــل حقوقهــم يف احليــاة املجتمعيــة ويف التوظيــف بــل وتقديــر
وتكــرمي الدولــة  -رعاهــا اهلل – وليــس ذلــك بخـ ٍ
ـاف علــى أحـ ٍـد أو يحتــاج إلــى دليــل ،فهــا هــو املفتــي
العــام للمملكــة احلالــي مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة ،وكذلــك كان ســلفه ،واجلامعــات الســعودية تغــص
باألســاتذة واملعيديــن والطــاب مــن ذوي اإلعاقــات.
كمــا أن اململكــة صادقــت علــى جميــع االتفاقــات الدوليــة التــي تدعــم وتشــجع التشــريعات التــي
توضــح حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتكفــل لهــم املســاواة يف الرعايــة والتوظيــف ويف الوصــول
إلــى جميــع املناشــط واملجــاالت احلياتيــة (االجتماعيــة والترفيهيــة والتجاريــة والرياضيــة وغيرهــا)،
وأنشــأت املراكــز احلكوميــة للتأهيــل الشــامل ،كمــا صرحــت ودعمــت اجلمعيــات اخليريــة واملراكــز
األهليــة لتأهيــل ورعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وقامــت الدولــة – مشــكورة – بإنشــاء الهيئــة العامــة لرعايــة ذوي اإلعاقــة ومنحتهــا القــوة
والصالحيــة ملتابعــة شــؤون ذوي اإلعاقــة ودعمهــم ،والتنســيق بــن األجهــزة املختلفة ،وتقــدمي املقترحات
املفيــدة والنافعــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ومــن جهــود الدولــة أيضــا يف هــذا املجــال إنشــاء املراكــز البحثيــة ألبحــاث ذوي اإلعاقــة مثــل
مركــز امللــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة ،وشــجعت البحــوث التــي تتنــاول اجلوانــب املتعلقــة بــذوي اإلعاقــة
ســواء علــى املســتوى الوطنــي –مثــل هــذه الدراســة -أو علــى املســتوى اجلامعــي واألبحــاث العامليــة.
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ومــع كل هــذا إال أنــه مــا زال هنــاك الكثيــر الــذي ميكــن عملــه مــن أجــل زيــادة دعــم وتوســيع
دائــرة االســتفادة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا ونوعــا خصوصــا يف حتقيــق مــا تصبــو إليــه القيــادة
الرشــيدة مــن حتقيــق الرفاهيــة والســعادة جلميــع أبنــاء الوطــن ،والــذي أبرزتــه رؤيــة اململكــة 2030
بجــاء ووضــوح خصوصــا فيمــا يتعلــق بدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع ،ودعــم األســرة،
وحتقيــق رفاهيــة املجتمــع ،وحتقيــق التنميــة املســتدامة ،وكلهــا أهــداف مترابطــة ويــؤدي بعضهــا إلــى
اآلخــر بالضــرورة ،كمــا أنــه ال ميكــن حتقيــق إحداهــا دون األهــداف األخــرى.
لــذا فــإن هــذه الدراســة تطرقــت إلــى موضوعــن مهمــن لــم يتطــرق إليهمــا يف هــذا املجــال مــن
قبــل – حســب علــم فريــق الدراســة – وهمــا:
األول :مراجعــة التجــارب العامليــة واإلقليميــة واحملليــة الرائــدة مــن أجــل إبــراز جوانــب النجــاح
يف تلــك املمارســات والتجــارب العامليــة ،ليــس مــن أجــل االســتفادة منهــا يف ردم الفجــوة بــن ممارســات
تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة وبينهــا يف الــدول املتقدمــة فحســب،
بــل وأكثــر مــن ذلــك فــإن فريــق الدراســة يــرى ويعتقــد أن طمــوح اململكــة ال يتوقــف عنــد االســتفادة مــن
تلــك التجــارب واللحــاق بدولهــا فقــط ،بــل يســعى إلــى التفــوق والتقــدم واملنافســة علــى املراكــز األولــى
يف هــذه املجــاالت وغيرهــا ،وهــذا مــا يظهــر يف تطلعــات قيادتهــا وشــعبها وهــو مــا يأملــه العاملــان:
اإلســامي والعربــي منهــا.
ومن التجارب الدولية التي مت االطالع عليها وتســجيلها جتارب دول متقدمة يف مجاالت تأهيل
وتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقــة مثــل :الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا والــدول اإلســكندنافية،
وأســتراليا ،مــع االطــاع علــى جتربــة أمريكيــة صينيــة مشــتركة ،وأخــرى كنديــة بنغالديشــية مشــتركة،
وشــمل االطــاع يف تلــك التجــارب علــى تشــريعات وممارســات وإحصــاءات ونتائــج جديــرة بالتأمــل
والدراســة واالســتفادة منهــا.
ومــن التجــارب الدوليــة للمؤسســات واملراكــز ،مت االطــاع علــى جتــارب مراكــز غيــر ربحية (مركز
ســتاركلوف بالواليــات املتحــدة) الــذي يجمــع بــن التطــوع والبرامــج الفعالــة ملســاعدة عمليــة تأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وجامعــة شــرق كنتاكــي لتقدميهــا البرامــج التعليميــة والدرجــات العلميــة
(البكالوريــوس واملاجســتير) عــن الســامة يف العمــل حيــث أن أكثــر املتضرريــن مــن عــدم اتبــاع قواعــد
الســامة يف العمــل هــم مــن ذوي اإلعاقــة كمــا أن معظــم اإلعاقــات يف الكبــر تنتــج عــن اإلصابــات يف
العمــل وغيرهــا ممــا هــو مذكــور يف الفصــل املخصــص لهــذه املمارســات.
الثانــي :التحليــل املالــي لكثيــر مــن جوانــب الدراســة وذلــك حتــى يكــون التفكيــر والتخطيــط
والتنفيــذ مبنيــن علــى أســس علميــة وحقائــق واقعيــة ،فــا يصطــدم التنفيــذ باملفاجــآت غيــر املتوقعــة
ممــا قــد يســبب قصــورا يف حتقيــق األهــداف أو تعطيــل حتقيقهــا يف اجلملــة.
ومــن اجلوانــب املتعلقــة بــذوي اإلعاقــة التــي قــام الفريــق بتحليلهــا مالي ـاً )1( :حتليــل البرامــج
التدريبيــة القائمــة حاليـاً واملطلوبــة يف ســوق العمــل وحتليــل تكلفــة مواءمتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
( )2حتليــل األثــر املالــي لتوظيــف ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــا ســيوفره ذلــك علــى الدولــة،
وقــد مت يف هــذا املوضــوع حتليــل املمارســات العامليــة ومــا توفــره الــدول مــن توظيــف ذوي اإلعاقــة،
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( )3حتليــل األثــر املالــي لتدريــب وتوظيــف ذوي اإلعاقــة بحســب نــوع وشــدة اإلعاقــة )4( ،حتليــل األثــر
املالــي لتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحســب املناطــق )5( ،حتليــل البرامــج التدريبيــة
التــي ميكــن تقدميهــا لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــات علــى اختــاف نــوع وشــدة إعاقاتهــم ،ويف
هــذا الصــدد مت تقديــر األثــر املالــي لتكلفــة البرامــج عنــد تقدميهــا حضوريـاً ،أو افتراضيـاً أو بطريقــة
الدمــج (احلضــوري واالفتراضــي معــاً) ،كمــا مت يف هــذا الصــدد حســاب جــدوى إنشــاء مثــل هــذه
االكادمييــة لتفصيــل ثــري وممتــع قــد يفتــح آفاقــا جديــدة عنــد تنفيــذ مــروع وطنــي لتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،كمــا أنــه قــد يفيــد يف مشــاريع مماثلــة لغيــر ذوي اإلعاقــة.
كمــا شــهدت هــذه الدراســة حمــاس وتفاعــل ومشــاركة العديــد مــن الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة
واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأســرهم ورجــال األعمــال واملســؤولني احلكوميــن مــن الغــرف التجاريــة
والــوزارات واحملليــات املعنيــة والتــي جتلــت يف حضــور العديــد مــن ورش العمــل منهــا ثالثــة عشــر ورشــة
عمــل ملناطــق اململكــة املختلفــة ،ومنهــا التفاعــل يف اللقــاءات البؤريــة ولقــاءات العصــف الذهنــي وتوزيــع
اســتبانة الدراســة وجميعهــا واملشــاركة يف تعبئتهــا.
كمــا أن هــذه الدراســة تفتــح املجــال لدراســات وأبحــاث أخــرى تركــز علــى جوانــب غيــر جوانــب
هــذه الدراســة وذلــك لعــدم وقوعهــا ضمــن أهــداف هــذه الدراســة.
ويف اخلتــام ،قــدم الفريــق إجابــات مختصــرة علــى تســاؤالت الدراســة لتكــون مبثابــة التلخيــص
واخلالصــة والتذكيــر مبحتويــات الدراســة.
هــذا ويشــكر الفريــق تكرميــه بهــذا العمــل الوطنــي ويســأل اهلل التوفيــق والســداد لــوالة األمــر
ولشــعب هــذا البلــد الكــرمي الطمــوح.

التوصيات

بنــاء علــى املعــارف التــي اكتســبها الفريــق مــن العمــل يف هــذه الدراســة ،ومــن اخلبــرات التــي
نتجــت عــن االحتــكاك باخلبــراء واملختصــن والعاملــن يف مجــاالت رعايــة ذوي اإلعاقــة والباحثــن
واألكادمييــن ومقدمــي اخلدمــات ،ومــن حتليــل نتائــج الدراســة وبنــاء علــى مراجعــة األدبيــات املنشــورة
يف املجــاالت ذات العالقــة ،يوصــي فريــق الدراســة مبــا يلــي:
أو ًال :تشــجيع البحــوث والدراســات العلميــة املتخصصــة التــي تتعامــل مــع مختلــف االحتياجــات
النفســية واالجتماعيــة والتطويريــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تتميــز باألصالــة والتحديــث لتواكب
آخــر املســتجدات يف هــذا املجــال الدائــم التطــور ،وتتســم بالتطبيــق والعمليــة وال تنحصــر يف التنظيــر
والــدوران يف فلــك التعريفــات القدميــة التــي أصبحــت غيــر صاحلــة ،حيــث الحــظ الفريــق البحثــي
قلــة الدراســات العربيــة األصيلــة يف هــذا املوضــوع ،وعلــى وفــرة املراجــع املتوفــرة ،فإنهــا تفتقــر إلــى
التجديــد والتخصــص الدقيــق يف شــؤون ذوي اإلعاقــة.
ثاني ـ ًا :تشــجيع اجلامعــات علــى إنشــاء وتطويــر األقســام األكادمييــة بهــا املعنيــة بدراســة ذوي
اإلعاقــة وإنشــاء الكراســي البحثيــة لدراســة التخصصــات الدقيقــة واالحتياجــات العديــدة املتعلقــة
بالفئــات واألعمــار املختلفــة مــن ذوي اإلعاقــة ،بــدال مــن الدراســة العامــة ملوضــوع اإلعاقــات.
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ثالثـ ًا :رفــع مســتوى الوعــي بــن املواطنــن واملقيمــن بأهميــة منــع حــدوث اإلعاقــات مــن خــال
نشــر خدمــات التدخــل املبكــر واالكتشــاف املبكــر لإلعاقــات ،والتوعيــة بأســباب وأخطــار احلــوادث
املروريــة وحــوادث العمــل والتــي تعــد مــن أهــم أســباب حــدوث اإلعاقــات ،وكذلــك رفــع مســتوى الوعــي
بأهميــة دمــج ذوي اإلعاقــات يف املجتمــع وبإمكانياتهــم وقدراتهــم علــى ممارســة املواطنــة الكاملــة
بفاعليــة ،وهــو مــا ميكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة نســبة توظيفهــم ودمجهــم يف املجتمــع ،حيــث اتفقــت نتائــج
هــذه الدراســة مــع األدبيــات العامليــة وتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي املشــار إليهــم يف
ثنايــا الدراســة علــى أن إحــدى العقبــات لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي االنطبــاع الســلبي لــدى
كثيــر مــن النــاس عــن هــذه الفئــة.
رابعـ ًا :تعزيــز عمليــة الدمــج يف التعليــم ويف ســائر املجــاالت املجتمعيــة مثــل توفيــر النقــل وتوفيــر
مســارات آمنــة يف الطرقــات ،وحتقيــق االســتيعاب و الوصــول الشــامل إلــى جميــع املرافــق العامــة
ومنهــا احلدائــق واألنديــة وأماكــن الترفيــه العامــة ،احلكوميــة واألهليــة ،ليســهل اندمــاج األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف احليــاة العامــة كمقدمــة للنجــاح يف التعليــم والتأهيــل والتدريــب والتوظيــف ،وتوفيــر
األجهــزة املســاعدة  ،Assistive Technologyوتوفيــر لغــة اإلشــارة  ،ولغــة برايــل ،واألجهــزة املــزودة
بقــارئ للشاشــة ومتكينهــم مــن االطــاع علــى مــا يــدور يف اإلعــام ويف احلفــات واملهرجانــات.
خامسـ ًا :تعزيــز تطبيــق التشــريعات والقوانــن اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة يف التأهيــل والتوظيــف
بصرامــة وعقــاب املتالعبــن حيــث أشــار بعــض املشــاركني يف الدراســة إلــى اســتغالل بعــض الشــركات
لــذوي اإلعاقــة يف التوظيــف الوهمــي للحصــول علــى فوائــد التوطــن ضمــن برنامــج نطاقــات وامتنــاع
تلــك اجلهــات عــن التوظيــف احلقيقــي الــذي يُ َع ـ ّود األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حتمــل املســؤولية
ومــن ثــم االســتفادة بالتوظيــف الدائــم وحصــول التمكــن االجتماعــي واالقتصــادي.
سادس ـ ًا :حتديــث مراكــز وبرامــج التأهيــل املهنــي والتــدرب علــى التوظيــف حيــث ذكــر بعــض
املشــاركني يف الدراســة أن برامــج ومعــدات التدريــب قدميــة وغيــر متطــورة.
ســابع ًا :تدريــب كــوادر وطنيــة وتزويدهــا باملعــارف واملهــارات والبرامــج واألدوات لتدريــب وتأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى ممارســة احليــاة العامــة ،وعلــى مهــارات التوظيــف وبعــدد ٍ
كاف لتوفيــر
االحتياجــات يف اململكــة حيــث أن الدولــة تســعى إلــى توطــن الوظائــف ،مــع االســتفادة مــن اخلبــرات
االجنبيــة يف هــذا املجــال حلــن توفــر الكــوادر الوطنيــة الكافيــة.
ثامنـ ًا :االســتفادة مــن التطــورات التقنيــة احلديثــة يف تشــجيع التدريــب االفتراضــي والعمــل عــن
بعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وهــو مــا أثبتــت كفاءتــه وإمكانيــة تنفيــذه ،مــع وفــرة تكلفتــه كمــا أثبتــت
هــذه الدراســة وفــرة التدريــب االفتراضــي مقارنــة بالتدريــب احلضــوري واملدمــج.
تاســع ًا :االســتفادة مــن التجــارب األجنبيــة يف رفــع نســبة التوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
الوظائــف احلكوميــة.
عاشــراً :طبقــا لتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل األمريكيــة ،ينبغــي علــى اجلهــات
احلكومية واخلاصة االســتعانة بذوي اإلعاقة (حســب نوع إعاقتهم) يف املشــاورات واللوائح والوظائف
واإلجــراءات حــول االحتياجــات اخلاصــة بهــم ،ويف نشــر إعالنــات الوظائــف يف جمعياتهــم ملنســوبيهم
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وأعضائهــم حتــى يكونــوا علــى علــم بهــا وباحتياجاتهــا واملؤهــات املطلوبــة للتقــدم لهــا وباملهــام التــي
يتعــن علــى املوظــف القيــام بهــا.
حــادي عشــر :إعــداد قاعــدة بيانــات شــاملة ودقيقــة لــذوي اإلعاقــات مــع حتديثهــا باســتمرار،
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود قاعــدة بيانــات لــذوي اإلعاقــة مــع شــدة احلاجــة إليهــا
لتيســير خدمتهــم بدقــة وبكفــاءة ،كمــا أنهــا تســاعد يف التخطيــط ودراســات اجلــدوى والتحليــل املالــي
للمشــاريع املتعلقــة بتعليــم وتدريــب وعــاج وتأهيــل وتوظيــف ذوي اإلعاقــة.
ثانــي عشــر :عمــل منصــة وطنيــة يتــم فيهــا نشــر إعالنــات الوظائــف كمــا يتــم فيهــا اســتخدام
التقنيــة املســاعدة  Assistive Technologyوميكــن فيهــا الربــط بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومراكــز
التدريــب علــى التوظيــف وقطاعــات األعمــال ،وذلــك علــى غــرار التجربــة األســترالية..
ثالــث عشــر :فــرض التدريــب علــى بيئــات العمــل وضمــان مواءمتهــا مكانيــا ،وإنســانيا ،ومهنيــا
لعمــل ذوي اإلعاقــة.
رابــع عشــر :تضافــر وتعــاون جميــع اجلهــات املعينــة برعايــة ذوي اإلعاقــة بدورهــا كل مــن موقعــه
لتحقيــق رؤيــة اململكــة .2030
خامــس عشــر :تفعيل ونشــر الوظائــف املســاعدة لتمكــن ذو اإلعاقــة مثــل «مســاعد الظــل» و
«مــدرب الوظيفــة أو  ”Job Coachوغيرهــا مــن الوظائــف املخصصــة ملســاعدة ذوي اإلعاقــة وتدريبهــم
وتدريــب العاملــن معهــم علــى رأس العمــل.
ســادس عشــر :إنشــاء مجلــس تنســيقي لتنســيق اجلهــود بــن القطاعــات املختلفــة املهتمــة برعايــة
ذوي اإلعاقــة.
ســابع عشــر :نشــر النمــاذج الناجحــة والرائــدة احملليــة ومكافأتهــا وتشــجيع اآلخريــن على االقتداء
بهــم مثــل «جمعيــة عنيــزة للخدمــات اإلنســانية» و «جمعيــة ذوي اإلعاقــة باألحســاء» حيــث أنهــا تشــكل
جتــارب رائــدة ومنــاذج محليــة مشــرفة.
واهلل تعالى نسأل أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة ورقي وتقدم الوطن واملواطنني.
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األحمــد ،حســام الديــن .)2015( .حمايــة حقــوق ذوي االحتياجــات اخلاصة يف األنظمة والتشــريعات
اخلليجيــة .مكتبــة القانــون واالقتصــاد ،الرياض.
أبــو النصــر ،محمــد مدحــت )2015( ،االجتاهــات احلديثــة يف رعايــة وتأهيــل متحــدي اإلعاقــة :مــن
منظــور اجتماعــي وحقوقــي ،األكادمييــة احلديثــة للكتــاب اجلامعــي.
أبــو شاشــية ،ســناء جناتــي ســالم والعنيــزات ،صبــاح حمــدان .)2018( .مســتوى معرفــة االداريــن
واملدربــن واملتدربــن مبجــاالت املعاييــر الدوليــة للتأهيــل املهنــي :دراســة تطبيقيــة يف مراكــز التأهيــل
املهنــي االردنيــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة .مجلــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات التربويــة
والنفســية .مــج  .27ع  .5ص .555-528
أشــرف ،هاديــر )2017( .مــواد توظيــف ذوي اﻹعاقــة بقوانــن الــدول العربيــة .متــاح علــىhttps:// :
 .masralarabia.net/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8مت الدخــول 2020-10-13
أطفــال خليــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة )2020( .املؤسســات واملراكــز التــي تقــدم خدمــات لــذوي
االحتياجـ�ات اخلاصـ�ة بدولـ�ة الكويـ�ت .متـ�اح علـ�ىhttp://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=� :
 show_res&r_id=26&topic_id=419مت الدخــول 2020-10- 14
األمم املتحدة ( .)2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
برنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعوديةhttp://vision2030.gov.sa/sites/default/ :2020
files/NTP_ar.pdf
برنامــج عصــف ذهنــي بعنــوان (الوظائــف املالئمــة حســب نــوع اإلعاقــة) ،فبرايــر  ،2021مفــرح
عســيري.
برنامــج ورشــة عمــل بعنــوان (مســاهمة القطــاع اخلــاص يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة)،
نوفمبــر  ،2020مركــز األميــر مشــعل بــن ماجــد بــن عبــد العزيــز لألبحــاث االجتماعيــة.
البطــوش ،مصلــح عبــد اهلل محمــد والدرابكــة ،محمــد مفضــي .)2016( .تقييــم برامــج التأهيــل
املهنــي وفــق املعاييــر الدوليــة لضمــان اجلــودة املقدمــة لــذوي اإلعاقــة البصريــة يف مراكــز التأهيــل
املهنــي يف األردن مــن وجهــة نظــر املدربــن .مجلــة التربيــة اخلاصــة .مركــز املعلومــات التربويــة
والنفســية .ص .37-1
تقاريــر الشــرق األوســط ( )2016حتديــات تعليــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف مــدارس بريطانيــا،
صحيفــة الشــرق األوســط26 ،ديســمبر ,متو ّفــر علــى الرابــط https://rb.gy/qzf3vi :مت الدخــول-19 :
2020-9
متهيــر ( .)2020برنامــج متهيــر .اململكــة العربيــة الســعودية .متــاح علــى https://www.hrdf.org.sa/
_Program/430/%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%B1
تنظيم هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  .2021متاح أونالين على A P D . gov.sa
توافق ( .)2020توافق .هدف صندوق تنمية املوارد البشرية .متاح أونالين
جريــدة املدينــة (« .)2011مكــن» يوفــر فــرص تدريــب وعمــل لــذوي االحتياجــات .جريــدة املدينــة.
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متــاح أوناليــن /https://www.al-madina.com/article/101854مكني-يوفر-فرص-تدريب-وعمــل-
لذوي-االحتياجــات
جريــدة عــكاظ .)2019( .العيبــان :رؤيــة  2030تضمنــت خططـاً وبرامــج لتمكــن ذوي اإلعاقــة مــن
العمــل والتعليــم .جريــدة عــكاظ .متــاح أوناليــن https://www.okaz.com.sa/local/na/1713644
جريــدة هســبرس االلكترونيــة .)2017 ,2 10( .قانــون دمناركــي يُنهــي امليــز ضــد ذوي اإلعاقــات.
متو ّفــر علــى https://www.hespress.com/international/338651.html :آخــر زيــارة2020-8-7 :
جســارة ( .)2013البرامــج التدريبيــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة (اإلعاقــة الســمعية).
جســارة .متــاح أوناليــن
جســارة ( .)2013البرامــج التدريبيــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة (املكفوفــن) .جســارة .متــاح
أونالين
جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ( .)1015برعايــة معالــي مديــر جامعــة امللــك فيصــل..
اجلمعيــة تطلــق برنامــج تأهيــل الفتيــات ذوات اإلعاقــة يف فــن التجميــل .جمعيــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة باألحســاء .متــاح اوناليــن http://www.hdisabled.org.sa/?p=5382
جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ( .)2015بنــك الريــاض يدعم برنامــج التدريب الزراعي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة باألحســاء .جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء.
متــاح اونالين http://www.hdisabled.org.sa/?p=500
جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ( .)2018احلصــاد التقريــر الســنوي .جمعيــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة .متــاح اوناليــن
جمعيــة اإلعاقــة احلركيــة للكبــار( .)2018برنامــج التدريــب والتوظيــف .جمعيــة اإلعاقــة احلركيــة
للكبــار .متــاح اوناليــن https://www.harakia.org.sa/?p=3&i=15
جمعيــة املكفوفــن اخليريــة( .ب.ت) .مــن نحــن .جمعيــة املكفوفــن اخليريــة .متــاح أوناليــن https://
/kafeef.org/about_us
جمعيــة جــود النســائية اخليريــة ( .)2019معهــد جــود للتدريــب .جمعيــة جــود النســائية اخليريــة.
متــاح اواليــن https://joud.org.sa/?page_id=1724
احلديــدي ،منــى وآخــرون  ،1998نحــو اســتراتيجية وطنيــة للعنايــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مبنيــة
علــى مفهــوم التأهيــل املجتمعــي .مقدمــة إلــى املجلــس الوطنــي لرعايــة املعوقــن.
حقــوق املعــاق للتوظيــف ( .)2020مــن نحــن .حقــوق املعــاق للتوظيــف .متــاح أوناليــن https://m3aqin.
/comمن-نحن/
حكومــة الشــارقة ،دائــرة الثقافــة واإلعــام ( ،)1993حقــوق املعوقــن يف مجــاالت التعليــم والتأهيــل
والعمــل واإلعــام.
حنفي ،على ( .)2016قضايا وتوجهات حديثة يف التربية اخلاصة ،الرياض :دار الزهراء.
اخلدمة املدنية – سلم رواتب وعالوات الوظائف التعليمية 2019م – 1440هـ
اخلطيــب ،جمــال الديــن محمــد ( .)2010مقدمــة يف تأهيــل األشــخاص األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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األردن .عمــان .دار وائــل للنشــر.
دار العــراق .)2017( .معاهــد التأهيــل املهنــي .متــاح علــىhttp://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/ :
 law/14762.htmlمت الدخــول  14أغســطس2020
دخيــل ،شــيخة ( .)١٤٤٠يضــم  ٩٠طالبــة مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة يف مرحلتــه األولــى «شــركاء
يف التنميــة» يوظــف  ٪80مــن خريجــات ذوي اإلعاقــة يف الريــاض .وزارة التعليــم -اململكــة العربيــة
الســعودية .متــاح أوناليــن https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/MediaCenter/News/Pages/2019313102.
aspx
دروب( ( .)2020عــن دروب .اململكــة العربيــة الســعودية .متــاح علــى �https://doroob.sa/ar/individu
/als/about
دليــل منظمــات املجتمــع املدنــي يف األردن .)2020( .مركــز التأهيــل والتشــغيل املهني/اربــد .متــاح
علــى .http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/32145 :مت الدخــول  14أغســطس2020
دليــو ،فضيــل )2019( .دراســات يف اإلعــام االلكترونــي (االســتبيان عبــر االنترنــت) .قســنطينة:
مركــز الكتــاب األكادميــي.
الربيــع ،أحمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد .)2011( .إســهامات اخلدمــة االجتماعيــة يف تفعيل محددات
التأهيــل املهنــي الشــامل للمعوقــن دراســة حتليليــة مطبقــة علــى مراكــز التأهيــل الشــامل للمعوقــن
بالريــاض .مجلــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية .جامعــة حلوان-كليــة اخلدمــة
االجتماعيــة .ج  .1ع .31ص .358-294
رؤيــة  )2020( .2030الرئيســية .رؤيــة  .2030متــاح اون اليــن https://vision2030.gov.sa/ar/node/75#
Saudi Gazette (2018). Saudi Arabia formulates national strategy for the disabled: Dr. Tamadur.
.Saudi Gazette. Available onlinehttps://saudigazette.com.sa/article/536863
الزارع ,نايف عابد(.)2013تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
الــزراع ،نايــف بــن عابــد وحيمــور ،عبــد الهــادي عيســى .)2017( .تأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصة:
مقدمــة يف التأهيــل الشــامل لألفــراد ذوي اإلعاقــة .دار الفكــر .عمــان.
الزعمط ،يوسف ( ،)1993التأهيل املهني للمعوقني ،املركز الثقايف األسقفي ،األردن ،عمان.
الزهرانــي ،ســلطان بــن ســعيد .)2019( .تقييــم خدمــات التأهيــل املهنــي مــن وجهــة نظــر العاملــن
مــع ذوي اإلعاقــة الفكريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .املجلــة الســعودية للتربيــة اخلاصــة .جامعــة
امللــك ســعود .ع .9ص .117-78
الزوبعي ،أديب واجلنابي ،محفوظ ( « ،)2003تطوير مناهج التعليم والتدريب املهني».
ســبق ( .)2019تعرفــوا علــى برنامــج «رائــد» لتنميــة املهــارات مــن خــال الــورش والــدورات التدريبيــة
«صحافيــو الوطــن» يــزورون مبــادرة «ســعي» لتأهيــل ذوي طيــف التوحــد بالريــاض .ســبق .متــاح اون
الين.
ســبق ( .)2020برنامــج ضمــن ســعي تدعمــه مؤسســة امللــك خالد»...فعاليــات وتكــرمي» حفــل ختــام
عقــل تأهيــل  ٣٠شــاب معــاق فكري ـاً لســوق العمــل .ســبق صحيفــة الكترونيــة .متــاح عبــر املوقــع
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االلكترونــي https://sabq.org/NhXn6R
الســرطاوي ،عبــد العزيــز ،وأبــو هــال ،ماهــر ،والقريوتــي ،إبراهيــم ( ،)1996خدمــات التأهيــل
والتشــغيل يف كل مــن دولــة اإلمــارات واألردن ،التربيــة املعاصــرة ،الســنة الثالثــة عشــر ،العــدد .42
ســعي للتوظيــف لتأهيــل وتدريــب ذوي اإلعاقــة ( .)2017أعضــاء فريــق ســعي .ســعي للتوظيــف
لتأهيــل وتدريــب ذوي اإلعاقــة .متــاح اوناليــن
ســعي للتوظيــف لتأهيــل وتدريــب ذوي اإلعاقــة ( .)2017ســعي يف ســطور .ســعي للتوظيــف لتأهيــل
وتدريــب ذوي اإلعاقــة .متــاح اوناليــن
ســليمان ،خالــد رمضــان عبــد الفتــاح .)2012( .منــوذج مقتــرح لتفعيــل دور مراكــز التأهيــل املهنــي
للمعاقــن يف التدريــب والتشــغيل يف ضــوء االجتاهــات العامليــة .مجلــة كليــة التربيــة باملنصــورة.
جامعــة املنصورة-كليــة التربيــة .ع  .78ج .3ص .506-453
ســليمان ،عبــد الرحمــن ســيد ( )2001اإلعاقــات البدنيــة (املفهــوم – التصنيفــات – األســاليب
العالجيــة ) ،ط،1مكتبــة زهــراء الشــرق ،القاهــرة.
ســويلم ،غادة ( )2019بريطانيا تســتجيب لتوصيات األمم املتحدة حلقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة،
مجلــة نســاعد 16 ،ديســمبر ،متوفــر علــى https://cutt.ly/Zf49dEv :مت الدخــول2020-9-19 :
الشــبانة ،ســعد محمــد عبــد اهلل ( .)2008تأهيــل ذوي اإلعاقــة الفكريــة مهنيــا ،املكتبــة اإللكترونيــة
.) www.gulfkids.com
شرف ،إسماعيل ( ،)1993تأهيل املعوقني .املكتب اجلامعي احلديث .مصر ،االسكندرية.
صافــوال ( .)2020مكــن .عالــم صافــوال .متــاح اوناليــن https://www.savolaworld.com/ar/programs/
makeen
صبـ�اح السـ�عودية( ( .)2014حقــوق املعــاق للتوظيــف .متــاح اواليــن عبــر اليوتيــوب �https://www.you
tube.com/watch?v=2cNL2hB1aG4
الصبــاح ،ســهير واحلمــوز ،عايــد محمــد عثمــان .)2013( .مشــكالت تأهيــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة احلركيــة يف املراكــز التأهيليــة الفلســطينية .مجلــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات التربويــة
والنفســية .اجلامعــة اإلســامية بغزة-شــؤون البحــث العلمــي والدراســات العليــا .مــج .21ع .1ص
.326-293
الصقعبــي ،أنــور محمــد (  .)2011دور القطــاع اخلــاص يف توظيــف ذوي االحتياجــات اخلاصــة،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة كليــة العلــوم االجتماعيــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اململكــة
العربيــة الســعودية :الريــاض.
صــوان ،فــرج محمــد ( )2017البحــث العلمــي املفاهيــم ،األفــكار ،الطرائــق والعمليــات .اجلزائــر :ابــن
النــدمي للنشــر والتوزيــع.
عبــد احلميــد ،عبــد الــاه صابــر ( .)2018اخلدمــة االجتماعيــة يف مجــال رعايــة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة .عمــان .دار املســيرة.
عبــد اللطيــف جميــل ( .)2015عبــد اللطيــف جميــل تعلــن عــن حزمــة مــن املبــادرات لدعــم
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجــاالت التعلــم وســوق العمــل .عبــد اللطيــف جميــل .متــاح اوناليــن
https://www.alj.com/ar/news/abdul-latif-jameel-announces-package-measures-support-peo/ple-disabilities-seeking-employment
عبــد الوهــاب ,رشــا (‘ )2019بريطانيــا تتخلــى عــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة والفقــراء‘ صــدى
البلــد 15 ,أبريــل ,متوفــر علــى https://www.elbalad.news/3787624 :مت الدخــول2020-09-20 :
عبــدات ،روحــي )2014( .الصعوبــات التــي تواجــه تشــغيل األشــخاص األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الذهنيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .بحــث مقــدم يف امللتقــى الرابــع عشــر للجمعيــة
اخلليجيــة لإلعاقــة .اإلمــارات العربيــة املتحــدة :دبــي.
عبيــدات ،ذوقــان ،وآخــرون  )2004( .البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه وأســاليبه .عمــان :دار الفكــر
العربــي.
العجمــي ،ناصــر .البتــال ،اجلوهــرة .)2015( .الصعوبات التي تواجه توظيف األشــخاص األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر العاملــن يف معاهــد وبرامــج التربيــة الفكريــة مبدينــة الريــاض.
مجلــة جامعــة القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات التربوية والنفســية.30-1 )14(4 .
العثمان ،إبراهيم ،بن راجح ،محمد ،العصيمي ،فهد ،والقحطاني ،سيف .)2018( .القوانني
والتشريعات يف التربية اخلاصة .دار الزهراء ،الرياض.
علــي ،ماهــر أبــو املعاطــي ( .)2015املمارســة العامــة للخدمــة االجتماعيــة يف املجــال الطبــي ورعايــة
املعاقــن .دار الزهــراء .الريــاض.
علــي ،ماهــر أبــو املعاطــي ( .)2015املمارســة العامــة للخدمــة االجتماعيــة يف املجــال الطبــي ورعايــة
املعاقــن .دار الزهــراء .الريــاض.
غرفــة الريــاض التجاريــة .2020 .دراســة وظائــف املســتقبل يف اململكــة العربيــة الســعودية .غرفــة
الريــاض التجاريــة.
الغريـر ،أحمـد ،يوسـف ،محمـد ( .)2010التأهيـل املهنـي لألشـخاص املعوقـني .عـمان :دار الـشروق
للنـشر والتوزيـع.
فهــد حمــد املغلــوث ( )1999رعايــة وتأهيــل املعاقــن املبــادئ واملمارســة ،دار الريــاض للنشــر،
الريــاض.
فهمــي ،محمــد ســيد ( .)2007التأهيــل املجتمعــي لــذوي االحتياجــات اخلاصــة .اإلســكندرية .دار
الوفــاء.
قــادرون شــبكة أصحــاب االعمــال واالعاقــة .)2020( ،قــادرون .متــاح اواليــن http://www.qaderoon.
/sa
القحطانــي ،محمــد علــي ( .)2018اجتاهــات املعلمــات نحــو توظيــف الفتيــات مــن ذوي اإلعاقــة
الفكريــة وفــق رؤيــة . 2030مجلــة الســعودية للتربيــة اخلاصــة .العــدد الســابع.
القريوتــي ،إبراهيــم ( .)1999العوائــد االقتصاديــة لعمــل املعوقــن ،اللقــاء التدريبــي األول حــول
التخطيــط االســتراتيجي لبرامــج التأهيــل الشــامل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة .تنظيــم بيــت االمــل
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بالتعــاون مــع االحتــاد العــم للجمعيــات اخليريــة وبدعــم مــن مؤسســة فريدريــش ناومــان مــن  10إلــى
 13يوليــو  1999عمــان .األردن.
القريوتــي ،إبراهيــم  1991نــدوة تشــغيل املعوقــن يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .الشــارقة واقــع
وآفــاق ،مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة.
القريوتــي ،إبراهيــم  ،1999العوائــد االقتصاديــة لعمــل املعوقــن ،اللقــاء التدريبــي األول حــول
التخطيــط اإلســتراتيجي برامــج التأهيــل الشــامل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،نظمــه بيــت األمــل
بالتعــاون مــع االحتــاد العــام للجمعيــات اخليريــة وبدعــم مــن مؤسســة فريدريــش ناومــان 10 .إلــى
 13يوليــو  1999عمــان ـ األردن.
القريوتــي ،إبراهيــم والبســطامي ،غــامن ( .)1995مبــادئ التأهيــل :مقدمــة يف تأهيــل األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة .مكتبــة الفــاح .االمــارات .العــن.
القريوتــي ،إبراهيــم والبســطامي ،غــامن ( ،)1995مبــادئ التأهيــل مقدمــة يف تأهيــل األشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة ،مكتبــة الفــاح ،اإلمــارات ،العــن.
القصــاص ،مهــدي محمــد ( ،)2009التمكــن االجتماعــي لــذوي االحتياجــات اخلاصــة دراســة
ميدانيــة ،املؤمتــر العربــي الثانــي «اإلعاقــة الذهنيــة بــن التجنــب والرعايــة» .اللجنــة املنًظمــة ألســبوع
األصــم ،الريــاض.
قنديلجــي ،عامــر2007( .م) البحــث العلمــي واســتخدام مصــادر املعلومــات التقليديةواإللكترونيــة.
األردن :داراليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع.
كلية االتصاالت واملعلومات (الرياض)
كمــال ،عبــد احلميــد ( ،)1999التقــومي املهنــي للمعوقــن .احليــاة الطبيعيــة حــق للمعوقــن ،الســنة
 17ص .39 – 29
اللجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آســيا (اســكوا  .)2018( )ESCWAتعزيز احلماية االجتماعية
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البلــدان العريــة ،األمم املتحــدة ،بيــروت.
ماتيــوز ،بــوب وروس ،ليــز ( )2016الدليــل العلمــي ملناهــج البحــث يف العلــوم االجتماعيــة .ترجمــة:
اجلوهــري ،محمــد .القاهــرة :املركــز القومــي للترجمــة.
مبادرة سعي
املجلــس األعلــى حلقــوق األشــخاص األشــخاص ذوي اإلعاقــة https://cutt.ly/sf427Ip )2020( .مت
الدخــول  12أغســطس2020
محمــد حميــدان .2018 .احلــرص علــى خفــض معــدالت البطالــة يعكــس حــرص الدولــة علــى
التوطــن وزيــادة فــرص العمــل .جريــدة الريــاض.
محمد يوسف ناغي .2019 .مستقبل توطني وظائف القطاع اخلاص .غرفة جدة التجارية
مــراد زعيمــي .)2003( .أدوات البحــث االجتماعــي محدداتهــا ومجــاالت اســتخدامها .مجلة العلــوم
اإلنســانية.166-151 ،
املرســال )2019( .ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف ســلطنة عمــان .متــاح علــىhttps://www.almrsal. :
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 com/post/878127مت الدخــول 2020-10- 14
مرسي ،سيد  ،1975اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي واملهني ،مكتبة ،مصر.
مركــز األميــر ســلمان لألبحــاث اإلعاقــة ( .)1441عــن املركــز .اململكــة العربيــة الســعودية .متــاح علــى
https://www.kscdr.org.sa/ar/about
مركز التأهيل الشامل باإلحساء صندوق تنمية املوارد البشرية (هدف)
مركــز اخلنينيــة للتمكــن الوظيفــي واالجتماعــي ( .)2019الكتيــب التعريفــي مركــز اخلنينيــة للتمكني
الوظيفـ�ي واالجتماعـ�ي .مركـ�ز اخلنينيـ�ة للتمكـين الوظيفـ�ي واالجتماعـ�ي .متـ�اح أوناليـنن �http://tam
keen.rehab/tamkeen2019.pdf
مركــز اخلنينيــة للتمكــن الوظيفــي واالجتماعــي ( .)2019مــن نحــن .مركــز اخلنينيــة للتمكــن
الوظيفــي واالجتماعــي .متــاح أوناليــن
مركــز العــون ( .)2020التأهيــل املهنــي وتوظيــف خريجــي مركــز العــون .مركــز العــون .متــاح اواليــن
/https://www.helpcenter.med.sa/ar/alumni-programsالتـأهيل-الـمهني-وتوظـــيف
مركــز العــن لرعايــة وتأهيــل املعاقــن ( .)2020مركــز العــن لرعايــة وتأهيــل املعاقــن .متــاح علــى:
 https://www.alain-center.com/ar_AE/home-oldمت الدخــول 2020-10-14
مركــز النجــاح للتأهيــل اخلــاص )2014( .برنامــج التأهيــل املهنــي .متــاح علــىhttp://nprcuae.com/ :
 txtsha.php?np=11مت الدخــول 2020-10- 14
املركــز الوطنــي للتكويــن املهنــي لألشــخاص املعوقــن .)2017( .املركــز الوطنــي للتكويــن املهنــي
لألشــخاص املعوقــن .متــاح علــى https://msnfcf.gov.dz/?p=cnfp_personne_handicap :مت الدخــول
2020-10-14
مركــز انســبير لتأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة ( .)2017مركــز انســبير لتأهيــل ذوي االحتياجــات
اخلاصــة .متــاح علــى https://cutt.ly/Uf49cHa   :مت الدخــول 2020-10-14
مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر
املعاهــد املعتمــدة مــن املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي والتقنــي – معهــد اإلمــداد العالــي للتدريــب،
مركــز علــوم االرتقــاء للتدريــب
معمــري ،مكــي(« )2014بريطانيــا تدفــع املعاقــن بســبب اإلصابــات للعــودة إلــى أعمالهــم» اإلمــارات
اليــوم 28 ,مايــو ,متوفر علــىhttps://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/world- :
 press/2014-05-28-1.680070اخــر دخــول2020-9-19 :
مغربــي ،مكــي محمــد .)2014( .الصعوبــات التــي تواجــه املعاقــن ســمعيا أثنــاء التأهيــل املهنــي
بالتعليــم التقنــي بالقصيــم يف ضــوء بعــض املتغيــرات .مجلــة كليــة التربيــة .جامعــة بنهــا .مــج .25
ع .98ص .147-123
مكتب العمل الدولي  ،1989استخدام املعوقني ،جنيف.
املنتــدى الثقــايف لــذوي االحتياجــات اخلاصــة .)2005( .جتربــة مملكــة البحريــن يف رعايــة املعاقــن
وذوي االحتياجــات اخلاصــة ودور املؤسســة التشــريعية يف تطويرهــا .بحــث مقــدم لنــدوة تفعيــل دور
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البرملانيــات العربيــات خــال الفتــرة .لبنــان :بيــروت.
املنصــة الوطنيــة املوحــدة ( .)1441حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .متــاح علــى https://www.my.gov.
sa/wps/portal/snp/aboutksa/RightsOfPeopleWithDisabilities
منظمــة التعــاون اإلســامي )2016( .مؤمتــر عــن توظيــف األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة
يف الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســاميhttps://www.sesric.org/event-detail-ar. .
 .php?id=1479مت الدخــول 2020-10-12
منظمــة العمــل الدوليــة ( .)2011مشــروع مركــز الشــيخة فاطمــة للتأهيــل املهنــي اخلــاص
باملعوقــن والشــباب ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة .متــاح علــىhttps://www.ilo.org/beirut/projects/ :
 WCMS_202916/lang--ar/index.htmمت الدخــول 2020-10-14
املهيــري ،عبــد القــادر ( .)1984القامــوس اجلديــد للطــاب .معجــم عربي مدرســي الفبائى .الشــركة
الوطنيــة للتوزيــع .قرطــاج تونــس.
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مالحق الدراسة
اســتبيان «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي وتدريب وتوظيف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ومقترحات مواجهتها».
دليــل املقابلــة البؤريــة شــبه املقننــة مــع خبــراء ذوي اإلعاقــة عــن
«معوقــات التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومقترحــات مواجهتهــا».
تقرير عن ورشة عمل «دليل معلومات مراكز التأهيل املهني».
تقرير عن «مراكز التأهيل املهني احمللية باململكة العربية السعودية».
تقريــر عــن ورشــة عمــل «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي وتدريــب
وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا».
تقرير عن ورشــة عمل «مســاهمة القطاع اخلاص يف متكني األشــخاص
ذوي اإلعاقة».
تقريــر عــن ورش عمــل «مشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص
ذوي اإلعاقــة املؤهلــن حســب املناطــق».
التقاريــر التفصيليــة جلميــع ورش مناطــق اململكــة اخلاصــة مبشــروع
متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن حســب
املناطــق.
تقرير عن زيارة جمعيات ومراكز وهيئات معنية بخدمة ذوي اإلعاقة.
تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية ذوي اإلعاقة باإلحساء.
تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بالقصيم.
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ملحق ()1
اســتبيان «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي والتدريــب والتوظيــف اخلاصــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا»

1442هـ 2021 -م
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البحــث أحــد متطلبــات دراســة حــول «تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملجتمــع
الســعودي»
نرجــو تعاونكــم للخــروج بنتائــج علميــة دقيقــة تســاهم يف تطــور مســاهمة هــذه الفئــة الغاليــة يف ســوق
العمــل.
االستبيان لغرض البحث العلمي وال تتضمن أسئلة شخصية تكشف هوية املبحوثني.
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الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه االســتبيان خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن أو مــن
لهــم خبــرة يف العمــل.

ً
أوال  :البيانات األولية
 النوع
ذكر.

أنثى.

 العمر
 20سنة فأقل.

من  21سنة إلى  30سنة.

من  31سنة إلى  40سنة.

من  41سنة إلى  50سنة.

من  51سنة إلى  60سنة.

 61سنة فأكثر.

 املؤهل التعليمي
يقرأ ويكتب.

إبتدائي.

متوسط.

ثانوي أو مايعادلها.

دبلوم مهني.

جامعي.

دراسات عليا.
 احلالة االجتماعية
أعزب.

متزوج.

مطلق.

أرمل.

 حالة العمل
أعمل.

لدي جتربة عمل.

متقاعد.

أخرى.

 نوع املهنة
موظف بالقطاع احلكومي.

موظف بالقطاع اخلاص.

أعمل مبشروعي اخلاص.
 ما هو مسمى وظيفتك
 الدخل الشهري لألسرة
ال يوجد دخل ثابت.

راتب الضمان فقط.

 5000ريال فأقل.

من  5001إلى  10000ريال.

من  10001إلى  15000ريال.

من  15001إلى  20000ريال.

من  20001إلى  25000ريال.

من  25001إلى  30000ريال.

من  30001ريال فأكثر.
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 نوع اإلعاقة
إعاقة سمعية.

إعاقة بصرية.

إعاقة ذهنية.

إعاقة تواصلية مثل :عيوب نطق وكالم وتخاطب.

توحد.

إعاقة حركية.

متعدد اإلعاقة  -أكثر من إعاقة.
أخرى تذكر
 هل تسكن يف
قرية.

مدينة صغيرة.

مدينة كبرى.

 يف أي منطقة تعيش
منطقة الرياض.

منطقة مكة املكرمة.

منطقة املدينة املنورة.

منطقة القصيم.

منطقة الشرقية.

منطقة عسير.

منطقة تبوك.

منطقة حائل.

منطقة احلدود الشمالية.

منطقة جازان.

منطقة جنران.

منطقة الباحة.

منطقة اجلوف.

ثاني ًا -التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

أ -املعوقات

 مــا هــي املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
عدم إجراء الكشف الطبي على األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد نسبة العجز املوجودة.
عدم توفر خيارات مهنية تتناسب مع إمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم اعتماد برنامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة على التقنيات احلديثة.
عــدم شــمول برامــج التأهيــل املهنــي لــكل فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة (ومنهــم الصــم
وضعــاف الســمع علــى ســبيل املثــال).
اعتمــاد القبــول يف برامــج التأهيــل علــى العمــر وليــس املســتوى التعليمــي لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
أخرى تذكر

308

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 ماهــي املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه برامــج تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم اختيــار
ثــاث إجابــات)
عدم وجود حوافز مالية لألشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني ببرامج التأهيل املهني.
عدم تناسب احلوافز املالية املتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع تكاليف تأهيلهم.
عــدم توافــق برامــج التأهيــل املهنــي املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع متطلبــات ســوق
العمــل.
ارتفاع أسعار األجهزة التعليمية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
ارتفاع تكلفة املواصالت اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
عــدم وجــود جمعيــات وبرامــج خيريــة تســاهم يف تقــدمي احلوافــز املاليــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
أخرى تذكر
 ماهــي املعوقــات االجتماعيــة التــي تواجــه برامــج التأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
املشكالت الصحية تسبب كثرة التغيب.
عدم الشعور بجدوى برنامج التأهيل وبالتالي كثرة التغيب.
طول رحلة املواصالت وإرهاقها يؤدي لكثرة التغيب.
ضعف وعي األسرة بأهمية تأهيل الشخص ذي اإلعاقة.
عدم توفر «الوصول الشامل» يف منشآت املؤسسة التعليمية.
سوء التعامل من قبل املدربني باملؤسسة التعليمية.
املعاناة من التنمر من قبل الزمالء باملؤسسة التعليمية.
عــدم توفــر متخصصــن ملســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ملواجهــة مشــكالتهم باملؤسســات
التعليميــة.
ضعف دور اإلعالم يف توعية املجتمع بأهمية برامج التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر
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ب -املقترحات
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
حتديد ميول ورغبات األشخاص ذوي اإلعاقة قبل حتديد نوع املهنة املناسبة لهم.
األخذ بالتقنيات احلديثة يف برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
موائمة برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة مع احتياجات سوق العمل.
إنشاء منصة خاصة لبرامج التأهيل املهني جلميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.
تقــدمي برامــج التأهيــل املهنــي بــد ًء مــن املرحلــة الثانويــة وحتــى املرحلــة اجلامعيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
أن تشــتمل برامــج التأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى جميــع فئــات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة (ومنهــم املكفوفــن والصــم والبكم).
أخرى تذكر
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
تفعيل دور القطاع اخلاص يف متويل برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
اســتصدار قــرار يربــط اإلعانــة املاليــة املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ببرامــج التأهيــل
املهنــي.
تفعيل احلوافز املادية لألشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني ببرامج التأهيل املهني.
زيــادة املخصصــات املاليــة املخصصــة لبرامــج التأهيــل املهنــي لــذوي اإلعاقــة باملؤسســات
املعنيــة برعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
توفير مواصالت مجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف رحالتهم للمؤسسات التعليمية.
أخرى تذكر
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
تفعيل دور اإلعالم يف إبراز النماذج املتميزة من األشخاص ذوي اإلعاقة التي مت تأهيليها.
تفعيل دور اإلعالم يف توعية املجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
توعية األسر بأهمية برامج التأهيل املهني بأبنائهم من ذوي اإلعاقة.
تدريــب العاملــن مبؤسســات التأهيــل والتعليــم علــى آليــات التعامــل التعليمــي والنفســي
والتقنــي مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
العمــل علــى إنشــاء جماعــات تطوعيــة باســم «أصدقــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة» لدمــج
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة مجتمعيــاً.
تشــكيل جلــان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملؤسســات التعليميــة والتأهيليــة لرعايــة حقوقهــم
ووضــع املقترحــات التــي تذلــل العقبات باملؤسســة.
أخرى تذكر

ثالث ًا -البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة

أ -املعوقات

 ماهــي املعوقــات اإلداريــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
ال يوجد حتديد ملستوى قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة قبل تدريبهم.
عدم استخدام التقنيات احلديثة يف برامج تدريب ذوي اإلعاقة.
نقص عدد املدربني املؤهلني لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم كفاية مراكز تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة.

عدم استمرارية البرامج التدريبية القائمة املوجودة حالياً لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم وجود ارتباط بني برامج التأهيل وبرامج التدريب املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم وجود ارتباط بني البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل.

محدودية األنظمة والتشريعات املنظمة لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر
 ماهــي املعوقــات االقتصاديــة التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
عدم وجود حوافز مادية مناسبة لتحفيز املتدربني من األشخاص ذوي اإلعاقة.
عــدم وجــود فــرص كافيــة للحصــول علــى الدعــم املــادي املتــاح مــن قبــل بعــض البرامــج
التدريبيــة.
ارتفاع تكاليف املواصالت من وإلى مقرات البرامج التدريبية.
ارتفــاع أســعار األجهــزة اإللكترونيــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي يحتاجــون
التــدرب عليهــا.
أخرى تذكر
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 ماهــي املعوقــات االجتماعيــة ،التــي تواجــه البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
عدم اجنذاب األشخاص ذوي اإلعاقة للبرامج التدريبية املوجودة حالياً
نقص وعي بعض أسر األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية البرامج التدريبية.
عدم وجود دعاية وإعالن كاف عن البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
عدم اعتقاد أصحاب العمل بأهمية توفير برامج تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر

ب -املقترحات
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات اإلدارية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
ابتكار وتصميم برامج تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة تواكب احتياجات سوق العمل.
حتديد مستوى قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة قبل التدريب الفعلي.
االستعانة بالتقنيات احلديثة يف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
االهتمــام باملمارســة العمليــة وربطهــا باجلوانــب النظريــة يف البرامــج التدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
إجراء دراسات تقوميية مستمرة للبرامج التدريبية احلالية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تقدمي البرامج التدريبية املنتهية بالتوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة.
عقــد شــراكات علميــة مــع جامعــات ومراكــز علميــة متخصصــة يف تدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
العمــل علــى دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف البرامــج التدريبيــة احلاليــة املقدمــة مــن املعاهــد
املتخصصة.
إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
ربط البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة باحتياجات سوق العمل.
تشجيع مبادرات القطاع اخلاص والقطاع األهلي يف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
إلزام الراغبني يف التدريب من األشخاص ذوي اإلعاقة بإنهاء متطلب التأهيل املهني.
أخرى تذكر
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 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
زيــادة امليزانيــة املخصصــة لدعــم البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل أجهــزة
الدولة.
تفعيل دور القطاع اخلاص األهلي يف متويل البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تقدمي حوافز مادية مجزية للمتدربني من األشخاص ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
تنظيم حمالت لإلعالم عن البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وإبراز مميزاتها.
عقــد ورش عمــل خــاص بتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقة.
إنشــاء منصــة متخصصــة (تثقيفيــة وتوعويــة وتعليميــة) مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر تدريــب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
أخرى تذكر

رابعا -توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
ً

أ -املعوقات

 ماهــي املعوقــات اخلاصــة بســوق العمــل التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
(ميكنكــم اختيــار ثــاث إجابــات)
عدم مالءمة املهن التي يتدرب عليها األشخاص ذوي اإلعاقة الحتياج سوق العمل.
عــدم ثقــة أصحــاب األعمــال يف القــدرات واألداء الوظيفــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل
عــام.
انتشــار ظاهــرة «التوظيــف الوهمــي» لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لالســتفادة مــن النقــاط
التشــغيلية للتوظيــف.
عــدم شــمولية برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة (وبخاصــة ذوي
اإلعاقــة البصريــة وذوي اضطــراب طيــف التوحــد).
عدم وجود متابعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم.
عــدم توافــر املرشــد أو املســاعد لتيســير اندمــاج الشــخص ذو اإلعاقــة يف بيئــة العمــل وعــدم
الشــعور بالعزلــة.

313

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

التركيــز علــى توظيــف فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة األكثــر اســتقاللية وإغفــال الفئــات
األخــرى كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة.
عــدم التركيــز علــى الوصــول الشــامل وتوفيــر البيئــة األمنــة لتيســير عمليــة دمــج األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف بيئــة العمــل.
قيــام أصحــاب العمــل بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف وظائــف ال تتوافــق مــع مســتوى
قدراتهــم.
حصر وظائف األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظائف بأدنى السلم الوظيفي.
محدودية فرص التطور والترقي الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر
 ماهــي املعوقــات التشــريعية التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
عدم وجود أنظمة قانونية حتمي األشخاص ذوي اإلعاقة من االستغالل يف العمل.
عدم وجود نظام شامل لتنظيم عملية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

النســبة املخصصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة قليلــة نســبياً قياسـاً علــى نســبتهم مــن
إجمالــي الســكان يف اململكــة.
أخرى تذكر
 ماهــي املعوقــات االقتصاديــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
تدني أجور املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة عن غيرهم من عموم املوظفني.
إيقاف اإلعانة الشهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة إذا ما زاد راتبهم عن  4000ريال.
عــدم القــدرة علــى تغطيــة التكايــف املرتبطــة مبتطلبــات الوظيفــة كاملواصــات ومتطلبــات
احليــاة اليوميــة.
أخرى تذكر
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 ماهــي املعوقــات االجتماعيــة التــي حتــد مــن جنــاح توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ (ميكنكــم
اختيــار ثــاث إجابــات)
االجتاهات السلبية من بعض أفراد املجتمع نحو املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة.
عــدم توفيــر األمــان الوظيفــي يف القطــاع اخلــاص أدى إلــى عــزوف العديــد مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة لاللتحــاق بــه.
احلمايــة الزائــدة مــن أســرة الشــخص ذي اإلعاقــة يــؤدي الــى منعهــم مــن احلصــول علــى
وظيفــة.
عدم إميان األشخاص ذوي اإلعاقة بقدراتهم وأدائهم الوظيفي.
معاناة بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة من التنمر من زمالئهم يف العمل.
أخرى تذكر

ب -املقترحات
 ماهــي املقترحــات اخلاصــة مبواجهــة املعوقــات املرتبطــة بســوق العمــل؟ (ميكنكــم اختيــار ثــاث
إجابــات)
إنشاء منصة إلكترونية متخصصة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
مراعــاة شــمول برامــج التوظيــف جلميــع فئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبختلــف درجاتهــم
وجنســهم.
وجــود هيئــة أو جمعيــة حلمايــة احلقــوق املهنيــة واالجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد
توظيفهــم.
تفعيــل الــدور الرقابــي للقضــاء علــى ظاهــرة «التشــغيل الوهمــي» يف توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقة.
تفعيــل الــدور الرقابــي للتحقــق مــن التــزام جهــات األعمــال بتطبيق النظام وتوظيف األشــخاص
ذوي اإلعاقة.
إلــزام جهــات العمــل بتحديــد «مرشــد» أو مرافــق للشــخص ذي اإلعاقــة ومســاعدته علــى
التكيــف يف مجــال العمــل.
إلــزام ومتابعــة املؤسســات العامــة لتحقيــق شــرط «الدخــول اآلمــن» لألشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة مــن جميــع الفئــات.
أخرى تذكر

315

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التشريعية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
إصدار تشريعات ملزمة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
تعديــل القــرار اخلــاص بإيقــاف اإلعانــة الشــهرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يزيــد
راتبهــم عــن  4000ريــال.
تفعيل القوانني املتعلقة مبنع التنمر ضد األشخاص ذوي اإلعاقة املوظفني يف بيئة العمل.
التركيــز علــى زيــادة نســبة احتســاب توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتأكــد مــن االلتــزام
بهــا.
أخرى تذكر
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
تقــدمي محفــزات اقتصاديــة للجهــات املســاهمة بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة كاإلعفــاءات
اجلمركيــة أو التكرميــات اخلاصة.
إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تطويــر مســتواهم الوظيفــي مــن خــال تقــدمي
املنــح الدراســية وااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة املتقدمــة.
أخرى تذكر
 ماهي املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية؟ (ميكنكم اختيار ثالث إجابات)
إبراز مناذج متميزة من األشخاص ذوي اإلعاقة على رأس العمل.
تشجيع وإبراز املبادرات الهادفة إلى توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
وجود منظمة محلية تعنى بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة االجتماعية.
أخرى تذكر

مركــز األميــر مشــعل بــن ماجــد للبحــوث االجتماعيــة واإلنســانية يتقــدم لكــم بالشــكر اجلزيــل علــى
مشــاركتكم وقتكــم الثمــن يف اإلجابــة علــى االســتبيان
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ملحق ()2
دليــل املقابلــة البؤريــة شــبه مقننــة مــع خبــراء األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن
معوقــات تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات
مواجهتهــا
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ً
أوال /البيانات األولية
اإلسم:
الس ــن:
املؤهل الدراسي:
الوظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة:
ج ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــل:
عدد سنوات اخلبرة:

ثاني ًا /التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة (املعوقات  -املقترحات)

املؤشرات اخلاصة باملعوقات
 -املعوقات التشريعية

 -املعوقات االقتصادية

 -املعوقات االجتماعية

 -املعوقات التنظيمية

 -املعوقات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املعوقات اخلاصة بالكادر املهني املتخصص

 -أخرى تذكر
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املؤشرات اخلاصة باملقترحات
 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التشريعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية

 -ملقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التنظيمية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة بالكادر املهني

 -أخرى تذكر

ثالث ًا /تدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة (املعوقات  -املقترحات)

املؤشرات اخلاصة باملعوقات
 -املعوقات التشريعية

 -املعوقات االقتصادية

320

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 -املعوقات االجتماعية

 -املعوقات التنظيمية

 -املعوقات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املعوقات اخلاصة بالكادر املهني املتخصص يف التدريب

 -أخرى تذكر

املؤشرات اخلاصة باملقترحات
 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التشريعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التنظيمية
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 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة بالكادر املهني املتخصص يف التدريب

 -أخرى تذكر

رابع ًا  /توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة (املعوقات  -املقترحات)

املؤشرات اخلاصة باملعوقات
 -املعوقات التشريعية

 -املعوقات االقتصادية

 -املعوقات االجتماعية

 -املعوقات التنظيمية

 -املعوقات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املعوقات اخلاصة بجهات التوظيف

 -أخرى تذكر
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املؤشرات اخلاصة باملقترحات
 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التشريعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االقتصادية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات االجتماعية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات التنظيمية

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 -املقترحات اخلاصة مبواجهة املعوقات ذات العالقة بجهات التوظيف

 -أخرى تذكر
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ملحق ()3
تقرير عن ورشة عمل «دليل معلومات مراكز التأهيل املهني»
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أسماء حضور ورشة عمل
إعداد منوذج معلومات عن مراكز التأهيل املهني احمللية
م

االسم

رق ــم اجلوال

1

أ.د .محمد بن سعيد الغامدي

0505692700

2

د .أحمد نزار محمد قبيسي

0545554141

3

أ.د .أشرف بن عبداحلكيم مجاهد

0542052090

4

د .فيصل بن األشعل فيصل احلسيني

0557415500

5

أ.د .علي حنفي

0502856331

6

أ.مفرح عسيري

0505673436

7

د .رجاء بنت طه القحطاني

0566711023

8

د .مهند غازي عابد

0504660219

9

د .مها بنت محمد نهشل

0544144897

10

د .رمي عبدالباقي

0503605547

11

د .لينا بنت عمر صديق

0505487413

12

د .منال باعامر

13

أ.د .خالد محمود

14

أ.د .أحمد رشوان

0552371145
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منوذج معلومات عن املراكز احمللية
(تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة)
التاريخ

جامع املعلومات

 -1البيانات األساسية:
مسمى املركز

مقر املركز

سنة التأسيس

الرمز البريدي

اسم املسؤول

تبعية املركز

املنطقة
املدينة
حكومي.
خيــــري.
خــــاص.

وسيلة االتصال
امليزانية السنوية
اإلجمالية للمركز

اجلوال

املوقع اإللكتروني

الهاتف

البريد اإللكتروني
عدد
املوظفني
باملركز

ذكور
إناث

عدد
امللتحقني
باملركز

ذكور
إناث

عن املركز
 -رؤية املركز:

 -رسالة املركز:
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 -أهداف املركز:

 -اخلطة االستراتيجية للمركز:

 -شروط االستفادة من خدمات املركز:

 كيف يتم استقطاب األشخاص ذوي اإلعاقة؟عن طريق احلمالت التعريفية.
مبادرة شخصية من ذوي اإلعاقة.
عن طريق أسر ذوي اإلعاقة.
أخرى تذكر

معلومات عن املستفيدين باملركز:
 -متوسط عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يخدمهم املركز سنوي ًا:
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 -نوع اإلعاقات التي يتعامل معها املركز:

 -مستوى اإلعاقة التي يتعامل معها املركز:

 -2تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
درجة
اإلعاقة

نوع
اإلعاقة

عدد
املتأهلني

نوع
التأهيل

مدة
التأهيل

متوسط
تكلفة التأهيل

املختصون يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة
العدد

املؤهالت

التخصص
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 هــل يوجــد تأهيــل اجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملركــز؟ يف حالــة اإلجابــة بنعــم… ماهــيطبيعــة خدمــات التأهيــل االجتماعــي؟

 هــل يوجــد تأهيــل نفســي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملركــز؟ يف حالــة اإلجابــة بنعــم… ماهــي طبيعــةخدمــات التأهيــل النفســي؟

 هــل يوجــد تأهيــل طبــي لــذوي اإلعاقــة باملركــز؟ يف حالــة اإلجابــة بنعــم… ماهــي طبيعــة خدمــاتالتأهيــل الطبــي؟

 هــل يوجــد توجيــه مهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملركــز؟ يف حالــة اإلجابــة بنعــم ……ماهــيطبيعة ذلك التوجيه املهني؟

 -ما هي املعوقات التي تواجه املركز يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة؟
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 -ما هي املقترحات للتغلب على املعوقات التي تواجه املركز يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة؟

 -3آليات التدريب املهني:
درجة
اإلعاقة

نوع
اإلعاقة

عدد
املتدربني

نوع
التدريب

مدة
التدريب

متوسط
تكلفة التدريب

املختصون يف تدريب ذوي اإلعاقة
العدد

املؤهالت

التخصص

 -هل يوجد مواءمة بني نوع تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة باملركز واحتياج سوق العمل؟
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مكان التدريب:
· هل يوجد قسم للتدريب داخل املركز؟

· هل يتم التدريب خارج املركز؟

· إذا كانت اإلجابة بنعم… فأين يتم التدريب خارج املركز؟

 -ما هي املعوقات التي تواجه املركز يف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة؟

 مــا هــي مقترحــات املركــز للتغلــب علــى تلــك املعوقــات التــي تواجهــه يف تدريــب األشــخاص ذوياإلعاقــة؟

 -4آليات التوظيف
 -ماهي آلية املركز لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؟
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 مــا هــي طبيعــة التنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص لتوظيــف األشــخاص ذوياإلعاقــة؟

 -عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين مت توظيفهم عن طريق املركز خالل السنوات السابقة؟

 -ماهي أنواع الوظائف التي مت توفيرها لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املركز؟

 -ماهي اجلهات األكثر تعاون ًا مع املركز يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؟

 -هل يوجد منسقون باملركز للقيام بعمليات التوظيف وما عددهم؟ وتخصصاتهم؟
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 هــل يوجــد متابعــة مــن قبــل املركــز لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن مت توظيفهــم؟ ومــا هــي آليــاتاملتابعــة؟ ومــا هــي نتائــج تلــك املتابعــة؟

 -ما هي املعوقات التي يواجهها املركز يف جهوده لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؟

 ماهــي مقترحــات املركــز للتغلــب علــى تلــك املعوقــات التــي يواجههــا يف ســبيل توظيــف األشــخاصذوي اإلعاقــة؟

 -5التحليل املالي
 -ما هي مصادر متويل املركز؟

 مــا هــي التكلفــة املاليــة التقديريــة لتأهيــل شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة مــن قبــل املركــز (مــعحتديــد نوعيــة اإلعاقــة)؟
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 ماهــي التكلفــة املاليــة التقديريــة لتدريــب شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة مــن قبــل املركــز (مــعحتديــد نوعيــة اإلعاقــة ونــوع املهنــة)؟

 ماهــي التكلفــة املاليــة التقديريــة اخلاصــة بتوظيــف شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة مــن قبــلاملركــز؟

 -ما هي املعوقات املالية التي تواجه املركز؟

 -ما هي مقترحات املركز للتغلب على تلك املعوقات املالية؟

 -مالحظات أو بيانات أخرى
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ملحق ()4
تقرير عن «مراكز التأهيل املهني احمللية باململكة العربية السعودية»
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شــمل التقريــر ســتة مراكــز للتأهيــل الشــامل ،اثنــن للذكــور وثالثــة لإلنــاث ومركــز يضــم فئتــي
الذكــور واإلنــاث .تتواجــد هــذه املراكــز يف مناطــق محــدودة مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،أربــع مــن
تلــك املراكــز يف الريــاض والدمــام واحــدة للذكــور واألخــرى لإلنــاث ،يف حــن تواجــد مركــز للذكــور
واإلنــاث يف منطقــة القصيــم واألخــر يف منطقــة الطائــف لإلنــاث.

رؤية مراكز التأهيل املهني
جميــع املراكــز كان لديهــا رؤيــة متقاربــة بــن مراكــز الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء .تتجلــى رؤيــة
مراكــز التأهيــل الشــامل فيمــا يتعلــق بالتأهيــل املهنــي يف التالي:
 .1املساواة والتمكني املجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2العمــل علــى تكييــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن جميــع النواحــي اجلســدية والنفســية
واالجتماعيــة واملهنيــة واالقتصاديــة.
 .3الســعي لنكــون أفضــل بيئــة يف تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهينــاً وتطويــر القــدرات
واالمكانيــات لديهــم والعمــل علــى دمــج ذوي اإلعاقــة.
 .4املســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بالتميــز بتدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وفقــاً ملتطلبــات ســوق العمــل.
 .5اكتشــافات الطاقــات واســتثمارها ،توفيــر مخصــص يســاعد علــى منــو قدراتهــم اجلســمية
والذهنيــة.
 .6تدريب ذوي اإلعاقة على املهارات احلياتية واحلث على املشاركة الفعالة.

رسالة مراكز التأهيل املهني
جميــع املراكــز لديهــا رســالة خاصــة تتعلــق بالتأهيــل املهنــي وتقاربــت الرســائل بــن مراكــز الذكــور
واإلنــاث وكانــت كالتالي:
 .1أن يكون املركز مرجع للخبرة يف مجال التدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2تطوير البرامج التدريبية حسب متطلبات سوق العمل.
 .3العمل على تطوير قدرات ومهارات العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .4تقــدمي تأهيــل مهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتهيئتهــم لســوق العمــل وجعلهــم فاعلــن يف
املجتمــع،
 .5تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع اخلارجــي ودمجهــم باملجتمــع لالعتمــاد علــى اهلل
ثــم علــى أنفســهم ،واســتثمار مــا تبقــي لهــم مــن إمكانيــات مشــاركتهم للمجتمــع قبولهــم باملجتمــع.
 .6تقــدمي خدمــات تدريبيــة تأهيليــة لــذوي اإلعاقــة حيــث نســتثمر طاقاتهــم يف بيئــة إيجابيــة
لتمكينهــم مهنيــاً واجتماعيــاً مبــا يتناســب مــع إمكانياتهــم وتطلعاتهــم.
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أهداف مراكز التأهيل املهني
جميع املراكز لها أهداف محدده مجتمعه يف التالي:
 .1زيــادة اعــداد املتدربــن املؤهلــن لســوق العمــل وتأهيلهــم مبــا يتناســب قدراتهــم واســتعداداتهم
عــن طريــق التوجيــه املناســب جلعلهــم قادريــن علــى العمــل واالعتمــاد علــى النفــس.
 .2تخفيــف معانــة ذو الهمــة لفتــح أبــواب األمــل امامــه للتعــرف علــى إمكانياتــه وعلــى مــدى قدراتــه
علــى التفاعــل واالنســجام مــع األفــراد يف املجتمــع.
 .3البحث عن مكامن القوة لدى ذوي اإلعاقة وحتفيزها ،وتلمس نقاط الضعف ومعاجلتها.
 .4إيجــاد برامــج تســعى إلــى تنميــة وتطــور قــدرات املعــاق وتوجيههــا نحــو اإلنتــاج واالعتمــاد علــى
ذاتهــا يف حتقيــق دخــل يســاعد علــى العيــش الكــرمي.
 .5خلــق جيــل يســاهم يف مســيرة العطــاء ويأخــذ دوره اإليجابــي يف صفــوف الطاقــات الوطنيــة
املنتجــة.
 .6تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على املهن واحلرف املناسبة.
 .7متابعــة االخصائيــن االجتماعــن خــال فتــرة التدريــب بعمــل تقاريــر عــن ســير التدريــب
اســبوعياً وشــهرياً.
 .8تأمني الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية.
 .9السعي يف توظيف من َ
مت تدريبية يف مؤسسات تدريبية يف مؤسسات القطاع اخلاص.
 .10الكشــف عــن قــدرات ذوي اإلعاقــة واآلثــار البدنيــة والعقليــة والنفســية املترتبــة علــى اإلعاقــة
ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملجتمــع.
 .11التركيــز علــى القــدرات واإلمكانــات التــي ال تــزال تختــزن لــدى ذوي اإلعاقــة وتهيئتــه وتوجيهــه
وتأهيلــه للعمــل بحرفــة أو مهنــة.

شروط االستفادة من اخلدمة
وضعت جميع املراكز شروط متفق عليها وهي كالتالي:
 .1أن يكــون ســعودي اجلنســية ويجــوز قبــول نســبة ال تزيــد عــن  ٪10مــن غيــر الســعوديني يف حــدود
اإلمكانــات املتاحــة.
 .2أال يقــل ســن الشــخص ذو اإلعاقــة عــن  15ســنة واليزيــد عــن  45ســنة .وميكــن التجــاوز عــن
هذيــن احلديــن إذا اتضحــت إمكانيــة اســتفادته مــن برامــج التأهيــل املهنــي وفقــا ملعاييــر حتددهــا
اإلدارة املختصــة.
 .3أن تثبــت صالحيتــه للتأهيــل املهنــي مــن خــال الفحوصــات الطبيــة والنفســية واالجتماعيــة
واملهنيــة بتقاريــر طبيــة حديثــة مــن قبــل املستشــفيات احلكوميــة أو األهليــة املعتمــدة مــن الــوزارة.
 .4أال تقل نسبة الذكاء عن  50درجة يف جميع احلاالت.
 .5أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية ،أو أن يكون مؤهل علمياً.
 .6أن يكــون مــن املعوقــن جســمياً او حســياً او عقلي ـاً ويجــوز قبــول بعــض مزدوجــي اإلعاقــة ،أو
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يكــون مــن فئــة األمــراض التاليــة :ناقهــي الــدرن ،مرضــى الســرطان ،مرضــى األنيميــا املنجليــة
(ممــا يحتاجــون لنقــل الــدم وحالتهــم الصحيــة مســتقرة بالعــاج).
 .7سالمة املتدرب من التشنجات والصرع.

استقطاب ذوي اإلعاقة
الغالبيــة العظمــي ذكــر احلمــات التعريفيــة ،اســرة الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة والبعــض أشــار
انــه يتــم مــن خــال مبــادرة شــخصية مــن الشــخص ذو اإلعاقــة.

معلومات عن املستفيدين من مراكز التأهيل

متوســط عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يخدمهــم املركــز ســنوياً تباينــت األرقــام ســواء يف
مراكــز الذكــور أو اإلنــاث وعلــى حســب املناطــق .بالنســبة ملراكــز الذكــور فقــد بلــغ املتوســط يف مركــز
الريــاض  28متــدرب ســنويا ،يف حــن بلــغ عــدد املســتفيدين مــن التدريــب املهنــي يف مركــز الدمــام
مــا بــن  55الــى  75متــدرب ســنويا .ويخــدم مركــز القصيــم ســنويا  300مســتفيد تقريبــا منهــم 120
مــن الذكــور و 150مــن اإلنــاث ،يف حــن أشــار إلــى أن عــدد املســتفيدين مــن قســم التأهيــل املهنــي 20
مســتفيد فقــط.
بالنســبة ملراكــز اإلنــاث فقــد بلــغ متوســط عــدد املســتفيدات يف مركــز الريــاض مــن  60الــى 70
متدربــة ســنويا ،يف حــن يخــدم مركــز الطائــف مــن  10الــى 15مســتفيدة ســنويا ويخــدم مركــز الدمــام
مــا يقــارب  30متدربــة ســنوياً.

أنواع اإلعاقات التي يشملها املركز
تعاملت جميع املراكز مع االعاقات البسيطة واملتوسطة من اإلعاقات التالية:
 .1اإلعاقــات اجلســمية :شــلل األطــراف والشــلل النصفــي وبتــر أحــد األطــراف والتشــوهات
امــراض القلــب .
 .2اإلعاقات احلسية :األصم واألبكم وضعاف السمع وضعاف البصر وضعاف النطق.
 .3اإلعاقات العقلية :التخلف العقلي البسيط احلاالت املتحسنة من مرضي العقول.
 .4أي إعاقة تثبت صالحيتها لتأهيل املهني من خالل الفحوصات واالختبارات املهنية.
بالرغــم مــن أن جميــع املراكــز ذكــرت تصنيــف الفئــات الســابقة إال أن اخلدمــات التأهيليــة
الفعليــة يف تلــك املراكــز اقتصــرت علــى فئــات معينــة فعلــى ســبيل املثــال مركــز التأهيــل املهنــي لإلنــاث
بالريــاض والطائــف يقــدم التأهيــل املهنــي لفئــة اإلعاقــة العقليــة البســيطة فقــط ملــدة ســنتني .أمــا يف
مركــز تأهيــل الدمــام فالفئــات تشــمل اإلعاقــة العقليــة اإلعاقــة الســمعية والكالميــة ،ضعــف األطــراف،
التصلــب اللوحــي ،االنيميــا املنجليــة ومــدة التأهيــل  10أشــهر .ويقــدم مركــز القصيــم خدمــات التأهيــل
املهنــي لــذوي اإلعاقــة البصريــة وتشــوه أحــد األطــراف الســفلية واملصابــن بأمــراض القلــب ملــدة ســنة.
املركــز األكثــر شــموالً كان مركــز التأهيــل للذكــور يف الدمــام حيــث شــمل جميــع الفئــات الســابق ذكرهــا
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يف تقــدمي برامــج متنوعــة تتــراوح بــن الســنة والســنتني.

تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة
فيمــا يتعلــق بالتأهيــل املهنــي ،أغلــب املراكــز ركــزت علــى التأهيــل والتدريــب علــى احلاســب اآللي،
االتصــاالت ،الســكرتارية ،التأهيــل املهنــي واحلــريف مــن دون ذكــر أنــواع تفصيليــة للتأهيــل املهنــي
واحلــريف.
جميــع املراكــز ذكــرت أنــه يوجــد جميــع أنــواع التأهيــل (االجتماعــي ،النفســي ،الطبــي) لكــن لــم
تذكــر بطريقــة تفصيليــة طــرق تقــدمي تلــك اخلدمــات والبعــض أدرج بعــض اجلوانــب كالتالــي:
 .1التأهيــل االجتماعــي :دراســة احلــاالت التــي تعانــي مــن ظــروف ومشــاكل اجتماعيــة ،أيضــاً
البعــض ذكــر الترفيــه.
 .2التأهيــل النفســي :خطــط تعديــل ســلوك او حتويــل احلــاالت للطبيــب النفســاني أو ملستشــفى
الصحــة النفســية
 .3التأهيــل الطبــي :عــاج طبيعــي عــاج وظيفــي ووحــدة جبائــر ،إســعافات أوليــة ،أو حتويــل
احلــاالت للمستشــفيات.
 .4التوجيــة املهنــي :يدخــل ضمــن التأهيــل املهنــي وذلــك بعمــل شــراكات مــع املؤسســات اخلارجيــة
األهليــة ،واملــدارس االهليــة.

آلية التأهيل والتدريب املهني

كمــا مت ذكــره ســابقاً ،غالبيــة املراكــز لديهــا خدمــات لفئــات محــدودة .أيضـاً مت عــرض خدمات
التأهيــل والتدريــب املهنــي بشــكل مكــرر باعتبارهــا خدمــة واحــدة ولــم يتــم فصلهــا .إال أنــه باإلمــكان
اعتبــار اخلدمــات املقدمــة مــن مركــزي الريــاض والدمــام للذكــور مــن املمارســات الرائــدة واملتميــزة مــن
بــن تلــك املراكــز.

344

نوع
اإلعاقة

درجة
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عدد
املتدربني

نوع
التدريب

مدة
التدريب

متوسط
تكلفة التدريب

احلركية

متوسطة

3

السكرتارية – الكهرباء

عام دارسي

26100

صم وبكم

كامل

10

حاسب آلي  +كهر

عام دارسي

87000

تشوهات خلقية

متوسطة

1

السكرتارية

عام دارسي

8700

املكفوفني

كف ابصار كامل

6

احلاسب اآللي للمكفوفني عام دارسي

52200

االعاقات الذهنية

بسيطة

14

عام دارسي

121800

جتليد الكتب  +تنسيق
حدائق
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املختصون يف تدريب ذوي اإلعاقة
العدد

املؤهالت

التخصص

2

ثانوية عامة

 2مساعد مدرب

4

دبلوم بعد املتوسطة

2مدرب 2مساعد مدرب

3

دبلوم بعد الثانوية

 1مدرب 2مساعد مدرب

2

جامعي

1مدرب مهني 1مدرب رياضي

جدول ()1
آلية التدريب يف مركز التأهيل املهني للذكور بالرياض
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معوقات التأهيل والتدريب املهني
 .1عــدم توفــر ورش عمــل داخــل القســم املهنــي ،لكــي يتــدرب عليهــا املســتفيدات الالتــي يأتــون مــن
خــارج املركــز.
 .2عدم توفر ميزانيه تتكلف بالتأهيل املهني اخلارجي.
 .3عدم توفر متدربات متخصصات يف األقسام املطلوبة.
 .4املواصالت مكلفه وغير متوفرة من وإلى املركز.
 .5عدم توفر السكن ملن سكنه خارج املنطقة.
 .6عدم توفر الكادر الوظيفي املتخصص من املدربني.
 .7عدم وجود التخصصات املناسبة للتدريب.
 .8عدم وجود أخصائية اجتماعية وأخصائية تربية خاصة يف بعض املراكز.
 .9عدم توفر عماله نظافة وصيانة.
 .10عدم توفر نقاط شبكة.
مقترحات للتغلب على معوقات التأهيل والتدريب املهني
 .1فتح ورش تدريبية ملهن جديدة.
 .2إقامة دورات مستمرة للوظائف ملواكبة سوق العمل.
 .3توفير مواصالت للمتدربني من وإلى املركز.
 .4توفير ميزانية مخصصة للتدريب اخلارجي.

آليات التوظيف
تعــددت بعــض اآلليــات التــي تســتخدمها بعــض املراكــز ولكــن جميعها أجمعت علــى محدوديتها
كونهــا ليســت مــن األهــداف الرئيســية لتلــك املراكــز نســتعرض منهــا مايلــي:
 .1الزيارات امليدانية للشركات واملنشآت األهلية.
 .2طرح برامج التدريب التعاوني بني املركز والقطاع اخلاص.
 .3إقامة يوم املهنة السنوي مبشاركة رجال األعمال خللق فرص وظيفية.
 .4استخدام (هدف ونطاقات).
 .5االتفاق مع مراكز التدريب واملؤسسات األهلية للتدريب ومن ثم التوظيف.

املعوقات التي تواجه عملية التوظيف
 .1عــدم مناســبة الفــرص الوظيفيــة املتاحــة خاصــة لإلنــاث كونهــا بعيــدة أو لعــدم توفــر املوصــات
أو فيهــا اختــاط أو تدنــي الرواتــب املقدمــة.
 .2عدم وجود فرص التدريب املنتهي بالتوظيف.
 .3عدم وجود متابعة للشخص بعد تخرجه من املركز.
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مقترحات التغلب على معوقات التوظيف
 .1توفير قيمة املواصالت التي تساعد املستفيدة للخروج للعمل.
 .2توفير فرص التوظيف يف ننفس مكان التدريب.
 .3حصر التوظيف على األشخاص الذين يحملون شهادة تأهيل مهني.
 .4التنســيق مــع مكاتــب العمــل لتوفيــر فــرص وظيفيــة للخريجــن يف القطــاع اخلــاص بنســبة معينــة
معتمــدة.
 .5االستمرار يف متابعة احلاالت واالشراف املباشر من قبل الوزارة.

التكلفة املالية ملراكز التأهيل املهني
الغالبيــة العظمــي للمراكــز لــم يعــط معلومــات مفصلــة ودقيقــة عــن التكلفــة املاليــة ومت إدراج
املعلومــات املتعلقــة بــكل مــن مركــزي تأهيــل الذكــور يف الريــاض والدمــام يف اجلدولــن ( )1و ( )2حيــث
مت حتديــد التكلفــة املاليــة لتدريــب الشــخص الواحــد علــى مهــن مختلفــة ،ولكــن الغالبيــة العظمــي مــن
املراكــز أجمــع علــى أن الــوزارة هــي الداعــم للتمويــل وبعــض الشــركات اخلاصــة وأن امليزانيــة غيــر
محــددة وغيــر ثابتــة .جميــع املراكــز وضحــت بانــه ال يوجــد تكلفــة ماليــة بخصــوص التوظيــف.
مــن بــن املراكــز التــي صرحــت عــن ميزانيتهــا ثــاث مراكــز .بلغــت امليزانيــة الســنوية ملركــز
تأهيــل اإلنــاث بالريــاض  86,000ريــال .بينمــا بلــغ  60,000ريــال ملركــز تأهيــل اإلنــاث بالطائــف .يف
حــن أشــار مركــز تأهيــل الذكــور بالريــاض ان ميزانيتــه الســنوية بلغــت  287,000ريــال.
احــدى املراكــز وضحــت التكلفــة املاليــة التقديريــة لتدريــب شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة مــن
قبــل املركــز (مــع حتديــد نوعيــة اإلعاقــة ونــوع املهنــة)  1500الــي  2000ريــال شــهرياً ،ومركــز اخــر
ايض ـاً حــدد التكلفــة املاليــة التقديريــة لتدريــب شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة  .8700ومركــز اخــر
ذكــر بعــض تفاصــل التكلفــة املاليــة وهــي كالتالــي:
تأهيــل احلالــة اخلارجيــة مبراكــز الرعايــة النهاريــة احلالــة اخلارجيــة مبراكــز الرعايــة النهاريــة
ب 35000والداخليــة ب  ، 200000شــلل دماغــي وتوحــد وإعاقــات اخــري  .أيضــا ،التكلفــة املاليــة
التقديريــة لتدريــب شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة مــن قبــل املركــز  20000جنــاره /صعوبــات تعلــم.
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ملحق ()5
تقريــر عــن ورشــة عمــل «معوقــات برامــج التأهيــل املهنــي وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقترحــات مواجهتهــا»
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أهداف الورشة:
تسعى الورشة إلى حتقيق األهداف التالية:
 -1التعــرف علــى الواقــع الفعلــي لبرامــج التأهيــل والتدريــب املهنــي والتوظيــف لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
 -2التعــرف علــى املعوقــات التــي حتــد مــن فاعليــة برامــج التأهيــل والتدريب املهني وفــرص التوظيف
لألشــخاص ذوي اإلعاقة.
 -3التوصــل إلــى متطلبــات ومؤشــرات جنــاح برامــج التأهيــل املهنــي ،وتدريــب وتوظيــف لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.

محاور الورشة:
احمل ـ ـ ــور األول :التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.
احملــور الثاني :تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
احملور الثالث :توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
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م

اإلسم

الوظيفة

1

عبدالرحمن حسن الراشدي

مشــرف مراكــز التأهيــل الشــامل ورئيــس جلنــة الرعايــة
النهاريــة األهليــة فــرع وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة

2

فؤاد العطاس

مستشار الشمل – شبكة قادرون

3

لولوة العبداهلل

شبكة قادرون

4

عبداهلل الغامدي

شبكة قادرون

5

عبداهلل مبارك بليله

شبكة قادرون

6

الدكتور /عبدالعزيز شوق السلمي

كلية الدراسات التربوية

7

الدكتورة  /لينا عمر صديق

كلية الدراسات التربوية

8

الدكتورة  /ليلى الشريف

كلية الدراسات التربوية

9

األستاذ  /خالد مسفر عبداهلل الغامدي

كلية االتصاالت بجدة

10

األستاذ  /محمد عباس الشريف

مدير مركز التدريب – كلية االتصاالت بجدة

11

األستاذ الدكتور /علي حنفي

األستاذ بكلية التربية – جامعة أم القرى

12

األستاذ  /أحمد بن خليفة الفهيد

مديــر إدارة تنفيــذ برنامــج توافــق – صنــدوق تنميــة املــوارد
البشــرية

13

األستاذ الدكتور /وجدي الوزان

األستاذ بجامعة امللك عبدالعزيز

14

األستاذ /فراس أبا اخليل

املدير التنفيذي لألعمال بصندوق تنمية املوارد البشرية

15

األستاذ /عبداهلل علي القرني

مدير فرع صندوق تنمية املوارد البشرية بالطائف

16

األستاذ  /معتز بن أسامة أبو غرارة

مســؤول توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصنــدوق تنميــة
املــوارد البشــرية

17

األستاذ /فهد بن عواض النفيعي

مديــر وحــدة اخلدمــات املســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
بالطائــف

18

األستاذ /نايف بن حمود العصيمي

مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف

19

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد الشهري

إدارة التأهيل املهني بالطائف

20

األستاذ /بندر بن عمر البقمي

خبير العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

21

األستاذ /مفرح محمد العسيري

شركة صافوال
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مخرجات ورشة عمل
تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
املنعقدة (عن بعد)
بتاريخ  1من ربيع األول 1442هـ  -املوافق  18من أكتوبر 2020م

أو ًال /تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة
( أ ) الواقع الفعلي لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
 باململكة مراكز لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ،ولكنها قليلة وغير كافية. ال خطط تأهيلية واضحة. برامــج التأهيــل املهنــي ال تشــمل كل فئــات ذوي اإلعاقــة (منهــم الصــم والبكــم ،علــى ســبيلاملثــال).
 تأخر توقيت عملية التأهيل املهني عن الوقت املناسب لها. هناك أنظمة وتشريعات منظمة للتأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة باململكة. يعمل يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة كوادر غير متخصصة. ضعف التحاق املرأة من ذوات اإلعاقة ببرامج التأهيل املهني.( ب ) معوقات جناح برامج تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
 قلة عدد الكوادر املتخصصة يف مجال تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. ضعف كفاءة الكوادر املتخصصة يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. احلمايــة الزائــدة مــن أســر ذوي اإلعاقــة ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم إشــراك أبناؤهــم يف برامــجالتأهيــل املهنــي.
 ضعــف إقبــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى برامــج التأهيــل املهنــي ،لعــدم حتقيقهــا لرغباتهــموميولهــم.
 عدم مواءمة برامج التأهيل املهني مع احتياجات سوق العمل. صعوبة إصدار تراخيص ملراكز التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة. عدم كفاية األنظمة والتشريعات املنظمة لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.( ج ) متطلبات جناح برامج تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
 ضرورة ربط اإلعانة املالية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ببرامج التأهيل. التوسع يف إعداد الكوادر املتخصصة يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. االسترشــاد باملمارســات العامليــة الرائــدة يف مجــال تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتطبيقهاباململكة.
 إنشاء منصة خاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. إعــداد برامــج جامعيــة تختــص بتأهيــل كــوادر علميــة متخصصــة يف تأهيــل األشــخاص ذوياإلعاقــة.
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ثاني ًا /تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة
( أ ) الواقع الفعلي لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:
 باململكة مراكز لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة ،ولكنها قليلة وغير كافية. البرامج التدريبية احلالية باململكة ضعيفة. البرامج التدريب القائمة ال ترتبط مبيول ورغبات األشخاص ذوي اإلعاقة. البرامج التدريبية القائمة غير مستدامة. هناك ورش تدريبية رقمية على منصة (دروب) لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.( ب ) معوقات جناح برامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:
 نقــص وعــي نســبة كبيــرة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم بأهميــة االلتحــاق بالبرامــجالتدريبيــة.
 عدم وجود تعريف وإعالم كاف عن البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة. نقص عدد املدربني املؤهلني األكفاء لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. عــدم وجــود جهــة إشــرافيه للتنســيق واإلشــراف علــى املراكــز التدريبيــة لألشــخاص ذوياإلعاقــة.
 عدم وجود ارتباط بني برامج تأهيل وبرامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. عــدم وجــود ارتبــاط بــن البرامــج التدريبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واحتياجــات ســوقالعمــل.
 عدم وجود استراتيجية واضحة لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. ضعف البرامج التدريبية القائمة لتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة. قلة عدد املراكز التدريبية املتخصصة يف تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.( ج ) متطلبات جناح برامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:
 أن يبــدأ تدريــب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن املرحلــة الثانويــة ويســتمر خــال املرحلــةاجلامعيــة.
 أال يقتصــر التدريــب علــى اجلوانــب النظريــة فقــط وإمنــا يشــتمل أيضــا علــى اجلوانــب العمليةالتطبيقية.
 ضرورة االهتمام بإعداد مدربني أكفاء لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. تنظيم برامج تدريبية لصقل وتطوير مهارات مدربي األشخاص ذوي اإلعاقة. إجراء دراسات تقوميية للبرامج التدريبية القائمة لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. االســتفادة مــن نتائــج البحــوث والدراســات العلميــة املتعلقــة بالبرامــج التدريبيــة لألشــخاصذوي اإلعاقــة.
 االستفادة من املمارسات العاملية الرائدة يف مجال تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. إنشــاء نظــام مؤسســي لإلشــراف علــى تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنســيق اجلهــوداخلاصــة بالتدريــب.
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-

تطبيق التقنيات احلديثة وبخاصة التدريب عن بعد.
عقــد شــراكات علميــة مــع جامعــات ومراكــز علميــة متخصصــة يف تدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
ضرورة ربط تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة بالوظائف املطلوبة يف سوق العمل.
االهتمــام بتعظيــم دور القطــاع اخلــاص والقطــاع غيــر الربحــي يف تدريــب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

ثالث ًا /توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
( أ ) الواقع الفعلي لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
 يتم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ،لكن الزالت نسبتهم ضئيلة وقليلة. توظيــف ذوي اإلعاقــة البصريــة وذوي اضطــراب طيــف التوحــد قليــل جــداً إذا مــا قــورن بباقــيفئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 انتشار ظاهرة التوظيف الوهمي لذوي اإلعاقة لالستفادة من النقاط التشغيلية للتوظيف. هنــاك العديــد مــن اللوائــح والتشــريعات املرتبطــة بتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة،ولكــن غيــر مفعلــة.
 قلة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من النساء الالتي يتم توظيفهن قياساً على الذكور.( ب ) معوقات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
 عدم ضمان األمان الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة. إيقاف اإلعانة الشهرية للموظفني من ذوي اإلعاقة إذا زاد الراتب عن  4000ريال شهريا. تدني أجور املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة عن غيرهم من املوظفني األسوياء. اســتبعاد ضعــاف الســمع ،وضعــاف البصــر ،مــن احتســابهم كأشــخاص ذوي إعاقــة أدى إلــىعــدم توظيفهــم.
 عدم متابعة املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم. قلة اهتمام أسر األشخاص ذوي اإلعاقة بتوظيف أبنائهم. قلــة االهتمــام بالتأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل ٍكاف يؤثــر يف أدائهــم
لوظائفهــم.
 نقص الوعي لدى أرباب العمل بأهمية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. قلة ثقة أرباب األعمال يف األداء الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة. ضعف ثقة األشخاص ذوي اإلعاقة يف قدرتهم على أداء وظائفهم. توجــد عوائــق تنظيميــة تتعلــق باجلهــات واملؤسســات املهتمــة بتوظيــف األشــخاص ذوياإلعاقــة.
 التركيــز علــى توظيــف أصحــاب اإلعاقــات احلركيــة ،وإغفــال بعــض الفئــات األخــرى ،وبخاصةاألشــخاص ذو اإلعاقــات الفكريــة.
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معانــاة بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التنمــر مــن زمالئهــم مــن األســوياء ،ممــا يــؤدي إلــى
تركهــم لوظائفهــم.
عدم توافر بيئات عمل مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
الوظائــف املتوافــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كثيــر مــن األحيــان أقــل مــن مســتوى قدراتهــم
وإمكاناتهــم احلقيقيــة.
االجتاهات السلبية من بعض أفراد املجتمع جتاه املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة.

( ج ) متطلبات جناح برامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة:
 استصدار نظام ملزم للقطاع اخلاص بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. تقدمي حوافز مجزية للشركات التي تقوم بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. ربط برامج تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة باحتياجات سوق العمل. تنظيم حمالت لتوعية القطاع اخلاص بأهمية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. إبراز صور جناح النماذج الناجحة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين مت توظيفهم. التوسع يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ،بحيث يشمل جميع الفئات. توفيــر آليــة أو كيــان تنظيمــي لإلشــراف وتنســيق العمــل بــن اجلهــات املعنيــة بتوظيــفاألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 تشجيع املبادرات الهادفة إلى توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. ضرورة توفير آلية ملتابعة مرحلة ما بعد توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. توعية األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام. تفعيــل الــدور الرقابــي للتحقــق مــن التــزام جهــات األعمال بتطبيق النظام وتوظيف األشــخاصذوي اإلعاقة.
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ملحق ()6
تقريــر عــن ورشــة عمــل «مســاهمة القطــاع اخلــاص يف متكــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة
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اليوم :االثنني
التاريخ1442/4/15 :هـ املوافق 2020/11 /30م

أهداف الورشة
 .1التعرف على الواقع الفعلي يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص.
 .2التعــرف علــى الوظائــف املســتقبلية املتاحــة لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل يف القطــاع
اخلــاص).
 .3التعــرف علــى معوقــات توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القطــاع اخلــاص ومقترحــات
ملواجهتهــا).
أسماء حضور الورشة
م

اللقب

اسم املشارك

اسم اجلهة

1

األستاذ

مفرح محمد العسيري

مجموعة صافوال

2

األستاذ

عبداللطيف احملمادي

الشركة السعودية للصناعات الكيماوية

3

األستاذ

محمد سمير محجوب

مصرف اإلمناء

4

األستاذ

روضة محمد احلوطي

شركة مخابز العماد

5

األستاذ

نايف عبداالله اجلداوي

الشركة السعودية ملنتجات األلبان

6

األستاذ

علي مشني الغامدي

شركة الكابالت السعودية

7

األستاذ

عبدالغني يحي صالح

شركة صناعات املنتوجات (نيبرو بالست )

8

األستاذ

عبداهلل محمد العامري

الشركة األهلية للصناعات الغذائية (أمريكانا )

9

األستاذ

حسن البسيسي

شركة أقوات للصناعات الغذائية ( البيك )

10

األستاذ

زكي حسني بامطرف

شركة حلواني إخوان

11

األستاذ

وليد املطيري

شركة حلواني إخوان

12

األستاذ

نسيم حيدر شعث

شركة تروس العاملية لالستثمار

13

األستاذ

عامر محمد عسيري

شركة األغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)

14

األستاذ

مشرف محمد الغامدي

شركة باز العاملية للصناعة

15

األستاذ

عبد الرحمن سالم الغامدي

شركة األهلي للثالجات
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م

اللقب

اسم املشارك

اسم اجلهة

16

األستاذ

مصعب باعشن

مصنع شمسان الصهيبي

17

األستاذ

عاطف العامودي

شمسان الصهيبي

18

األستاذ

أميرة سراج العمري

شركة اسناد احملدودة

19

األستاذ

جابر عبد اهلل الزرنوقي

شركة مصنع حلول التعبئة والتغليف

20

األستاذ

أمل بنت حاسن اخلماش

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

21

األستاذ

نادر عبداملاجد احلجيري

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

22

األستاذ

أحمد بن يحي الصحفي

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

23

األستاذ

الشريف نواف احلارثي

شركة تروس العاملية لالستثمار

24

األستاذ

عمرو محمد خاشقجي

شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة

25

األستاذ

سلمان علي رضا

مجموعة امكست

26

األستاذ

فؤاد علوي العطاس

شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة

27

األستاذ

محمد عالم

شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة

28

األستاذ

خالد العطاس

مكتب املهندس نبيل عباس لالستشارات الهندسة

29

األستاذ

سعد عبدالرحمن أبو رياح

الشركة السعودية لصناعة البسكويت و احللويات

30

األستاذ

عبدالعزيز محمد دهيثم

الشركة السعودية لصناعة البسكويت و احللويات

31

األستاذ

محمود محمد حزام

شركة الورق الصحي (فاين)

32

األستاذ

محمد أحمد الزهراني

شركة الورق الصحي (فاين)

33

األستاذ

فتحي باعيسى

شركة املخازن املتحدة احملدودة

34

األستاذ

ماجد محمد العامودي

شركة املخازن املتحدة احملدودة

35

األستاذ

لينا أحمد احلجار

شركة وجود

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مخرجات ورشة العمل
الواقع الفعلي لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص

جهود الشركات يف الواقع احلالي:
 .1تهيئة املكان والبيئة املناسبة.
 .2تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة
 .3تأمني مرافق لألشخاص ذي اإلعاقة بالقرب من اإلدارات التي يعملون بها.
 .4ضمان سهولة دخولهم إلى الشركة.
 .5توفير منحدرات ومواقف خاصة ودورات مياه.
 .6إتاحة املشاركة يف الفعاليات وتبادل األفكار.
 .7التدريب على رأس العمل.
 .8جتهيــز املــكان بأضــواء معينــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية ،وبأصــوات معينة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة البصريــة.
 .9جتهيز املصاعد لذوي االعاقات احلركية.
 .10تقدمي دورات وورش عمل لالندماج وزرع الثقة بشكل دوري.
 .11إعطاؤهم األولوية يف االستئذان.
 .12تكرمي املتميزين منهم يف املنشآت.
 .13إشراكهم يف نشاطات القطاع.
 .14دراسة إعاقة املوظف واعداده للوظيفة.
 .15تعديل أجهزة اإلنذار وسير خط العمل.
 .16إعداد فريق العمل وتهيئته للعمل كفريق متكامل يشمل الشخص ذا اإلعاقة.
 .17وجــود أخصائــي بــذوي اإلعاقــة لتثقيــف أعضــاء الشــركة عــن طــرق التعامــل مــع األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
 .18توفير مترجم إشارة أو فريق مؤهل لكيفية التعامل مع مختلف أنواع اإلعاقة.
 .19توفير أجهزة خاصة لذوي اإلعاقة السمعية والبصرية.
 .20االحتفال بشكل سنوي باليوم العاملي لإلعاقة.
 .21تقدمي بدل خدمات تيسيرية.
 .22أن تكون الشركة حاصلة على ثالثة شهادات دولية يف الوصول الشامل من منظمة ()GAATES
بكنــدا يف ثالثــة مصانــع عافيــة العامليــة ،الشــركة املتحــدة للســكر ،مصنــع البالســتيك – شــهادة
مواءمة.
 .23توفير أجهزة الكترونية مساندة.
 .24توفير مطبوعات بلغة برايل عند احلاجة لذلك.
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 .25توفير برنامج املرشد والزميل.
 .26إشراكهم يف جميع برامج الشركة االجتماعية.
 .27الدعم املالي.
 .28اهتمــام الشــركة بإقامــة دورة خاصــة ملوظفــي الشــركة والتواصــل مــع موظفــن مــن الصــم
والبكــم.
 .29توفــر الشــركة الــرام – املصاعــد املهيئــة – األماكــن الفســيحة – املواقــف اخلاصــة للســيارات
بجــوار املداخــل الرئيســية.
 .30تدريب املنسوبني على كيفية التعامل مع املوارد البشرية.

األعداد العاملة يف الشركات:
 ٪3 .1واملستهدفة  ٪10يف عام .2021
 ٪8 .2واملبررات ان أداء الشخص ذو اإلعاقة اقل من غيره.
 ٪5 .3من املوظفني.
 ٪3 .4واملستهدف .٪11
 22 .5شخص (سيدتني و 21رجل).
 .6ال توجد نسبة محددة والنسبة احلالية للشركة .٪15
 .7النســبة  ٪15مــن اجمالــي املوظفــن حتــى يتــم احلفــاظ علــى نقــاط احتســاب توظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
 .8عدد موظفي الشركة مايقارب  600موظف يف جميع قطاعات الشركة.
 .9حســب الشــواغر املتوافــرة مــن دون متييــز مــع إعطــاء األولويــة لــذوي اإلعاقــة يف حــال مناســبة
الوظيفــة لطبيعــة اإلعاقــة –  230موظــف مــن خــال برنامــج معــن والعــدد احلالــي  330موظــف.
 .10النســبة املســتهدفة  ٪1املبــررات ــــ عــدم اجلاهزيــة الكاملــة مــع وجــود دراســة لدفــع النســبة
إلــى  ٪4بعــد جتهيــز بيئــة العمــل.

آلية االستقطاب وشروط التوظيف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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اإلعالنات عبر القنوات الرسمية للتوظيف.
الطلبات املقدمة لدى املوارد البشرية
معارف املوظفني او أقاربهم.
إعالنات الوتساب.
ملتقيات التوظيف.
اإلعالن عن طريق موقع زين الرسمي خالل سنة .2020
يكــون االســتقطاب عــن طــرق اإلحالــة مــن وزارة املــوارد البشــرية والتواصــل مــع اجلمعيــات
واملؤسســات املعنيــة بهــذه الفئــة.
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 .8التقدمي على الوظائف املعلن عنها يف موقع الشركة وموقع (بيت دوت كوم).
 .9تقدمي مباشر او من خالل طاقات.
 .10عن طريق موقع الشركة االلكتروني.
 .11عن طريق بوابة متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة .makeen.savalawarld.com
 .12دمج األشخاص ذوي اإلعاقة مع املوظفني والعمل كفريق عمل متكامل.
 .13يف إحــدى الشــركات توجــد مبــادرة (نحــن قــادرون تعمــل علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مبــا يتناســب مــع الوظيفــة نفســها ووجــود تدريــب دوري بالتعــاون مــع جمعيــة ســعي).
 .14توظيفهم يف فريق عمل حتى يعملوا جبنا الى جنب مع الكل.
 .15التدريب على رأس العمل املنتهي بالتوظيف.
 .16التدريب الصيفي ومن ثم عملية التوظيف بنا ًء على جناح الشخص ذي اإلعاقة.
 .17استخدام نفس األلية املتبعة يف توظيف جميع األشخاص كاملقابلة الشخصية.
 .18الشرط الوحيد أال تعوقه اإلعاقة عن تنفيذ العمل.

التشريعات
 .1وجود أمان وظيفي وترقيات وعالوات سنوية حسب الدعم املقدم من احلكومة.
 .2احتساب املوظف من األشخاص ذوي اإلعاقة بعدد ( )4سعوديني يف نظام السعودة.
 .3احلصول على شهادة موائمة.
 .4الدعم /هدف ،متهني.
 .5قانون وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 .6وزارة العمل برنامج توافق لتوظيف األشخاص ذوي االعاقة.
 .7األمان الوظيفي يعتمد على اجنازات الشخص نفسه.
 .8العمل على حصول شهادة مواءمة.
 .9تعمل الشركة على دعم اجلمعيات مباشرة وذلك بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة.
 .10بالنسبة للموظفني منهم لدى الشركة فال توجد مميزات اضافية بل يتساون مع األصحاء.
 .11التأمينات والترقيات ككل املوظفني.
 .12العمل على توظيف واستدامة األشخاص ذوي االعاقة.
 .13منــح تأمــن طبــي وإشــعاعي وإتاحــة الترقيــات حســب مؤهلــه وقدراتــه حســب تشــريعات وزارة
املــوارد البشــرية وطبيعــة الوظائــف املتاحــة.

بعض اجلوانب السلبية:
 .1عدم وجود مرشد لألشخاص ذوي اإلعاقة واالكتفاء مبوظف املوارد البشرية.
 .2توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة فيما ال يتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم العالية.
 .3توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل صوري وتوظيف األجنبي مكانه.
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.4
.5
.6
.7

الوظائف احلالية تكون حسب املؤهالت العلمية واملهارات العملية.
ال يوجد دعم حكومي.
ال توجد آلية للتوظيف.
ال يوجد وصول شامل.

االحتياجات املستقبلية لشغل الوظائف يف القطاع اخلاص:
أنظمة ولوائح وتنظيمات:
 .1رفع نسبة التوظيف للشركات
 .2إلزام القطاع اخلاص لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .3زيادة الدعم احلكومي من وزارة املوارد البشرية.
 .4تخصيص إدارة يف مكتب املوارد البشرية ملتابعة الشركات يف تصنيف نظام التوظيف.
 .5احلصول على شهادة مواءمة ومن ثم احلصول على األمان الوظيفي.
( .6مراقبة) على الشريك لاللتزام.
 .7دعم صندوق تنمية املوارد البشرية كبرامج متكني املراءة وتوطني الوظائف
 .8شرح انواع االعاقة ومدى قدراتهم لتنفيذ االعمال املختلفة.
 .9توفيــر األمــان الوظيفــي مــن تــدرج وظيفــي وتأمــن طبــي وحقوقهــم كاملــة مــن مكتــب العمــل
لضمــان اســتمراريتهم.
 .10احتياج القطاع اخلاص للعمل على استدامة توظيف ذوي االعاقة يف القطاع اخلاص
 .11تعريــف وشــرح أنــواع اإلعاقــات وحصرهــا يف جهــة مرجعيــة ممــا يســهل حتديــد الوظيفــة
املناســبة.
 .12يوجد دعم مالي من صندوق تنمية املوارد البشرية فقط وينقصنا الدعم اللوجستي.
 .13إيجاد أنظمة حتمي املوظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة من الفصل التعسفي.
 .14تخصيص بعض الوظائف املهنية لذوي الهمم.
 .15االستفادة من برامج العمل املرن والعمل عن بعد.
 .16إسناد برامج الدعم والتدريب وتسهيل العمل لسوق املوارد البشرية.
 .17االهتمام بالتخصصات التقنية واملهارات التقنية مثل البرمجة – االمن السيبراني.
 .18دعــم مشــاريع الوصــول الشــامل عــن طريــق صنــدوق يكــون تابعـاً لــوزارة العمــل وذلــك للشــركات
غيــر القــادرة ماديــا.
 .19تفعيــل القــرارات الصــادرة مــن مشــاريع الوصــول الشــامل مــن خــال تطبيــق كــود البنــاء
الســعودي.
 .20تفعيل دور اخلدمات املساندة من وزارة العمل ودعم شركات القطاع اخلاص.
 .21تفعيل وتطبيق أنظمة السالمة واإلخالء يف الشركات.
 .22توفير اآلليات واللوحات اخلاصة بهم لتسهيل وصول املعلومة.
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 .23إيجاد دورات خاصة بلغة اإلشارة لتدريب موظفي القطاع اخلاص.
 .24إلزام القطاع اخلاص بتوفير مركز للمسؤولية اإلجتماعية.
 .25دعم اجلهات ذات العالقة مثل التأهيل الشامل يف عملية التوظيف والتأهيل.
 .26تأهيل وتوعية العاملني يف اجلهات ذات العالقة بأهمية دور األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة:
أجمــع العديــد مــن املشــاركني ان تكــون الوظائــف مواكبــة لرؤيــة  2030ومتطلبــات ســوق العمــل
املتجــددة مــع التركيــز علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يتناســب مــع نــوع اإلعاقــة والوظيفــة
نفســها (التدريــب علــى رأس العمــل املنتهــي بالتوظيــف) .أيضــا ان يكــون هنالــك تركيــز علــى توفيــر
الوظائــف يف القــرى وأماكــن إقامــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة .أمــا فيمــا يتعلــق بتصنيــف الوظائــف فقــد
مت ذكــر الوظائــف التاليــة:
الوظائف
الوظائف الوظائف
املكتبية /
البحثية احلسابية
إدارية

وظائف
علوم
احلاسوب

وظائف
وظائف
يف
تسويقية
املطاعم

وظائف
مصنعية

وظائف عن
بعد

وظائف
متنوعة

خطوط
اإلنتاج

تسويق
إلكتروني

سائق عام

تسويق عبر
الهاتف

سائق
شاحنه
خدمات
زراعية
منظم
فعاليات
(جانب
الترفيه)

مدخل
بيانات

محلل
بيانات

متخصص
تصميم
امني
يف تكنولوجيا
جرافيكي
صندوق
املعلومات

مقدم
طعام

مراسل

محلل
مالي

كاشير

مطور
ومصمم
مواقع
الكترونية

مدير
تسويقي

طباخ

مصفف
رفوف

موظف
استقبال

باحث
تسويقي

صراف
بنك

مهندس
برمجيات

مساعد
مندوب
مبيعات

رئيس
خدمات
املطاعم

فني انتاج

خدمة العمالء

ارشفة

مدير
باحث
اجتماعي حسابات

مبرمج
كمبيوتر

مدير
محل

إدارة
مستودعات

كول سنتر

هندسة
احلماية
السبرانية

بائع

اخصائي
موارد
بشرية
سكرتارية

مشرف
انتاج

إشراف على
هندسة
حسابات
وسائل التواصل ميكانيكية
االجتماعي
هندسة
كهربائية

استقبال
عالقات
عامة
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املعوقات لألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم:
أكــد العديــد مــن املشــاركني يف القطــاع اخلــاص علــى معوقــات ترتبــط باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
أنفســهم ومنهــا عــدم رغبــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تطويــر أنفســهم وحتســن أداء العمــل لديهــم.
وذكــر البعــض مــن املشــاركني أن هنــاك مجموعــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ليــس لديهــم الرغبــة يف
ممارســة العمــل ،وبذلــك فهــم يطالبــون اربــاب العمــل بصــرف الراتــب الشــهري بــدون احلضــور للعمــل
وممارســة املســئوليات املناطــة عليهــم .والبعــض مــن املشــاركني أشــار إلــى انعــدام الدافعيــة والطمــوح
لــدى بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتحمــل أعبــاء العمــل .وأيض ـاً الحــظ بعــض املشــاركني أن نــوع
اإلعاقــة يكــون عائــق أمــام املوظــف للقيــام مبســئوليته جتــاه العمــل ،مثــل الشــخص املصــاب (بالصــرع).
معوقات اجتماعية:
ذكــر العديــد مــن املشــاركني عــدداً مــن املعوقــات االجتماعيــة التــي تشــمل عــدم مســاواة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بغيرهــم مــن األشــخاص العاديــن ،ويشــمل ذلــك التفرقــة فيمــا بينهــم يف
األجــور واالمتيــازات والبــدالت التــي البــد أن يتمتــع بهــا جميــع املوظفــن ســواء كانــوا ذوي إعاقــة أو
غيرهــم.
وأيضــاً مــن مظاهــر عــدم املســاواة عزلهــم يف مكاتــب خاصــة عــن غيرهــم مــن األشــخاص
االســوياء ممــا يحــد مــن عمليــة التفاعــل والتواصــل مــع افــراد املجتمــع .واكــد العديــد مــن املشــاركني
علــى انــه مــا زلــت النظــرة الســلبية موجــودة جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال عــدم تقبلهــم
وعــدم الثقــة يف قدراتهــم وإمكانياتهــم.
معوقات مرتبطة بأرباب العمل أو الشركات:
أشــار العديــد مــن املشــاركني يف ورشــة العمــل علــى وجــود العديــد مــن املعوقــات التــي ترتبــط
بأصحــاب العمــل منهــا:
 أن األشخاص ذوي اإلعاقة غير منتجني وغير فعالني يف بيئة العمل. أيضاً نظرة صاحب العمل للشخص من ذوي اإلعاقة (على أنه مقصر) مهما فعل. أحــد املشــاركني أشــار إلــى تعامــل بعــض املديريــن املجحــف مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــكبالتقليــل مــن قدراتهــم وعــدم الثقــة بفعاليتهــم وإجنازاتهــم ،وبذلــك يــؤدي إلــى التمييــز يف
التعامــل.
 أشــار البعــض االخــر مــن املشــاركني إلــى أن هنــاك عائقـاً يتمثــل يف محدوديــة فــرص التوظيــف،وهــذا يعمــل علــى تعطيــل هــذه الفئــة وعــدم اســتثمار قدراتهــا وإمكانيتهــا هــذا ممــا يكــون عقبــة
أمــام متكــن هــذا الفئــة.
معوقات مرتبطة بيئية العمل واحمليط:
العديــد مــن املشــاركني ذكــر معوقــات ترتبــط ببيئــة العمــل ،وهــي عــدم التطبيــع ،وذلــك مــن خــال
عــدم تهيئــة املرافــق اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدم وجــود التجهيــزات املناســبة يف مقــر
العمــل لهــذه الفئــة كمــا ذكــر البعــض االخــر مــن املشــاركني أن بيئــة العمــل تكــون غيــر مؤهلــة وغيــر
جادبــة الســتقطاب هــذه الفئــة ،وذلــك لعــدم توفيــر التجهيــزات التيســيرية ،والوصــول الشــامل وهــو
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توفيــر املمــرات واألماكــن املناســبة ملســاعدتهم للوصــول إلــى مواقعهــم بــكل يســر وســهولة دون عنــاء.
وأيض ـاً وضــح بعــض املشــاركني بعــض نظــرات االزدراء والتقليــل مــن الشــأن مــن زمــاء العمــل.
معوقات من قبل أسرة املعاق:
أكــد العديــد مــن املشــاركني بــأن أســرة املعــاق هــي عائــق يف حــد ذاتهــا ،وذلــك مــن خــال عــدم
االهتمــام وعــدم التحفيــز لالبــن املعــاق .وايضـاً أكــد العديــد مــن املشــاركني كمــا لألســرة مــن دور كبيــر
وفعــال يف صقــل شــخصية ابنهــم مــن هــذه الفئــة ممــا يســهم يف إعطائــه الثقــة وحتمــل املســئولية.
عوائق مهنية:
تطــرق بعــض املشــاركني إلــى عــدم وجــود بيئــة مهنيــة توفــر املتخصصــن لتحديــد أنــواع
اإلعاقــات ،ومــن ثــم إيجــاد الوظيفــة املناســبة لقــدرات وإمكانيــات الشــخص املعــاق ،ممــا تســبب يف
تشــغيل بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف أعمــال ال تتناســب مــع إعاقتهــم وقدراتهــم .أيضـاً أشــار
أحــد املشــاركني إلــى عــدم وجــود الوعــي واملعرفــة الكافيــة عــن آليــة الدمــج الصحيحــة لهــذه الفئــة
يف مجــال العمــل .وأشــار احــدى املشــاركني بــأن عــدم إبــراز النمــاذج الناجحــة يف عمليــة التوظيــف
وتســليط الضــوء عليهــا بجميــع الوســائل اإلعالميــة املختلفــة ،يعتبــر مــن العوائــق التــي تســبب عــدم
تعزيــز الثقــة يف جــدوى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وأيضـاً ذكــر املشــاركون عــدم وجــود حوافــز
تشــجيعية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
معوقات تشريعية:
ذكــر أحــد املشــاركني عــدم وجــود تشــريع أو قانــون يشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التــدرج
الوظيفــي .وأيضـاً أشــار آخــر إلــى عــدم وجــود قانــون يفــرض تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة .بينمــا
أشــار البعــض اآلخــر إلــى محدوديــة الدعــم املــادي واللوجســتي لتعزيــز توظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

مقترحات للتطوير من األشخاص ذوي اإلعاقة:
أحــد املشــاركني ذكــر أنــه البــد مــن التركيــز علــى املراكــز النهاريــة اخلاصــة بتأهيــل وتدريــب ذوي
اإلعاقــة وذلــك مــن خــال توحيــد وتطويــر املنهــج املهنــي واملعــريف املقــدم لهــذه الفئــة ،ويكــون القائمــون
عليــه مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص يف ذات املجــال .وأيض ـاً ،أشــار بعضهــم إلــى الــكادر التدريبــي
ومــا لــه مــن أهميــة بالغــة يف صقــل مهــارات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،بحيــث يجــب أن يكونــوا مــن
أصحــاب اخلبــرة واالختصــاص يف املجــال املهنــي لــذوي اإلعاقــة.
أكــد جميــع املشــاركني علــى اجلهــات املعنيــة االهتمــام بتدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
مــن خــال توافــر مراكــز خاصــة تعمــل علــى التدريــب والتأهيــل مبــا يتناســب ومتطلبــات ســوق العمــل
وذلــك مــن خــال مواءمــة املؤهــات مــع ســوق العمــل احلالــي .والعديــد مــن املشــاركني ركــز علــى فتــح
املجــال لــذوي اإلعاقــة يف اكتســاب املهــارات التقنيــة والتكنولوجيــا مبــا يتناســب مــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة .أيضـاً أضــاف أحــد املشــاركني أنــه البــد مــن العدالــة بينهــم وبــن األســوياء يف فــرص التطــور
العلمــي (مثــل املنــح الدراســية والفــرص التدريبيــة) مــن خــال الــدورات املتقدمــة مــن الــدول املتقدمــة
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واملتطــورة والتــي لهــا تاريــخ طويــل يف التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا ذكــر أحــد املشــاركني
ضــرورة توفيــر برامــج متقدمــة للمســاندة والدعــم النفســي واالجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وأســرهم.
مقترحات لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية:
اتفــق العديــد مــن املشــاركني علــى مجموعــة مــن املقترحــات التــي تعمــل علــى متكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وهــي كالتالــي:
 -١إيجاد قاعدة بيانات ميكن الرجوع اليها الستقطاب وتوظيف األشخاص ذوي االعاقة.
 -٢إعطاء دورات مجانية للقطاع اخلاص لدعم عملية التوظيف.
 -٣إيجاد نظام محفزات لرفع معدل التوظيف.
 -٤إعفاءات جمركية وتكرمي شركات القطاع اخلاص للتحفيز على توظيف هذه الفئة.
 -٥دعــم اجلهــات ذات العالقــة مثــل (مركــز التأهيــل الشــامل) للقطــاع اخلــاص يف عمليــة التوظيــف
الشامل.
 -٦توعية العاملني يف مركز التأهيل بقضايا اإلعاقة من خالل تشريعات وأنظمة.
 -٧إيجاد جهات رقابية للمتابعة املستمرة للتأكد من التوظيف ،لتجويد العمل.
 -٨وضع سلم رواتب لذوي اإلعاقة يأخذ بعني االعتبار غالء املعيشة.
 -9حتفيز املنشآت من الوزارة حسب األفضلية.
 -١٠العمل عن بعد.
 -١١ورش عمل ودورات لتأهيل مسؤولي توظيف هذه الفئة.
 -١٢إقرار حافز مالي مخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة لتغطية احتياجاتهم.
 -١٣إيجاد حد أدنى ألجور األشخاص ذوي اإلعاقة لدعمهم مادياً.
 -١٤إعداد تشريع خاص لدعم القطاع اخلاص واملوظفني.
 -١٥وجــود جهــات حكوميــة أو غيــر ربحيــة تســاهم يف توفيــر مرشــحني تتناســب قدراتهــم مــع
متطلبــات ســوق العمــل.
 -١٦تثقيف وتوعية جميع شرائح املجتمع والعاملني بأهمية وفعالية دور األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -١٧التســويق الصحيــح لفعاليــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لرفــع نســبة القبــول وســهولة دمجهــم يف
العمــل واملجتمــع ككل.
 -١٨تشــكيل جلنــة للضغــط علــى شــركات الســيارات بعمــل مبــادرات لتجهيــز ســيارات خاصــة لــذوي
اإلعاقــة بأســعار معقولــة ومناســبة وبرامــج تقســيط أو مجانيــة.
 -١٩إلزام الشركات بتوظيف النسبة احملددة لها.
مقترحات للشركات:
 تهيئة املنشأة بالكامل. تطوير ذوي االعاقة من خالل دورات على رأس العمل. -تأهيل – تقومي أداء دوري – حتفيز.
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ملحق ()7
تقريــر عــن ورش عمــل «مشــروع متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي
االعاقــة املؤهلــن بحســب املناطــق»
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-

مت عقــد لقــاء عصــف ذهنــي ألعضــاء الفريــق وبحضــور احمللــل املالــي لتحديــد محــاور ورش عمــل
املناطق.
مت حتديــد منســق لــكل منطقــة مــن مناطــق اململكــة للترتيــب والتنســيق إلقامــة ورشــة العمــل
اخلاصــة بتلــك املنطقــة.
مت عقــد لقــاء بــن فريــق البحــث وجميــع منســقي املناطــق لشــرح آليات ســير الورشــة ،واملخرجات
املتوقعــة مــن تلــك الــورش.
مت تعيني مدير من فريق الدراسة لكل ورشة عمل من هذه الورش.
مت عقــد ورش عمــل بجميــع مناطــق اململكــة الثالثــة عشــر خــال الفتــرة مــن ( 1442/5/27إلــى
.)1442/6/11
أهداف الورشة:
حتديــد الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية التــي تتناســب مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبــي
احتياجــات ســوق العمــل باملنطقــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الورشــة
التعــرف علــى البرامــج املناســبة لتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقة وإعدادهم للوظائف املســتقبلية
باملنطقة.
استطالع اخلدمات املتاحة واملتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة.
ماهي آليات ومتطلبات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة.

اجلهات واألشخاص املستهدفني من الورشة على النحو التالي:
-

ممثل عن صندوق املوار البشرية يف كل منطقة.
ممثل عن الغرفة التجارية يف كل منطقة.
ممثلني عن عدد من الشركات بكل منطقة والتي تعني بتوظيف القطاع اخلاص.
ممثلني عن اجلمعيات اخليرية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
ممثلــن عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســواء مــن الذيــن هــم علــى رأس العمــل أو الذيــن يبحثــون
عــن عمــل.
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بيان بورش عمل متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مبناطق اململكة
(املنعقدة خالل الفترة من 1442/6/10 – 5/27هـ املوافق 2021/1/24 – 11م)
م

املنطقة

تاريخ التنفيذ

1

جازان

اإلثنني
من 11:00ص
1442/5/27هـ
إلى  12:30ظ
2021/1/11م

2

الثالثاء
من  12:30ظ
الشرقية 1442/5/28هـ
إلى  2:30ظ
2021/1/12م

الثالثاء
احلدود
1442/5/28هـ
3
الشمالية
2021/1/12م

372

زمن الورشة

من  8:00م
إلى  9:30م

عدد املشاركني

منسق الورشة

مدير الورشة

أ .يحي علي
صميلي

د .أشرف مجاهد

أ .حصة صالح
البنيان

د .أحمد قبيسي

أ .تركي مكازي

د .أشرف مجاهد

4

املدينة
املنورة

األربعاء
من 11:00ص
1442/5/29هـ
إلى  12:30ظ
2021/1/13م

أ .عبد الهادي
املرواني

د .أشرف مجاهد

5

تبوك

من 10:00ص
األحد
1442/6/3هـ إلى 11:30
ص
2021/1/17م

أ .وفاء عبدالرحمن
اجلهني

د .أشرف مجاهد

6

جنران

األحد
1442/6/3هـ
2021/1/17م

من 11:00ص
إلى  12:30ظ

أ .نشاط اليامي

7

عسير

األحد
1442/6/3هـ
2021/1/17م

من  8:00م
إلى  9:30م

أ .صالح القحطاني

د .أحمد قبيسي

8

القصيم

اإلثنني
1442/6/4هـ
2021/1/17م

من 11:00ص
إلى  12:30ظ

أ .ريان سليمان
القزرعي

د .أحمد قبيسي

9

الباحة

اإلثنني
1442/6/4هـ
2021/1/17م

من  4:00م
إلى  5:30م

أ .سارة الغامدي

د .أشرف مجاهد

10

حائل

اإلثنني
1442/6/4هـ
2021/1/17م

من  6:00م
إلى  7:30م

أ .محمد عبد
الواحد عثمان

د .أحمد قبيسي

د .أحمد قبيسي
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املنطقة

تاريخ التنفيذ

زمن الورشة

م

 11الرياض

الثالثاء
1442/6/5هـ
2021/1/19م

عدد املشاركني

منسق الورشة

مدير الورشة

من  7:30م
إلى  9:00م

أ .ماجد السريع

د .أشرف مجاهد

12

مكة
املكرمة

األربعاء
1442/6/6هـ
2021/1/20م

من  8:00م
إلى  10:00م

أ .بندر البقمي

د .أشرف مجاهد

13

اجلوف

اإلثنني
1442/6/10هـ
2021/1/24م

من  6:30م
إلى  8:30م

أ .مد اهلل الرويلي

د .أشرف مجاهد

عدد حضور ورش العمل بجميع مناطق اململكة ( 196شخص)
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ملحق ()8
التقاريــر التفصيليــة جلميــع ورش عمــل مناطــق اململكــة اخلاصــة مبشــروع
متكــن وتوظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤهلــن بحســب املناطــق
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تضمنــت خطــة الدراســة القيــام بإعــداد وتنفيــذ ورش عمــل حــول متكــن وتوظيــف األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بجميــع مناطــق اململكــة ،وبالفعــل مت اإلعــداد لتلــك الــورش وتنفيذهــا وذلــك خــال الفتــرة
(مــن  5/27إلــى 1442/6/10هـــ ،املوافــق  11إلــى 2021/1/24م)

مراحل اإلعداد للورشة:
-

مت عقــد لقــاء عصــف ذهنــي ألعضــاء الفريــق وبحضــور احمللــل املالــي لتحديــد محــاور ورش عمــل
املناطق.
مت حتديــد منســق لــكل منطقــة مــن مناطــق اململكــة للترتيــب والتنســيق إلقامــة ورشــة العمــل
اخلاصــة بتلــك املنطقــة.
مت عقــد لقــاء بــن فريــق البحــث وجميــع منســقي املناطــق لشــرح آليــات ســير الورشــة وأهدافهــا،
واملخرجــات املتوقعــة مــن تلــك الــورش.
مت تعيني مدير من فريق الدراسة لكل ورشة عمل من هذه الورش.
مت عقــد ورش عمــل بجميــع مناطــق اململكــة الثالثــة عشــر خــال الفتــرة (مــن  5/27إلــى
1442/6/10هـــ ،املوافــق  11إلــى 2021/1/24م).

أهداف الورشة:
-

حتديــد الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبــي احتياجــات
ســوق العمــل باملنطقــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الورشــة
التعــرف علــى البرامــج التدريبيــة املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإعدادهــم للوظائــف
املســتقبلية باملنطقــة.
استطالع اخلدمات املتاحة واملتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة.
حتديــد آليــات ومتطلبــات متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني
بالورشــة.

اجلهات واالشخاص املشاركني بالورشة على النحو التالي:
-

ممثل عن صندوق تنمية املوارد البشرية بكل منطقة.
ممثل عن الغرفة التجارية يف كل منطقة.
ممثلني عن عدد من الشركات بكل منطقة وبخاصة التي تعني بتوظيف القطاع اخلاص.
ممثلني عن اجلمعيات اخليرية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
ممثلــن عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســواء مــن الذيــن هــم علــى رأس العمــل أو الذيــن يبحثــون
عــن عمــل.
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مخرجات الورش:

أو ًال /الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وتلبــي حاجــة ســوق العمــل باملنطقــة:
 اتفــق غالبيــة املشــاركون بــورش العمــل علــى أنــه ال يوجــد وظائــف بعينهــا تخــص األشــخاص ذوياإلعاقــة ،وأكــدوا علــى أن جميــع الوظائــف تناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــرط تأهيلهــم
وتدريبهــم وتهيئــة بيئــة العمــل كــي تناســبهم.
 أظهــرت ورش العمــل أن جميــع الوظائــف والتخصصــات موجــودة بــكل املناطــق ،إال أنــه يوجــدتركيــز أكثــر علــى بعــض الوظائــف والتخصصــات ببعــض املناطــق ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
 منطقــة املدينــة املنــورة :النشــاط االقتصــادي الغالــب باملنطقــة هــو الســياحة والفندقــة نظــراللطبيعــة الدينيــة للمنطقــة وكونهــا مقــرا لرســولنا الكــرمي (صلــوات اهلل وســامه عليــه).
 منطقــة القصيــم :تتميــز بالتركيــز علــى النشــاط الزراعــي بشــكل عــام وزراعــة التمــور بشــكلخــاص.
 منطقــة تبــوك :نظــرا لقــرب املنطقــة مــن مشــروع «نيــوم» فــإن فــرص أبنائهــا احلصــول علــىوظائــف تتعلــق بالتقنيــة الرقميــة والــذكاء االصطناعــي تعــد كبيــرة ،إضافــة إلــى مــا تتميــز بــه مــن
نشــاط زراعــي.
 منطقــة احلــدود الشــمالية :نظــرا التســاع املســافات بــن محافظــات املنطقــة يــري املشــاركونبالورشــة أن التركيــز علــى الوظائــف «عــن بعــد» يعــد أكثــر مناســبة ألبنــاء املنطقــة.
 منطقة جازان :التركيز على النشاط الزراعي وتربية املاشية واألغنام والصيد. كمــا أســفرت نتائــج ورش العمــل عــن أهميــة التركيــز علــى الوظائــف املتعلقــة بالتحــول الرقمــيوالــذكاء االصطناعــي.

ثاني ًا /البرامج التدريبية املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة:
تبني من خالل مخرجات ورش العمل ما يلي:
 -1اليوجــد برامــج تدريبيــة خاصــة بــكل منطقــة مــن املناطــق ،وإمنــا البرامــج التدريبيــة ترتبــط
بنوعيــة الوظائــف والتخصصــات.
 -2يوجــد نقــص كبيــر يف مراكــز التأهيــل املهنــي وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبناطــق اململكــة
املختلفــة ،باإلضافــة إلــى نقــص املدربــن األكفــاء.
 -3احلاجــة املاســة إلــى التوســع يف إنشــاء مراكــز التأهيــل املهنــي وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
علــى أن تقــدم برامــج متنوعــة (حضوريــة – عــن بعــد – مدمجــة).

ثالث ًا /اخلدمات املتاحة واملتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة:
أظهــرت نتائــج ورش العمــل وجــود العديــد مــن املؤسســات والهيئــات التــي تقــدم العديــد مــن
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اخلدمــات والبرامــج لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
 -1صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية(هدف) ،حيــث يتواجــد لــه فــروع مبختلــف مناطــق اململكــة ،ويقــدم
برامــج متنوعــة لتدريــب ذوي اإلعاقــة وتطويــر مهاراتهم.
 -2وحــدة اخلدمــات املســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة التابعــة لوكالــة وزارة املــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة للرعايــة االجتماعيــة واألســرة ،والتــي تهــدف إلــى تقــدمي خدماتهــا لألســر
التــي لديهــا معاقــن أو أيتــام ومــن يف حكمهــم ويتعــذر حتقيــق الرعايــة اإليوائيــة لهــم أو يرغــب
ذويهــم يف رعايتهــم.
 -3اجلمعيــات اخليريــة لرعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة املنتشــرة مبختلــف مناطــق اململكــة ،وغــن
كان عددهــا غيــر كاف لشــمول مختلــف أنــواع اإلعاقــات ،وهنــاك حاجــة ماســة إلــى املزيــد مــن
تلــك اجلمعيــات.
 -4شــركات القطــاع اخلــاص التــي توفــر فــرص عمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،باإلضافــة إلــي مــا
تقدمــه مــن برامــج للمســؤولية االجتماعيــة يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

رابع ًا/متطلبات وآليات توظيف ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة
(من وجهة نظر املشاركني بورش عمل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مبناطق اململكة)
فيمــا يلــي عــرض آلراء املشــاركني بــورش عمــل توظيــف ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبناطق
اململكــة ،وذلــك بعــد مراجعتهــا وتنقيحهــا وتصنيفهــا علــى النحــو التالي:
(أ) متطلبات خاصة مببادرات مقترحة يف مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة:
 املجلس التنسيقي للجهات العاملة مع ذوي اإلعاقةأعــرب الكثيــر مــن املشــاركني يف ورش العمــل مبختلــف مناطــق اململكــة عــن مشــكلة عــدم وجــود
تنســيق بــن جميــع اجلهــات العاملــة يف مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن جمعيــات خيريــة
وجهــات حكوميــة وجامعــات وغيرهــا ،.....وكان مــن بــن أهــم مــا أبــدوه مــن متطلبــات هــو ضــرورة
وجــود كيــان تنســيقي لتنســيق وتنظيــم العمــل فيمــا بــن تلــك اجلهــات ومنــع االزدواج وتوحيــد اجلهــود.
 إعداد نظام للعمل والعمال خاص باألشخاص ذوي اإلعاقةأبــدى بعــض املشــاركني مقترحـاً بإعــداد نظــام للعمــل والعمــال خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
بحيــث يعطــي مرونــة أكثــر وميــزات أفضــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حتفيــزاً وتشــجيعاً لهــم علــى
العمــل ،بحيــث يتنــاول بعــض املوضوعــات والتــي مــن بينهــا علــى ســبيل املثــال (التقاعــد املبكــر -تقليــل
عــدد ســاعات العمــل – ســلم خــاص بالرواتــب  ،)........وذلــك أســوة مبــا هــو موجــود بدولــة الكويــت.
 دليل إلكتروني لبرامج وخدمات ذوي اإلعاقةاقتــرح بعــض املشــاركون إنشــاء دليــل إلكترونــي وطنــي شــامل جلميــع خدمــات وبرامــج تأهيــل
وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 منصة وطنية متخصصة يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقةمــن بــن مقترحــات املشــاركني اقتــراح إنشــاء منصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة تعمــل
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علــى املســتوي الوطنــي وتخــدم كل ذوي اإلعاقــة مبختلــف مناطــق اململكــة.
 الفحص الدوري لألشخاص ذوي اإلعاقةمت اقتــراح إجــراء اختبــار ســنوي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (فحــص دوري) يكــون الهــدف منــه
جتديــد وحتديــث البيانــات واملعلومــات اخلــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومراجعــة الســجل الطبــي
(رخصــة املهــارات).
 مبادرات خاصة بزوار احلرمني الشريفني من األشخاص ذوي اإلعاقةاقتــرح بعــض املشــاركون تنظيــم آليــة للتعــاون بــن إدارة اخلدمــات املســاندة باحلرمــن الشــريفني
واجلامعــات الكائنــة مبنطقتــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،وذلــك بهــدف ابتــكار مبــادرات خلدمــة
زوار احلرمــن الشــريفني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 أندية خاصة بذوي اإلعاقة وأسرهممــن بــن املقترحــات إنشــاء أنديــة خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم ،يقــدم مــن خاللهــا
أنشــطة متنوعــة وهادفــة :رياضيــة وثقافيــة وفنيــة واجتماعيــة وبرامــج الترفيهيــة وتكــون مبثابــة ملتقــي
لهــم لشــغل أوقــات فراغهــم بطريقــة مفيــدة ومثمــرة ،كمــا يتــم مــن خاللــه تبــادل اخلبــرات والتجــارب.
 آلية انتقال ذوي اإلعاقةنظــراً ملــا يواجهــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن صعوبــات تتعلــق بانتقالهــم مــن وإلــى أماكــن
العمــل والتــي قــد تكــون ســببا يف عــدم اســتمرارهم بالعمــل ،لــذا فقــد اقتــرح بعــض املشــاركون ضــرورة
توفيــر آليــة لنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن وإلــى أماكــن عملهــم.
 قاعدة بيانات ذوي اإلعاقةيــري بعــض املشــاركون وجــود مشــكلة تتعلــق بنقــص وضعــف البيانــات اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة
مبختلــف مناطــق اململكــة ،لــذا فإنهــم يقترحــون مبــادرة بإعــداد قاعــدة بيانــات واضحــة ومتكاملــة عــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تشــمل جميــع مناطــق اململكــة.
(ب) متطلبات خاصة بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
 املتابعــة اجلــادة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم ،وذلــك للحــد مــن اســتغاللهم وإزالــةاملعوقــات التــي تعــوق اســتمراريتهم يف العمــل.
 تقليل عدد ساعات العمل للموظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة. االنتقــال مــن مرحلــة التحفيــز إلــى مرحلــة إلــزام شــركات القطــاع اخلــاص بتوظيــف نســبة مــناألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 توفير برامج لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عن بعد ،وبخاصة يف املناطق الطرفية. عدم قطع اإلعانة عن األشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم. توعيــة أربــاب العمــل بقــدرات وإمكانــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبأهميــة اســتثمارها مــن خــالتوظيفهم.
 رفع نسبة السعودة وربطها بالرخص ،مع التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقة. -رفع رواتب األشخاص ذوي اإلعاقة عن غيرهم من غير ذوي اإلعاقة.

380

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 وضع تصنيف للوظائف والتخصصات وفقا لنوع اإلعاقة. إلــزام الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة الراغــب يف التوظيــف بالتوقيــع علــى عقــد أو اتفاقيــة تضمــنجديتــه والتزامــه بواجباتــه الوظيفيــة.
 إجــراء مقابلــة شــخصية مــع الشــخص ذي اإلعاقــة الراغــب يف العمــل قبــل التوظيــف للتأكــد مــنجاهزيتــه للعمــل ،وحتــى نضمــن اســتمراريته.
 توعية أسر األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية توظيف أبنائهم من ذوي اإلعاقة.(ج) متطلبات خاصة بالبرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة
 االهتمام ببرامج التدريب اخلاصة بالتقنيات الرقمية. استخدام احلاسوب للتدريب عن طريق الرأس لذوي اإلعاقة الشديدة. التوسع يف برامج التدريب املنتهي بالتوظيف. تدريــب األكثريــة خلدمــة األقليــة يف أماكــن عمــل ذوي اإلعاقــة ،مبعنــي تدريــب أربــاب العمــلوأصحــاب الشــركات علــى كيفيــة التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 االهتمام ببرامج التدريب عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة. اســتحداث برامــج التدريــب املهنــي املتطــورة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ضــوء االســتفادة مــناملمارســات العامليــة الرائــدة.
(د) متطلبات متنوعة
 تشجيع االهتمام بريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واألسر املنتجة لألشخاص ذوي اإلعاقة. زيادة االهتمام مبحو أمية األشخاص ذوي اإلعاقة. إبراز النماذج الناجحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. تفعيل برنامج «الوصول الشامل» لألشخاص ذوي اإلعاقة. تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على قروض ميسرة لعمل مشاريع صغيرة. -رفع احلد املانع من صرف اإلعانة لألشخاص ذوي اإلعاقة الي ( )5000خمسة آالف ريال.

 -1أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة باملنطقــة الشــرقية)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

البريد اإللكتروني

١

سمير الكريع

أخصائي توظيف يف طاقات

0501340345

salkuraia@maximusgulf.com

٢

حسني
الصحيح

مدير قسم الرجال يف الضمان
االجتماعي باألحساء

0506924481

٣

خالد
الهاجري

جمعية سواعد

0550989555

H.A.Alsaheh@hrsd.gov.sa
Hams712@hotmail.com
Alhajri-3@hotmail.com
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رق ــم اجلوال

البريد اإللكتروني

م
٤

مشرف برنامج التوظيف يف جمعية
فواز الغامدي
سواعد

0547444471

Fawaz.s@swaed.org.sa

٥

فواز الدخيل

مشرف برنامج التدريب يف جمعية
سواعد

0503033014

Klam_alglob@hotmail.com

٦

احمد
الشريدة

مسؤول املوارد البشرية بشركة
املعجل

0505806274

Ashredah@almoajilholding.com

٧

عبداحملسن
احلسن

ممثل شركة اليمامة

0546205597

Mohsen.alhassan@yc.com.sa

٨

وفاء القوزي

مدينة األمير سلطان للخدمات
اإلنسانية

0556227331

Wafa_awad@hotmail.com

٩

عبداللطيف
اجلعفري

مدير عام جمعية األشخاص ذوي
اإلعاقة باألحساء

0506261116

a.aljaafari@hdisabled.org.sa

 ١٠ميثم العيسى

مدير قسم اجلودة بجمعية
األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء

0530670863

m.aleissa@hdisabled.org.sa

باحث اجتماعي يف جمعية
األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء

0566648400

m.alothman@hdisabled.org.sa

باحث اجتماعي يف جمعية
األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء

0531512221

m.alkhalifa@hdisabled.org.sa

نورة الكاف

جلنة تواصل لتنمية األحياء ومشرفة
برنامج مبادرات لذوي االعاقة

0568325538

Nkaf2020@gmail.com

 ١٤نوف الشهيل

مسؤولة الشؤون اإلدارية ومترجمة
لغة إشارة يف مركز قيطان للخياطة

0541274122

Nouf.alshuhail@nesma.com

مسئول املوارد البشرية يف مغسلة
اجلبر

0555933536

 ١٦خالد آل عبيد

مدير إدارة املسئولية االجتماعية
بفرع الوزارة باملنطقة الشرقية

0548888540

 ١٧أمني احلسن

مسئول املوارد البشرية باملنطقة
الشرقية ملطعم ماكدونالد

0547627085

١١

االسـ ــم

محمد
العثمان

 ١٢معاذ اخلليفة
١٣

١٥

عبدالرؤوف
املديرس

اجله ــة

 ١٨رميا الوسيدي مطعم ماكدونالد – املنطقة الشرقية
 ١٩حسني الغدير
٢٠
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رنا طيبة

مساعد مدير مصنع الغدير
جمعية املعاقني إيفاء

k.obaid@mlsd.gov.sa
GoToKhalid@hotmail.com
Amin.alhasan@mcdonalds.com.sa
mcdonalds.com.sa@Reema.alwusaidi

0504926920

hussain@alghadeergroup.com
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املخرجات:

· يتســاوى األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع أقرانهــم يف قدرتهــم علــى العمــل يف أغلــب املجــاالت
الوظيفيــة يف حــال كانــت ال تتعامــل بشــكل مباشــر مــع إعاقتهــم وبشــرط توفــر النقــاط التاليــة:
 oتصنيــف اإلعاقــة بأكــواد وأرقــام ومــن ثــم حتديــد التخصصــات الوظيفيــة املالئمــة بحســب
التصنيــف واإلعاقــة ،ومنهــا يتــم التعــرف علــى الوظائــف املناســبة وأخيــراً يُحــدد مــدى احتيــاج
املعــاق لشــخص مســاعد أو مراقــب لــه.
 oتهيئــة البيئــة املناســبة ويدخــل ضمنهــا (ســامة املبنــى مــن الداخــل واخلــارج – التعامــل معهــم
بشــكل مناســب وســليم).
 oتهيئــة التدريــب للجميــع (املســاواة بينــه وبــن أقرانــه ممــن ال يعانــون مــن إعاقــة يف التدريــب
علــى البرامــج التعليميــة واملهنيــة).
 oتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــة افتراضيــة ومــن ثــم تدريبــه يف نفــس بيئــة العمــل علــى
نفــس الوظيفــة.
 oتهيئة زمالء العمل للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
· ميكــن توكيــل مهــام إضافيــة لبعــض املوظفــن ممــن يعملــون بنفــس وظيفــة الشــخص املعــاق ألجــل
تدريبــه ومراقبتــه حتــى يتمكــن متامـاً مــن عملــه.
· ميكــن االســتعانة بأحــد أفــراد األســرة أو إحــدى موظفــي اجلمعيــات املتخصصــة للقيــام باملراقبــة
والتدريــب بعــدد ســاعات متغيــرة بحســب درجــة املراقبــة والتأهيــل املتطلــب.
· أغلــب التخصصــات التعليميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ال تتناســب مــع الشــواغر الوظيفيــة نظــراً
حملدوديــة القبــول اجلامعــي علــى عــدد مــن املتخصصــات.
· ميكــن االســتغناء عــن ُمرافــق للمعــاق يف بعــض احلــاالت (مثــل اإلعاقــة البصريــة – الســمعية –
احلركيــة) إذا متــت تهيئــة البيئــة املناســبة.
م

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

االحتياجات التدريبية للوظيفة

اإلعاقة البصرية
١

وظائــف تتعلــق بالــكالم واللغــة وطالقــة احلديــث مثــل:
(عالقــات عامــة – ادخــال بيانــات – إلقــاء أو تقــدمي –
وظائــف تتطلــب تواصــل مباشــر ) ....

يف العالقات العامة واإلعالم – اإلدارة – اإللقاء
واخلطابة ......وغيرها

٢

الوظائف املتعلقة باحلاسب اآللي ،حتليل البيانات

احلاسب اآللي وتطبيقاته (بعد تهيئة األدوات
املعينة لإلعاقة البصرية)

٣

وظائف تتعلق بالترجمة وصياغة احملتوى

اللغات والترجمة – صياغة احملتوى – التاريخ
واألدب

٤

وظائف تتعلق بالتدليك العالجي

تدريب صحي
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م

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

االحتياجات التدريبية للوظيفة

٥

وظائــف تتعلــق باإلنتــاج املصنعــي ( مثــل مصانــع التمــور
وغيرهــا )

تدريب مصنعي

٦

وظائف سياحية

برنامج تدريبي للسياحة

٧

الوظائف املتعلقة بالتقنية

برامج التطبيقات التقنية

٨

الوظائف املتعلقة بصيانة اجلواالت

برامج التدريب على إصالح اجلواالت

٩

وظائف سياحية

برنامج تدريبي للسياحة

اإلعاقة احلركية

اإلعاقة السمعية
الوظائــف املتعلقــة باملجهــود اجلســدي ( مثــل اللحــام،
 ١٠احلــدادة ،الكهربــاء ،اخلياطــة ،احلــرف اليدويــة – صانــع
القهــوة الباريســتا )

برامج مهنية

العمــل محــات التجزئــة ومحــات التغذيــة (مثــل كارفــور
١١
– صافــوال )....

برامج مهنية

اإلعاقة العقلية
١٢
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وظائف زراعية

الوظائــف املتعلقــة باجلهــد اجلســدي (مثــل خــط اإلنتــاج
١٣
– عامــل نظافــة – عامــل كافتيريــا ).....

برامج مهنية

الوظائــف الروتينيــة (مثــل بعــض األعمــال باملطعــم – أو
١٤
املقهــى )......

برامج مهنية

م

مقترحات وآليات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة باملنطقة

اجلهة املعنية باملقترح

1

تدريــب األكثريــة (موظفــوا اجلهــة) للتعامــل مــع
األقليــة (األشــخاص ذوي اإلعاقــة)

املعاهــد التدريبيــة واجلمعيــات املتخصصــة باإلعاقــة
والــوزارة

2

تعديــل وتهيئــة مناهــج مراكــز التدريــب لتناســب مــع
خصوصيــة اإلعاقــة

املعاهد التقنية والتدريبية

3

توفيــر الفــرص املتكافئــة بــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وأقرانهــم (فيمــا يتعلــق بالتدريــب واالبتعــاث)

ســن قانــون لذلــك بالــوزارة ووضــع محفــر للجهــة يف
حــال امتثالهــا بالقانــون
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م

مقترحات وآليات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة باملنطقة

اجلهة املعنية باملقترح

4

ابتــكار برامــج تدريبيــة تؤهــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة لســوق العمــل ومبــا يتناســب مــع قدراتهــم
ومهاراتهــم

وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة – وزارة
التربيــة والتعليــم  -اجلهــات املعنيــة بالتدريــب  -دعــم
أصحــاب املهــن واملصانــع إلقامــة مركــز تدريبــي لديهــم
– اجلهــات املختصــة بالتدريــب

5

عــدم انقطــاع الضمــان االجتماعــي بعــد التوظيــف
كنــوع مــن الدعــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقني
يف الضمــان االجتماعــي

الضمان االجتماعي

6

تخريج مترجمي إشارة مؤهلني

اجلامعات واملؤسسات واملعاهد التدريبية

7

إعــداد منــوذج تقييــم ملهــارات وميــول األشــخاص
ذوي اإلعاقــة لتوفيــر وظائــف وبرامــج تتناســب مــع
شــغف املعــاق ونقــاط قوتــه

تعــاون بــن الــوزارة واألســتاذة خلــود اليامــي ،حيــث
أنهــا أعــدت منــوذج للوعــي املهنــي ضمــن رســالتها
املاجســتير

8

دعــم املواصــات ملســتفيدي البرامــج التدريبيــة
والوظيفيــة مــن ذوي اإلعاقــة بحيــث يكــون مرتبــط
مــع الرقــم الــوزاري اخلــاص باملعــاق وحتــول لــه
اإلعانــة مباشــرة بحســب رقمــه الــوزاري

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

9

معاجلــة قضيــة قلــة التخصصــات املســموح القبــول
بهــا يف اجلامعــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والســماح
بالقبــول بتخصصــات أكثــر مــن املتوفــر لهــم

وزارة التعليم

ورشة عمل األحساء باملنطقة الشرقية:

اقتــرح احلاضــرون تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــات عمــل افتراضيــة قبــل تدريبــه
يف نفــس بيئــة عمــل التوظيــف ،كمــا أفــادوا بضــرورة تهيئــة بيئــة العمــل للتعامــل مــع األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
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 -2أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة القصيــم)
م

اإلسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

١

يزيد الرشيد

ممثل صندوق تنمية املوارد البشرية

0549977887

٢

فوزية احلربي

مركز التأهيل الشامل لإلناث بالرس

0507652414

٣

عبدالرحمن اخللف

رئيس الوحدة االشرافية للمنظمات
الغير ربحية لوزارة التجارة

0539291010

٤

راضي الزويد

جامعة امللك سعود اجلمعية السعودية
للتربية اخلاصة جستر

0501754746

٥

سعود أبا اخليل

ممثل الغرفة التجارية بالقصيم

0551161010

٦

ندى الرشيد

مركز سيدات األعمال

0503645287

٧

ذيب املطيري

التربية اخلاصة جامعة القصيم

0553480001

٨

أحمد القاضي

معهد التربية الفكرية

0503983183

٩

أبو عاصم العريني

شركة الفهد

0557015952

١٠

ناصر احلصان

مستوصف السالم الطبي

0556348348

١١

عبداهلل اخللف

شركة نقي

0539466373

١٢

متعب العقيلي

شركة ثبات

0551993361

١٣

عبداهلل العليان

مصنع دربن للحلويات

0505580002

١٤

علي احلميداني

جمعية سعي

050616687

١٥

أمل العوضي

جمعية فكرة

0503647755

١٦

عبداهلل الصاحلي

جمعية حركية

0503351203

١٧

د .أحمد عز الدين

 ١٨نواف صالح املرزوقي
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جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية تآهيل 0567887858
مدير مركز اخلنينية للتمكني الوظيفي
واالجتماعي

0555662522

جمعية عزم

0503133496
0549694444

١٩

منى احلربي
حمد الطبيب

٢٠

دالل العمري
حمد الظاهري

اجلمعية اخليرية لذوي اإلعاقة (قدرة) 0553850391
0505148459
الرس

٢١

حفصة السلطان

0562766888

جمعية العوق السمعي اخليرية ببريدة

البريد اإللكتروني

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

م

اجله ــة

رق ــم اجلوال

اإلسـ ــم

جمعية مبصرون

055544160
0505724721

موظفة ( أحد مستفيدي جمعية العوق
البصري)

0536297831

خالد سليمان املشيقح
٢٢
ماجد حمود احلربي
٢٣

جيهان املجيدل

البريد اإللكتروني

املخرجات:
-

-

ركــز احلاضــرون علــى أهميــة إعــان الوظائــف للجميــع بــدون تخصيصهــا لــذوي اإلعاقــة وأن
يتــم التوظيــف حســب املواءمــة بــن املؤهــات والقــدرات للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة مــن جهــة
ومتطلبــات الوظيفــة مــن جهــة أخــرى.
يحتــاج األشــخاص مــن ذوي إلعاقــات إلــى التأهيــل وامتــاك اجلــدارات الوظيفيــة وتوظيفهــم يف
وظائــف حقيقيــة وليســت صوريــة.
خلق املجتمع الوظيفي واإلشراف عليهم.
توجــد حاجــة إلــى تصنيــف ذوي اإلعاقــة مــن حيــث (نــوع اإلعاقــة) ودرجــة اإلعاقــة مــن جهــة،
وتصنيــف للوظائــف التــي تصلــح لــكل نــوع ودرجــة منهــا.

م

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

االحتياجات التدريبية للوظيفة

١

املشاتل – البيوت البالستيكية إلنتاج اخلضار – أعمال
التغليف (متالزمة داون) ملن ال يعانون من إعاقات متعددة

تدريب على رأس العمل

٢

أعمال متعلقة بجمع وتغليف وتعبئة التمور

٣

كاشييرات  -ترتيب على األرفف

٤

تغليف

٥

موظفي استقبال  -ضيافة

٦

عمال مغاسل (الرهد ن منوذجا)

٧

املشاغل النسائية (عامالت)

٨

ريادة أعمال

برنامج تعامالت اقتصادي – إدارة – مهنة
(تدريب مباشر)

٩

التوظيف عن بعد

يعتمد البرنامج على نوع الوظيفة

١٠

الزراعة :منتجات الرمان والعنب والتني واليوسفي

تدريب يف أجواء محمية (محاضن أعمال) -
مشاغل محمية

وظائف خاصة باملنطقة
على رأس العمل
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االحتياجات التدريبية للوظيفة

م

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

١١

أكادميية كليجة (صناعة – تغليف – تعبئة  -بيع)

١٢

أعمال متعلقة بجمع وتغليف وتعبئة التمور

١٣

توظيف مباشر يف املعامل لصناعة احللويات – التغليف -
التعبئة – البيع

١٤

املشاتل – البيوت البالستيكية إلنتاج اخلضار – أعمال
التغليف (متالزمة داون) ملن ال يعانون من إعاقات متعددة

تدريب على رأس العمل

١٥

املشاتل – البيوت البالستيكية إلنتاج اخلضار – أعمال
التغليف (متالزمة داون) ملن ال يعانون من إعاقات متعددة

تدريب على رأس العمل

على رأس العمل

م

مقترحات وآليات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

1

التوظيف عن بعد

2

بعد التوظيف

3

تعيني مسافات وظيفية واضحة

4

التدريب على العمل اجلاد والتوقف يف أوقات الراحة فقط

5

توفير املواءمة املناسبة لكل نوع من أنوع اإلعاقة

6

توفير التقنية املناسبة Assistive technology

7

توفير اجلدارات املهنية املناسبة عن طريق التأهيل املهني

8

توفير احلقائب التدريبية املناسبة لذوي اإلعاقة ،وألسرهم ،وملكان العمل.

9

امتالك املهارات احلياتية األساسية (القراءة – الكتابة)

10

إيجاد مدربني مؤهلني لتدريب ذوي اإلعاقة

11

برنامج مساعد الظل

12

التوظيف يف القطاع احلكومي ليكون قدوة وحتقيق النسبة املطوبة نظاما

13

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الرؤية

اجلهة املعنية باملقترح

مدارس التربية اخلاصة

قامت جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بإعداد مجموعة من احلقائب التدريبية كالتالي:
 .1حقيبة املهارات الفنية الوظيفية.
 .2التوظيف عن بعد.
 .3املهارات االقتصادية.
 .4املهارات االجتماعية.
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وحقائب تدريبية لزمالء العمل وتشمل:
 كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجال العمل. العوامل املشتركة.وحقيبة تدريب األسرة ،وتشمل:
 بناء الثقة .confidence تنظيم الوقت. -االندماج املجتمعي.

ورشة عمل القصيم:

اتفــق احلاضــرون علــى تقديــر وتثمــن ممارســات جمعيــة عنيــزة للخدمــات اإلنســانية يف توفيــر
بيئــة العمــل اآلمنــة وتدريــب ذوي اإلعاقــة يف محاضــن عمــل ومشــاغل املنتهــي بالتوظيــف وعلــى
أهميــة تصنيــف ذوي اإلعاقــات وكذلــك علــى خلــق بيئــات عمــل آمنــة وإعــان الوظائــف للجميــع بــدون
تخصيصهــا لــذوي اإلعاقــة علــى أن يتقــدم الراغــب إلــى الوظيفــة التــي تناســب قدراتــه ومؤهالتــه.
كمــا اتفقــوا علــى أن توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتطلــب تأهيــل الشــخص ،زمــاء العمــل،
أســرته ،وبيئــة العمــل.

 -3أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة حائــل)
م

االسـ ــم

اجله ــة

1

األستاذ /محمد عثمان

مركز التأهيل الشامل مبنطقة حائل

2

األستاذ /فواز التميمي

وزارة الصحة مبنطة حائل

3

األستاذ /عبداهلل الريشان

شركة الكهرباء السعودية مبنطقة حائل

 4األستاذ /أحمد عكاش الشمري
5

األستاذ/ضبعان الضبعان

رق ــم اجلوال البريد اإللكتروني

غرفة حائل -مدير إدارة التدريب
صندوق تنمية املوارد البشرية (هدف)

املخرجات:
يــرى احلاضــرون عــدم التفرقــة بــن الوظائــف التــي تصلــح لــذوي اإلعاقــة وغيرهــم ،ويركــزون
علــى أن الوظائــف تقــاس مبــدى التوافــق بــن االحتياجــات الوظيفيــة أو مهــام الوظيفــة وقــدرات
املتقــدم.
كان مــن بــن احلاضريــن أمثلــة ناجحــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن عملــوا يف الشــركة
الســعودية للكهربــاء لفتــرة طويلــة ترقــى خاللهــا مــن عمــل مكتبــي عــادي مبؤهــات دبلــوم ميكانيــكا
ديــزل ،وشــهادة يف إدخــال بينــات ومعاجلــات حيــث عمــل بوظيفــة إدخــال بيانــات إلــى أن أصبح مشــرفاً.
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ومثــال ناجــح آخــر متثــل يف شــخص يعانــي مــن إعــاق حركيــة عمــل يف وزارة الصحــة ملــدة 22
ســنة وتنقــل يف عــدة مناطــق يف اململكــة.
يــرى كثيــر مــن احلاضريــن أهميــة تقــدمي البرامــج التدريبيــة للشــهادات املهنيــة وأهميــة إجــراء
اختبــار امليــول املهنيــة ،وكذلــك أهميــة تقــدمي خدمــات اإلرشــاد املهنــي عبــر منصــة الكترونيــة.
كما يقترحون تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم وبالقوانني والنظم املتعلقة.
م

االحتياجات التدريبية للوظيفة

الوظائف املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة
لذوي اإلعاقات احلركية

1

األعمال املكتبية واإلدارية

برامج احلاسوب  IT -تقنية املعلومات  -طباعة

2

العمل عن بعد

م َّكن
برامج (هدف) :شهادات مهنية – برنامج ُ َ

3

األعمال اإلشراقية

املهنية(سبُل)
اختبار امليول
ُ

4

خدمة العمالء – عالقات عامة

5

مونتاج – تصاميم -

6

كامل اخلدمات املقدمة يف املقاهي عدا تقدمي الطلبات
للزبائن (صناعة القهوة – كاشيرات – مركز اتصاالت
وظائف خاصة باملنطقة

7

وظائف تابعة لشركة املراعي ملنتوجات األلبان

8

وظائف شركة التنمية الوطنية ملنتوجات األلبان (نادك)

9

وظائف شركة أسمنت حائل

م

مقترحات وآليات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

1

تطوير بيئة العمل

2

تطوير اإلرشاد املهني

3

تطوير عملية الوصول الشامل

4

تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم

5

خدمات إرشاد مهني جضوريا وافتراضيا

6

اختبار امليول املهنية

ورشة عمل حائل:

اجلهة املعنية باملقترح

أفــاد احلاضــرون بتوفــر اختبــار امليــول املهنيــة (ســبل) ،وأن هنــاك حاجــة لتقليــل ســاعات العمــل
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لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطويــر بيئــة العمــل ،وتطويــر اإلرشــاد املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وتنويــر الوصــول الشــامل.

 -4أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة عســير)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

1

علي محمد الشهري

ممثل عن صندوق تنمية املوارد البشرية
بعسير

0501687266

2

محمد بن الحق

ممثل عن الغرفة التجارية بعسير

0555748620

ممثلني للجمعيات شركات القطاع اخلاص
محمد سعيد أبو ملحة
باملنطقة التي تعنى بتوظيف األشخاص
3
محمد طامي املتحمي
ذوي اإلعاقة
4

علي املشيخي

5

يحي السميري

ممثل عن اجلمعية اخليرية العنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة

البريد اإللكتروني

0505754293
0566000098
0596994931
0555759973

ممثل عن األشخاص ذوي اإلعاقة ممن هم 0534237482
سعيد عضرس
6
 7صالح عبداهلل العمري على راس العمل أو مروا بخبرة التوظيف 0544776225
8

عبداهلل اليزيدي

9

صالح علي الزهيري

0552512912
منسق الورشة

0555755171

املخرجات:
 ذكــر احلاضــرون أن جميــع الوظائــف تتناســب مــع ذوي اإلعاقــة بشــرط تناســب املهــام مــع قــدراتاملتقــدم للوظيفــة.
 بعــض ذوي اإلعاقــة يحصلــون علــى مميــزات أفضــل مــن الراتــب الــذي قــد يتقاضونه عنــد احلصولعلــى وظيفــة عاديــة ممــا يجعلهــم يحجمــون عــن البحــث عــن عمــل خشــية فقــد تلــك املميــزات.
 ذكر احلاضرون أن هناك فرصاً وظيفية واعدة لذوي اإلعاقة يف منطقة عسير.م

الوظائف املستقبلية لالشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

1

الوظائف السياحية خصوصا التقنية منها

االحتياجات التدريبية للوظيفة

وظائف شركة متر لألدوية (توظف أكثر من  70شخصا من
2
ذوي اإلعاقة)
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م

الوظائف املستقبلية لالشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

االحتياجات التدريبية للوظيفة

3

من املنزل وعن بعد ( )outsourcingمثل حتليل بيانات –
تصميم عروض

التدريب املتنقل – التدريب عن بعد – التدريب
االفتراضي

4

إدارية (العمل مع أكثر من جمعية يف وقت واحد)

5

ريادة األعمال (كيان جتاري

6

إنشاء وكالة خاصة بالتوظيف لذوي اإلعاقة بوزارة املوارد
البشرية

صندوق املوارد (دعم التوظيف بإضافة %10
على الدعم)

برنامج توافق – منصة التدريب (دروب)
التطويرية

تعديل بدل التنقل للشخص من ذوي اإلعاقة بحيث ال يكون
7
متساويا مع األشخاص غير ذي اإلعاقة
8

تعديل التأمني الطبي

9

العمل عمل عن بعد

1

استحداث برامج تدريبية منتهية بالتوظيف يف الشركات
الوطنية العمالقة مثل سابك وأرامكو

2

توحيد اجلهة التي تثبت اإلعاقة (الصحة أو املوارد)

م

مقترحات وآليات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

1

إتاحة الفرصة لهم يف اجلامعات

2

التخصصات املتاحة لهم يف الدراسة قليلة

حتفيز الشركات أو إجبارها على التوظيف يف منطقة عسير ألن قليلة الشركات املوظفة قليلة يف املنطقة ومن
3
ثم ينعكس ذلك سلبا على توظيفها

392

4

تدريب العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل دورات مكثفة

5

تهيئة البيئة والوصول الشامل واملباني

6

عدم رفع الدعم عن األشخاص ذوي اإلعاقة ملجرد التوظيف

7

حصر عدد الباحثني عن عمل اجلادين

8

املتابعة الدقيقة والصارمة لعملية السعودة واإلشراف عليها

9

تصميم منصة جتمع بني الفرص الوظيفية واألشخاص ذوي اإلعاقة على أن تقوم عدة جهات باستخدام
احملتوى للتنسيق واملتابعة

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

ورشة عمل عسير:

أفــاد احلاضــرون بــأن منطقــة عســير تتوفــر فيهــا الشــركات الكبيــرة واألعمــال التــي ميكــن أن
تســاهم بدرجــة ملحوظــة يف توظيــف ومتكــن ذوي اإلعاقــة إال أن هنــاك حاجــة لإلشــراف املباشــر مــن
قبــل اجلهــات احلكوميــة علــى التطبيــق الصــارم لبرنامــج الســعودة وتوحيــد اجلهــات التــي تصــدر بيــان
اإلعاقــة مــع تهيئــة البيئــة وحتقيــق املواءمــة واســتحداث برامــج التدريــب املنتهيــة بالتوظيــف.

 -5أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة احلــدود الشــمالية)
م

اإلسـ ــم

اجله ــة

1

عشوي مرجي العنزي

جمعية إصرار للمعاقني

2

مساعد فالح العنزي

جمعية إصرار للمعاقني

3

صبيحة العنزي

جمعية إصرار للمعاقني

4

موسى احلازمي

جمعية إصرار للمعاقني

5

رضا مرزوق احلازمي

مركز التنمية االجتماعية

6

غادة عطاهلل العنزي

من ذوي اإلعاقة

7

الطرقي عبداهلل العنزي

جمعية املعاقني بطريف

8

عبداهلل محمد الطرقي البدري

جمعية املعاقني بطريف

9

عويد حمدان االشجعي

جمعية املعاقني بطريف

10

طالل حرير العنزي

11

نايل حليس العنزي

12

شبيب خالد العنزي

13

حميد عايش العنزي

14

عويد شداد العنزي

15

فواز فهد العنزي

16

بدر عقالء العنزي

17

عايد عشوي العنزي

18

بندر عبداهلل العنزي

رق ــم اجلوال

البريد اإللكتروني

مركز التأهيل الشامل بعرعر
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املخرجات:

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
العمل باملصانع املنتشرة مبنطقة احلدود الشمالية

حارس أمن (وبخاصة للصم)

أعمال التحميل

العمل بالقطاع السياحي

أعمال السكرتارية

أعمال التعبئة

الطباعة

األعمال املكتبية

العمل بالقطاع اخلاص مبنطقة عرعر محدود جداً

قطاع املبيعات

أعمال احملاسبة

الكاشير بالسوبر ماركت

· التدريب
 دورات تدريبية يف أساسيات احلاسب اآللي. التدريب على احلرف واملهن اليدوية. التدريب على أعمال التغليف والتحميل والتعبئة. االهتمام بالتدريب املنتهي بالتوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة.· اآلليات واملتطلبات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
 توعية أسر األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية توظيف أبنائهم من ذوي اإلعاقة. رفــع احلــد املانــع مــن الصــرف لــذوي اإلعاقــة إلــى ( )5000خمســة آالف ريــال بــدالً مــن ()4000أربعــة آالف ريــال.
 إلــزام الدولــة لشــركات القطــاع اخلــاص بتوظيــف نســبة محــددة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــةعلــى غــرار القطــاع احلكومــي.
 تويف مراكز لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة. أهميــة تكويــن شــراكات وعــد اتفاقيــات فيمــا بــن اجلمعيــات اخليريــة املختصــة بــذوي اإلعاقــةوغيرهــا مــن اجلهــات األخــرى املعنيــة بتأهيــل تدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتوحيــد
جهودهــا نحــو متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 إنشــاء جلنــة تنســيقية لتنســيق وتنظيــم العمــل فيمــا بــن اجلهــات املعنيــة بخدمــة األشــخاص ذوياإلعاقة.
 -إنشاء منصة متخصصة بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مبنطقة احلدود الشمالية.
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 -6أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة تبــوك)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

البريد اإللكتروني

1

أ -طيار السحيمي

الغرفة التجارية

1257 352 50

tayar@tcci.org.sa

2

أ-ماجد احلويطي

املوارد البشرية

4008 302 50

m.alhwaiti@hrdf.org.sa

3

أ -سلطان احلربي

لنادي ذوي االعاقة بتبوك

0001 660 54

sultan_jj@hotmail.com

4

أ-ممدوح البلوي

ممثل عن ذوي االحتياجات
اخلاصة على رأس العمل (ادارة
التربية والتعليم)

2424 377 055

5

م -فواز السعود

ممثل عن ذوي االحتياجات
اخلاصة على رأس العمل ،
مهندس استشاري (وزارة الدفاع)

5757 375 55

zaid24689@gmail.com

6

أ.د .رضوى الشيمي

ممثلة عن وحدة اإلعاقة بجامعة
تبوك

5943 278 54

Relshemy@ut.edu.sa

7

أ.د .سحر زيدان

جامعة تبوك

7126 233 50

sshehath@ut.edu.sa

جامعة تبوك

Foofoo1996-@hotmail.com 0534706291

 8وفاء عبد الرحمن اجلهني

mnm654368@gmail.com

املخرجات:

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
 يعــد قــرب منطقــة تبــوك مــن مشــروع «نيــوم” يجعلهــا مؤهلــة لالســتحواذ علــى نســبة كبيــرة مــنالوظائــف التــي يغلــب عليهــا الطابــع التقنــي الرقمــي والــذكاء االصطناعــي.
 تشــتهر تبــوك بالنشــاط الزراعــي ،لــذا فإنــه مــن الضــروري االهتمــام بالوظائــف القائمــة علــىالنشــاط الزراعــي.
 إضافــة إلــى بعــض الوظائــف األخــرى ،وهــي( :املتعلقــة بالنشــاط الســياحي -العــاج الطبيعــي(املســاج)  -وظائــف االســتقبال بالفنــادق والشــركات  -التقــدمي اإلذاعــي - .وظيفــة الكاشــير
وخدمــة العمــاء -صناعــة احملتــوي اإلعالمي-التجــارة اإللكترونية-التقــدمي اإلذاعي-التســويق
الترجمــة – خدمــة العمــاء).· التدريب:
 ضــرورة االهتمــام بتدريــب أربــاب العمــل وأصحــاب الشــركات علــى كيفيــة التعامــل مع األشــخاصذوي اإلعاقــة.
 -االهتمام بالتدريب على الوظائف املتعلقة بالتقنيات الرقمية.

395

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

 االهتمام بالتدريب على التخصصات والوظائف املتعلقة بالنشاط الزراعي.· متطلبات وآليات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
 االهتمام مبواءمة بيئة العمل لتتناسب أكثر مع األشخاص ذوي اإلعاقة. االهتمام مبتابعة األشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم ،لضمان استمراريتهم. تشجيع االهتمام باملشاريع الصغيرة واألسر املنتجة لألشخاص ذوي اإلعاقة. عدم قطع إعانة الضمان االجتماعي عن األشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم. توعيــة أربــاب العمــل بقــدرات وإمكانــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبأهميــة اســتثمارها مــنخــال توظيفهــم.

 -7أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة مكــة املكرمــة)
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م

االسـ ــم

اجله ــة

1

صاحبة السمو امللكي األميرة
دانية بنت عبداهلل بن سعود بن
عبدالعزيز آل سعود

املدير العام ملركز العباقرة للرعاية
النهارية للمعاقني

2

املستشار الدكتور /زهير ميمني

جمعية األطفال املعاقني

3

الدكتور /سعيد علي الزهراني

رئيس جمعية الطائف

4

الدكتور /عمار بوقس

رئيس مجلس إدارة جمعية اإلرادة
للموهوبني من ذوي اإلعاقة

5

الدكتور /طالل محسن املنيفي

جمعية الطائف لذوي اإلعاقة

6

الدكتور /خالد عسيري

جمعية الطائف لذوي اإلعاقة

7

الدكتورة /إميان إبراهيم

جمعية الطائف لذوي اإلعاقة

8

الدكتورة /سميرة كردي

جمعية الطائف لذوي اإلعاقة

9

األستاذ /ماجد فالح الكريزي

مدير اجلمعية اخليرية مبحافظة تربة

10

املستشار األستاذ /ياسر أبو
الفرج

مدير مركز التنمية املجتمعية بالغرفة
التجارية بجدة

11

األستاذ /هزار الهناهي

مديرة إدارة املواهب بجمعية اإلرادة
بجدة

12

األستاذ /بندر الغامدي

منسق تنمية املوارد البشرية (هدف)
بجدة

رق ــم اجلوال البريد اإللكتروني
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م

االسـ ــم

اجله ــة

13

األستاذة /سفانة العماري

مديرة شركة سفانة

14

األستاذة /دانية اليماني

الغرفة التجارية بجدة

15

األستاذ /بدر محجوب

الغرفة التجارية بجدة

16

األستاذة  /جنالء بنت يحي آل
صايل

املمثلة يف اجلهات الرسمية لشركة
يحي حسني الزهراني

17

األستاذة /عبير بياري

تنمية املوارد البشرية هدف

18

األستاذ /عبدالرحمن مروان
الكسيح

الشركة املتحدة للتأمني التعاوني

19

األستاذة /جلني علي مسرحي

موظفة من ذوي اإلعاقة

20

األستاذة  /عمره بنت عطية
السفياني

جمعية الطائف لذوي اإلعاقة

رق ــم اجلوال البريد اإللكتروني

املخرجات:

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
 منطقــة مكــة املكرمــة منطقــة كبيــرة وتســتوعب كل املهــن والتخصصــات وال ميكــن التركيــز علــىتخصصــات أو وظائــف بعينهــا.
 أهمية التوظيف عن طريق منصة وطنية للعمل عن بعد. الوظائف املتعلقة بالتقنيات الرقمية والتحول الرقمي ضرورة االهتمام بريادة األعمال.· التدريب:
 التركيز على التدريب املنتهي بالتوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة. برنامج التدريب على استخدام احلاسوب عن طريق الرأس لذوي اإلعاقة الشديدة. االهتمام بنظام تدريب األكثرية خلدمة األقلية يف أماكن عمل ذوي اإلعاقة.· متطلبات وآليات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
 عــدم التركيــز علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالقطــاع احلكومــي أو القطــاع اخلــاصفقــط.
 اقتــراح بالتعــاون بــن إدارة اخلدمــات املســاندة باحلرمــن الشــريفني واجلامعــات الكائنــةمبنطقــة مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة البتــكار مبــادرات خلدمــة زوار احلرمــن مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
 أن يحــدد برنامــج التوطــن بعــض املهــن والتخصصــات واقتصارهــا علــى األشــخاص ذوياإلعاقــة.
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-

إعــداد نظــام لتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتضمــن (حتديــد عــدد ســاعات العمــل – حتديــد
ســن التقاعــد – ســلم الرواتــب ...إلــخ).
تفعيــل الــدور الرقابــي والتابعــة اجلــادة لــذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم ،وذلك للحد من اســتغاللهم
وإزالــة املوقعــات التــي حتــد مــن اســتمرارهم بالوظيفــة.
توفير آلية لتيسير عملية انتقال األشخاص ذوي اإلعاقة من وإلى أماكن عمله.
االهتمام مبحو أمية األشخاص ذوي اإلعاقة.
إنشــاء آليــة تنســيقية لتنظيــم وتنســيق العمــل فيمــا بــن جميــع اجلهــات العاملــة يف مجــال رعايــة
ذوي اإلعاقــة ،وتكويــن لهــا فــروع جلميــع املناطــق ،وتكــون حتــت إشــراف الهيئــة الوطنيــة لرعايــة
ذوي اإلعاقــة.

 -8أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل ( متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة جنــران)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

1

عهود صالح حسن ال خرمي

أخصائية تربية خاصة

0559671239

2

بشاير فهد راشد ال رشة

أخصائية تربية خاصة

0533543957

3

مصلح صالح عميرة ال دويس

حارس األمن والسالمة

0568386778

4

إميان حمد محمد ال دويس

أخصائية تربية خاصة

0564887337

5

معجب حمد الطليلي

ذوي ذوي أعاقه

6

مبارك معيض محمد لسلوم

ممثل صندوق املوارد البشريه

7

نيرمني حمد آل باحلارث

املتحدث الرسمي جلمعية نور النسائيه

8

غادة بنت محمد آل مستنير

جمعية نور النسائيه

9

علي حسني الصرميي

10

نشاط علي جابر القشانني

البريد اإللكتروني

منسق ورشة منطقة جنران

املخرجات:

398

م

الوظائف املستقبلية لالشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

االحتياجات التدريبية للوظيفة

1

التحول الرقمي مع مراعاة مناسبة القدرات لذوي اإلعاقة

تصنيف للوظائف املالئمة لذوي اإلعاقة

2

العمل عن بعد – األمتتة – احلاسب اآللي – اإلتصاالت
وتقنية املعلومات

دمج للنساء من ذوات اإلعاقة

3

التقدمي (اإلذاعة والتليفزيون)

قياس امليول املهنية مع القدرات واإلمكانيات

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

م

الوظائف املستقبلية لالشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة

4

تصميم لوحات الكترونية – أعمال كهربائية بسيطة (لذوي
التوحد)

5

خياطة – حياكة – تصميم مالبس للسيدات ومنهم
الكبيرات يف السن

6

تنسيق احلدائق

االحتياجات التدريبية للوظيفة
التدريس يف املتوسط والثانوي
التدريب :إرشاد مهني  -طبيعة عمل – املهارات
الشخصية والتقنية

 7املتعلمني (معلمني يف معاهد الصم والبكم والتربية اخلاصة)
البحوث والتأليف والترجمة

8

وظائف خاصة باملنطقة
تنسيق احلدائق

9

 -9أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة الريــاض)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

1

عبداإلله املبرد

صندوق تنمية املوارد البشرية (هدف)

0595513731

2

عبداهلل الفواز

الغرفة التجارية (رئيس قسم خدمة املجتمع)

0591658822

3

مرزوق العتيبي

جمعية سعي لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
(رئيس مجلس اإلدارة)

0505666729

 4عبد الرحمن الباهلي

جمعية كفيف (مدير عام اجلمعية)

0555174004

 5ماجد سلطان السريع

جمعية حركية (مدير خدمات املستفيدين)

0545322255

6

موسي بن حميد

شركة هريف (أخصائي توظيف)

0566206779

7

فهد الشهري

معاق حركي (كبير محاسبني)

0500700340

8

خالد خبراني

معاق بصري (باحث ماجستير يف اإلعالم)

0553486894

9

أكرم خليل العيد

مدرب لتعليم اإلعاقات الشديدة إلستخدام
الكمبيوتر عن طريق الرأس

0503394283

10

أحمد زايد املالكي

شبكة وساطة لتوظيف اإلشخاص

0559274447

البريد اإللكتروني
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املخرجات:

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
 الريــاض منطقــة كبيــرة وهــي بحكــم كونهــا العاصمــة يوجــد بهــا كل األنشــطة االقتصاديــة يف كلاملجــاالت ،ويصعــب التركيــز علــى وظائــف أو تخصصــات بعينهــا.
 املشاريع اجلديدة (مشروع املترو – مركز امللك عبد اهلل املالي اجلديد ...إلخ). اســتخدام برنامــج تدريبــي الســتخدام احلاســوب عــن طريــق الــرأس لــذوي اإلعاقــة الشــديدة،هــذه التقنيــة متكــن ذوي اإلعاقــة الشــديدة مــن اســتخدام احلاســب وااللتحــاق بــأي برنامــج
تدريبــي وااللتحــاق بــأي وظيفــة.
 التركيز على التدريب املهني يف بيئات عمل فعلية. يجــب االهتمــام ببرامــج تدريبيــة متعــددة ومتنوعــة لتغطيــة كافــة الوظائــف والتخصصــاتاملتنوعــة.
· املتطلبات وآليات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة:
 أهميــة املتابعــة اجلــادة لــذوي اإلعاقــة بعــد توظيفهــم ،وذلــك بحمايتهــم مــن اســتغالل بعــضأربــاب العمــل.
 تقليل عدد ساعات العمل للموظفني من األشخاص ذوي اإلعاقة. االنتقــال مــن مرحلــة التحفيــز إلــى مرحلــة إلــزام شــركات القطــاع اخلــاص بتوظيــف األشــخاصذوي اإلعاقــة ،وتفعيــل القــرارات اخلاصــة بهــذا اخلصــوص.
 ضــرورة االهتمــام ببرامــج التوظيــف عــن بعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبخاصــة يف املناطــقالطرفيــة.
 يجب عدم قطع اإلعانة عن ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم. اســتثناء ذوي اإلعاقــة مــن شــرط املعــدل أو ســنة التخــرج يف القبــول باملؤسســات التعليميــة ويفالتخصصــات التــي يحتــاج إليهــا ســوق العمــل.
 االســتفادة مــن جتربــة الكويــت بخصــوص التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبخاصــةالتقاعــد املبكــر – تقليــل عــدد ســاعات العمــل.
 تيسير عملية انتقال املوظفني من ذوي اإلعاقة من وإلى أماكن العمل. إجــراء اختبــار ســنوي لــذوي اإلعاقــة (فحــص دوري) لتحديــد املعلومــات والســجل الطبــي(رخصــة املهــارات).
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 -10أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة املدينــة املنــورة)
م

االسـ ــم

 1نبيل عبدالعزيز صقر
2

محمد سامي زاهد

عبداهلل مكي سليمان
3
األخضر

اجله ــة

رق ــم اجلوال

األمني العام جلمعية طيبة لإلعاقة احلركية
للكبار باملدينة املنورة

0558699555

البريد اإللكتروني

جمعية طيبة لإلعاقة احلركية للكبار باملدينة
مدير إدارة التوطني بالغرفة التجارية باملدينة
املنورة

0556767055

4

زياد ربيع العمري

صندوق املوارد البشرية باملدينة املنورة

0500067485

5

ياسر صالح راجح

املشرف التنفيذي جلمعية املكفوفني رؤية

0555313874

 6ماهر عطاهلل اجلهني مدير البرامج واإلعالم جلمعية املكفوفني رؤية 0563555425
7

محمد أمين حجار

املشرف على مركز رؤية الشامل

0561132588

8

حامد محمد
الشنقيطي

رئيس قسم رعاية وسالمة األشخاص ذوي
اإلعاقة بأمانة املدينة (ممثل عن ذوي اإلعاقة )

0557348508

9

محمد ناصر آل
مردف

مدير ادارة التنمية املجتمعية بأمانة املدينة

10

عبدالهادي سعد
املرواني

منسق الورشة باملنطقة

0506324253

11

بدر نويفع احلربي

مدير وحدة خلدمات املساندة األشخاص ذوي
اإلعاقة باملدينة املنورة

0541413876

املخرجات:

الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة
يغلــب علــى النشــاط االقتصــادي مبنقطــة املدينــة املنــورة :الســياحة والفندقــة والتــي تبلــغ %70
مــن حجــم النشــاط االقتصــادي ،ممــا يتطلــب احتيــاج للعديــد مــن الوظائــف يف هــذا املجــال لــذوي
اإلعاقــة أو غيــر ذوي اإلعاقــة.
توفير وظائف للعمل عن بعد

وظيفة خدمة العمالء (كول سنتر)

مرشد سياحي

الترجمة

الترجمة

التقدمي اإلذاعي

العالقات العامة

مندوب مبيعات

العالج الطبيعي (مساج)
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· البرامج التدريبية
 توفيــر برامــج تدريبيــة على(:أعمــال التســويق -العالقــات العامــة -كــول ســنتر -التقــدمياإلذاعــي -البرمجــة يف املجــال االصطناعــي -دراســات يف اللغــة اإلجنليزيــة -دورات يف احلاســب
اآللــي -دورات يف اإلرشــاد الســياحي -دورات يف التجــارة اإللكترونيــة.).
 االهتمام بتدريب األشخاص من ذوي اإلعاقة عن بعد. دورات يف املجــال اإلذاعــي واإلعالمــي( :التقــدمي اإلذاعــي  -صناعــة احملتــوى اإلعالمــي-العالقات العامة)		 .
· اآلليات واملتطلبات لتمكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
 إنشاء جلنة تنسيقية بني اجلهات املعنية بتأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. إلــزام الدولــة لشــركات القطــاع اخلــاص بتوظيــف نســبة محــددة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــةأســوة بالقطــاع احلكومــي.
 تفعيل دور الهيئة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الربط بني جميع اجلهات. إلــزام الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة الراغــب يف التوظيــف بالتوقيــع علــى عقــد أو اتفاقيــة تضمــنجديتــه والتزاماتــه بواجباتــه الوظيفيــة.
 تفعيــل دور وزارة املــوارد البشــرية يف إلــزام املنشــآت التــي يزيــد عــدد العاملــن بهــا عــن 50شــخص بتوظيــف  %5مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 إجــراء مقابلــة شــخصية مــع الشــخص ذو اإلعاقــة قبــل التوظيــف للتأكــد مــن جاهزيتــه للعمــلوحتــى تضمــن اســتمراريته.
 أهمية املتابعة اجلادة بعد توظيف ذوي اإلعاقة لضمان استدامة واستمرارية الوظيفية. -أهمية العمل على إعداد قاعدة بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة مبنطقة املدينة املنورة.

 -11أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل ( متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة الباحــة)

402

م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

1

رباب علي الغامدي

جستر

0556775114

2

أحمد الغامدي

صندوق املوارد البشرية

0540333003

3

ثامر الغامدي

الغرفة التجارية

0555669744

4

أحمد الشهري

التأهيل الشامل

0552404075

5

عبدالرحمن الزهراني

نادي الصم -جمعية سعي

0534750052

6

حصة الزهراني

جمعية سعي

0503435349

7

ماجد الزهراني

شوكة زهران للتشغيل
والصيانة

0555778887

البريد اإللكتروني

تأهيل وتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

8

بندر الغامدي (من ذوي الهمم)

إعالمي

0533841042

موظف

0555177251

10

عائشة الغامدي

رسامة

0553379946

11

أحمد الزهراني

مدير جمعية األطفال ذوي
اإلعاقة

0552955688

 9سعيد راجح الغامدي ( من ذوي الهمم )

البريد اإللكتروني

املخرجات:

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
 ناسخ طباعة. مندوب مبيعات. إخصائي تسويق. فني هندسة كهربائية - .فني هندسة ميكانيكية. محاسب. األعمال احلرفية.· التدريب:
 التدريب على رأس العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. توفير البرامج التدريبية املناسبة للوظائف املطلوبة باملنطقة.· املتطلبات وآليات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باملنطقة:
 إنشــاء آليــة للتنســيق فيمــا بــن جميــع اجلهــات املختصــة بالعمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــةباملنطقــة.
 ضرورة إعداد قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة عن األشخاص ذوي اإلعاقة مبنطقة الباحة. تفعيل عملية متابعة األشخاص ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم. رفع نسبة السعودة وربطها بالرخص ،مع التركيز على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. -رفع رواتب األشخاص ذوي اإلعاقة عن غيرهم من غير ذوي اإلعاقة.

 -12أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة اجلــوف)
م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

1

صالح جزاع العنزي

الضمان االجتماعي

055778810

2

طارق برجس الضويحي

الغرفة التجارية

0567894414

3

صالح قناص الرويلي

صاحب مؤسسة جتارية

0562106866

4

طالل عيادة العنزي

الغرفة التجارية

0509920514

5

هاني عبدالرحمن اخلالدي

هدف

0530730032

البريد اإللكتروني
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م

االسـ ــم

اجله ــة

رق ــم اجلوال

6

أكرم خليل العيد

من ذوي اإلعاقة

0503394283

7

خالد احلربي

جستر -اجلوف جامعة اجلوف

0543382555

8

حمدان طريف الرويلي

التأهيل الشامل

0551201401

9

مسعود محمد الصويتي

التأهيل الشامل

0590004906

10

سعود سلمان اجلباب

التأهيل الشامل

0553394884

11

عنود رميح الرويلي

التأهيل الشامل

0504113961

12

ضاري حمود احلميد

جمعية األطفال املعاقني

0556248855

13

عبداهلل أنور الفراج

جمعية األطفال املعاقني

0558666777

14

موضي العرجان

من ذوي اإلعاقة

املخرجات:

البريد اإللكتروني

· الوظائف والتخصصات املستقبلية باملنطقة:
 املشــاريع الزراعيــة ،خاصــة زراعــة الزيتــون حيــث تذخــر املنطقــة بوجــود  15مليــون شــجرةزيتــون ،وزراعــة احلمضيــات وزراعــة األعــاف.
 أهميــة العمــل عــن بعــد ،نظــراً للطبيعــة اجلغرافيــة للمنطقــة ،حيــث توجــد مســافات كبيــرة بــناحملافظــات.
 أعمال السكرتارية عن بعد. التصاميم والفوتوشوب واملواد اإلعالمية. إدارة احلسابات اإللكترونية (اإلمييل – جدولة املواعيد ...إلخ).· التدريب:
 البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة مبنطقة اجلوف ضعيفة جداً. البرامــج التدريبيــة املقترحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملنطقــة هــي تلــك البرامــج املناســبةللوظائــف والتخصصــات الســابق ذكرهــا.
· متطلبات وآليات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مبنطقة اجلوف:
 ضرورة االهتمام بالتوظيف عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة. ضرورة االهتمام بالتدريب عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة. تخصيص شركات لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة من وإلى أماكن عملهم. التوسع يف إنشاء مراكز للتدريب املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة. ضرورة إبراز النماذج الناجحة من األشخاص ذوي اإلعاقة. -اقتــراح آليــة تنســيقية لتنســيق وتنظيــم العمــل فيمــا بــن كل اجلهــات املعنيــة برعايــة األشــخاص
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ذوي اإلعاقــة علــى مســتوى املنطقــة.
 إنشــاء نــادي خــاص بــذوي اإلعاقــة ،يشــارك فيــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم ،يتــم مــنخاللــه تبــادل اخلبــرات والتجــارب ،وتنظــم الفعاليــات والبرامــج الترفيهيــة.

 -13أســماء حضــور ومخرجــات ورشــة عمــل (متكــن وتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مبنطقــة جــازان)
م

االسـ ــم

1

فوزية عبده باصهي

مساعد مدير عام فرع وزارة املوارد
بجازان البشرية 0554573200
والتنمية االجتماعية

2

أحمد إبراهيم أبو
شرحه

مدير مركز التأهيل الشامل بجازان

0555769176

3

حسني غبران شوك

مدير االشراف االجتماعي لدور الرعاية
بجازان

0558299930

4

حنان محمد كرشمي

مسؤولة املركز النسائي بالتأهيل الشامل
بجازان

0567366894

5

عبداهلل حسن األمير

مدير مركز التنمية االجتماعية بجازان

0559777726

6

سامي موسى عسيس

7

نورة يحي الزهراني

8

سامي علي حملي

مسؤول التمكني واملشرف العام
على الضمان 0503099583
االجتماعي مبنطقة جازان

9

يحي محمد عطيف

مشرف التربية اخلاصة بتعليم جازان

0504579120

ممثل معهد ريادة األعمال مبنطقة جازان

0503766885

 10عبداهلل حسني العطاس

اجله ــة

رق ــم اجلوال

البريد اإللكتروني

مدير مركز اخلدمات
املساندة لذوي اإلعاقة 0555769200
بجازان
مسؤولة املركز النسائي للخدمات املساندة
لذوي اإلعاقة بجازان

0504199359

 11عبداإلله يحي احلسني مسؤول برنامج توافق لذوي اإلعاقة
(هدف)صندوق 0534458677
تنمية املوارد البشرية
12

سامي أحمد حيان

مستشار توظيف يف صندوق تنمية املوارد
البشرية

0595355442

13

علي محمد حمدي

مساعد مدير مركز طاقات (علم)

0506300274

14

علي حسني خبراني

استشاري عالقات شركات ملركز طاقات علم 0592595635

15

علي محمد معتبي

رئيس جمعية األطفال املعاقني بجازان

0562868661

16

سعد حسن الهاجري

املدير التنفيذي جلمعية الثريا للمكفوفني

0580380111

17

عبير عيسى طبيقي

رئيس مجلس إدارة جمعية الثريا وهي من
األشخاص ذوي اإلعاقة (كفيفة)

0500888784
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م

االسـ ــم

رق ــم اجلوال

اجله ــة

البريد اإللكتروني

 18محمد حسني أبو طالب املدير التنفيذي جلمعية كفاح لرعاية املعاقني 050309801
19

محمد عيسى املخشع

مدير جمعية إحسان الطبية بجازان

0557588947

20

خالد عبدالعزيز
عارضي

مدير جمعية معني التطوعية

0561669966

21

غازي أحمد العليلي

مدير جمعية األسر املنتجه

0582266691

22

عبدالرحمن محمد
عقيل

مدير جمعية البر اخليرية بصبيا

0501445084

رئيس قسم التدريب بالغرفة التجارية
بجازان

0569595050

 23حسن إبراهيم جوهري
24

عبده حسن راجحي

رئيس جلنة التنمية االجتماعية بأبي عريش 0555775942

25

عبدالرحمن أحمد
احلميدي

مدير الفرع اإلقليمي للمنطقة اجلنوبية
لشركة بنده للتجزئة

0504822373

26

تركي محمود النجعي

ممثل شركة أسواق املزرعة بجازان

0561180025

27

سعد العريشي

ممثل شركة حلول األصيلة

0561590933

28

جابر حسن مدخلي

ممثل شركة املاجد للعود بجازان

0501956785

29

عبدالرحمن محمد
زنقوطي

مشرف التربية اخلاصة بتعليم صبيا

0507766766

30

ابتسام ضيف اهلل
خواجي

ممثلة القسم النسائي للتنمية االجتماعية
بجازان

0531497206

31

هالة أحمد راجحي

ممثلة القسم النسائي لفرع وزارة املوارد
البشرية والتنمية االجتماعية

0538535172

املخرجات:

أو ًال :الوظائــف والتخصصــات املســتقبلية التــي تلبــي حاجــة ســوق العمــل املســتقبلية تناســب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبنطقــة جــازان.

الوظائف املرغوبة واملذكورة:
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مصفف أرفف (سوبر ماركت)

مدخل بيانات

إصالح جواالت

املشاريع الزراعية

تربية املواشي

املناحل وتربية العسل

زراعة النخل

صناعة البخور والعطور

زراعة النباتات العطرية

خدمة العمالء بالوحدات السكنية

العمل بخطوط اإلنتاج بصوامع الغالل

العمل كاشير (محالت البقالة)
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· ثانيا /التدريب
 التدريــب علــى البرامــج الالزمــة للوظائــف املقترحــة باملنطقــة ،والتــي مــن بينهــا علــى ســبيل املثــال(التدريــب علــى إصــاح اجلــواالت – دورات تدريبيــة علــى بعــض األعمــال احلرفيــة كالســباكة
والنجــارة واحلــدادة وامليكانيــكا – التدريــب علــى تغليــف الهدايــا والزهــور -التدريــب علــى برامــج
احلاســب اآللــي).
· آليات ومتطلبات متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة:
 إنشــاء دليــل إلكترونــي شــامل جلميــع خدمــات وبرامــج تأهيــل وتدريــب وتوظيــف األشــخاص ذوياإلعاقة.
 تطبيق برنامج الوصول الشامل لذوي اإلعاقة. تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على قروض لفتح مشاريع صغيرة. االهتمــام بتأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أعمــال الفندقــة وخدمــة العمــاء وذلــكنظــراً لوجــود أكثــر  300مبنــى للوحــدات الســكنية املفروشــة بجــازان.
 االهتمــام بضــرورة توفيــر مراكــز لتأهيــل وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبنطقــة جــازانلوجــود نقــص واضــح يف هــذا املجــال.
 االهتمام بتصنيف للوظائف والتخصصات وفقاً لنوع اإلعاقة. إنشاء آلية ملتابعة املوظفني من ذوي اإلعاقة بعد توظيفهم للحد من التسرب الوظيفي. توجيــه اجلمعيــات اخليريــة مبنطقــة جــازان للدخــول علــى منصــة متكــن التابعــة للضمــاناالجتماعــي إلدخــال بينــات واالحتياجــات الوظيفيــة لــذوي اإلعاقــة وكذلــك شــركات القطــاع
اخلــاص لإلعــان عــن الوظائــف املتوفــرة بهــا ،وكذلــك اإلعــان عــن البرامــج التدريبيــة ألي جهــة
معينــة علــى منصــة متكــن.
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ملحق رقم ()9
تقريــر عــن زيــارة جمعيــات ومراكــز وهيئــات معنيــة بخدمــة ذوي اإلعاقــة
مبحافظــة جــدة
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قــام فريــق الدراســة بزيــارة لبعــض املراكــز واجلمعيــات التــي تعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
مبحافظــة جــدة ،ومنهــا:
 مركز (العون) لذوي االحتياجات اخلاصة. مركز (معاً) لتأهيل شباب ذوي االحتياجات اخلاصة. مركز (التأهيل الشامل) بجدة. مركز (الرعاية املتطورة) لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. شبكة (قادرون). مؤسسة (جود) لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. الغرفة التجارية حملافظة جدة.وذلــك بهــدف التعــرف علــى آراء بعــض املســؤولني يف تلــك اجلهــات عــن املعوقــات التــي تواجــه
تدريــب وتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واملقترحــات التــي ميكــن لهــم تقدميهــا مــن واقــع
خبراتهــم.
ومن أهم نتائج هذه الزيارات ما يلي:
 املشــكلة :وجــود صــورة منطيــة مجتمعيــة مغلوطــة عــن اإلمكانــات واملهــارات والقــدرات التــيميتلكهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 املقتــرح ملواجهــة هــذه املشــكلة هــو :إعــداد برامــج إعالميــة تثقيفيــة توعويــة بتصحيــح املفاهيــموالتصــورات اخلاطئــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع.
 املشــكلة :عــدم وجــود آليــات واضحــة ملتابعــة قــرارات الدولــة التــي تتعلــق باألشــخاص ذوياإلعاقــة مــن حيــث متكينهــم يف املجتمــع.
 املقتــرح هــو :إنشــاء مركــز أو جهــة يف كل منطقــة ملتابعــة تنفيــذ القــرارات اخلاصــة باألشــخاصذوي اإلعاقــة.
املشــكلة :وجــود قصــور لــدي بعــض أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعامــل مــع اإلعاقــة
ومتابعــة تدريبهــم ومســاعدتهم يف زيــادة مهاراتهــم ومســاعدتهم يف البحــث عــن عمــل.
وقــد مت جمــع املقترحــات الناجتــة عــن هــذه الزيــارات مــع املقترحــات الناجتــة عــن زيــارات
اجلمعيــات املعنيــة بــذوي اإلعاقــة مــن خــارج جــدة يف نهايــة هــذه الوثيقــة.
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ملحق ()10
تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية ذوي اإلعاقة باإلحساء.
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 .1تقرير زيارة ميدانية جلمعية ذوي اإلعاقة باألحساء
تاريخ الزيارة 1442/6/12 :هـ املوافق  2021 /1/ 25م
الفريق الزائر .1 :أ.د .محمد سعيد الغامدي.
 .2د .أحمد نزار محمد قبيسي.
قــام الفريــق بزيــارة اجلمعيــة ومت عقــد اجتمــاع مــع إدارة اجلمعيــة وزيــارة مرافــق اجلمعيــة
والتعــرف علــى العاملــن وبعــض املراجعــن واملســتفيدين ،كمــا مت حضــور عــرض قدمتــه إدارة اجلمعيــة
عــن إنشــائها وخدماتهــا والعقبــات التــي تواجههــا وبعــض احللــول التــي مت التوصــل إليهــا للتغلــب علــى
تلــك املعوقــات.
كمــا قــام الفريــق بزيــارة مكاتــب اجلمعيــة والتعــرف علــى العاملــن واملوظفــن باجلمعيــة ،ووجــد
أن اجلمعيــة تقــدم منوذجــاً فريــداً يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث أن عــدد العاملــن
باجلمعيــة  60فــرداً وتبلــغ نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن يف اجلمعيــة  ،%60كمــا أن عــدد
املســتفيدين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خدمــات اجلمعيــة يبلــغ  7000مســتفيداً ومســتفيدة.
ومن اخلدمات التي تقدمها جمعية ذوي اإلعاقة باألحساء ما يلي:
 تقدمي خدمات التدريب والتوظيف لذوي اإلعاقة تبصير ذوي اإلعاقة بحقوقهم ومسؤولياتهم اإلســهام يف التأهيــل والتوظيــف عــن طريــق جهــات عمــل وتدريــب يف املنطقــة حيــث تقــوماجلمعيــة بصياغــة عقــود التدريــب والتوظيــف التــي حتفــظ للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة حقوقــه
كمــا حتفــظ جلهــة العمــل حقوقهــا أيضــاً.
 تقدمي برامج متكاملة لتحقيق االندماج لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجتمع العمل. إقامة عدة شراكات مه جهات معنية من أجل توحيد اجلهود. نشر الوعي بفائدة وأهمية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. حتقيق التواصل والتعاون بني املؤسسات املعنية. تشجيع األعمال التطوعية.ومن البرامج الرائدة التي نفذتها اجلمعية ما يلي:
أ -برنامــج متكــن :مشــروع التدريــب املهنــي املنتهــي بالتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي
يقــوم مبــا يلــي:
 استقبال الطلبات فــرز الطلبــات دراســة احلالــة ويســتهدف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ذكــو ًرا وإنا ًثــا ويهــدفإلــى مــا يلــي:
 استثمار الطاقات الكامنة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة.
 التنوع يف مجاالت التدريب املهني مبا يتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 إكساب األشخاص ذوي اإلعاقة مهارات وخبرات مهنية جديدة.
 توفير بيئة عمل موائمة وجاذبة تستوعي األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 توفير فرص عمل مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يتطلبه سوق العمل.
ب -برنامــج حصــاد :ويعمــل علــى االســتفادة مــن اجلهــات املجتمعيــة يف تأهيــل وتدريــب األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مثــل (املؤسســة العامــة للــري) يف التدريــب علــى الزراعــة.
الــذي قــدم اخلدمــات لعــدد  6915يف عــام  2018وعــدد  7019يف عــام  ،2019يتوزعــون إلــى
 %61منهــم مــن الذكــور و %39منهــم مــن اإلنــاث ،ويتوزعــون جغرافي ـاً إلــى  6مناطــق يف األحســاء هــي
الهفــوف ،والقــرى الشــرقية ،واملبــرز والقــرى الشــمالية والهجــر ومناطــق أخــرى.
ويســاعد برنامــج (حصــاد) اجلمعيــة يف حتقيــق أهدافهــا وحتقيــق األهــداف االســتراتيجية
ً
وأيضــا حتقيــق رؤيــة اململكــة يف هدفهــا «وســنمكن أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة».
للــوزارة
وقــد كانــت الزيــارة ناجحـ ًة ومفيــد ًة ومت ذكــر بعــض املقترحــات يف آخــر هــذا التقريــر باإلضافــة
إلــى االســتفادة مــن النتائــج واملخرجــات والــدروس املســتفادة منهــا يف ثنايــا الدراســة.
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ملحق ()11
تقرير عن زيارة ميدانية جلمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بالقصيم
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تاريخ الزيارة 1442/6/22 :هـ املوافق  2021 /02/ 04م
الفريق الزائر .1 :أ.د .محمد سعيد الغامدي.
 .2د .أحمد نزار محمد قبيسي.
قــام الفريــق بزيــارة اجلمعيــة ومت عقــد اجتمــاع مــع إدارة اجلمعيــة ،أعقبــه زيــارة ملرافــق اجلمعيــة
واجلمعيــات واملراكــز التابعــة لهــا وهــي:
 مجمع اجلفالي للرعاية والتأهيل. مركز التميمي للتوحد. مركز السعدي للطفولة والتدخل املبكر. مؤسسة امتداد للخدمات اإلنسانية. مركز اخلنينية للتمكني الوظيفي واالجتماعي لذوي اإلعاقة.كمــا اســتمع الفريــق إلــى شــروح وافيــة وميدانيــة يف كل قســم ومركــز مــن هــذه املدينــة أو القريــة
املتخصصــة احلديثــة النموذجيــة مبــا تعنيــه الكلمــة يف مجــال تدريــس ورعايــة وتدريــب وتوظيــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
كمــا مت االســتماع إلــى عــرض قدمتــه إدارة اجلمعيــة عــن إنشــائها وخدماتهــا والعقبــات التــي
تواجههــا وبعــض احللــول التــي مت التوصــل إليهــا للتغلــب علــى تلــك املعوقــات.
منوذجــا
كمــا قــام الفريــق بااللتقــاء بالعاملــن واملوظفــن باجلمعيــة ،ووجــد أن اجلمعيــة تقــدم
ً
فريـ ًدا يف توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة خصوصــا فيمــا يســمى بـــ «حاضنات األعمال» أو «املشــاغل
احملميــة» حيــث ضمــت اجلمعيــة مشـ ً
ومنوذجــا مصغـ ًرا
ـغل نســائ ًيا ،ومعمــل صيانــة أجهــزة الكترونيــة،
ً
ومطبخــا لتجهيــز وتغليــف األطعمــة ،ومعمـ ً
ً
ا لتغليــف وتعبئــة املناديــل الورقيــة.
مــن مغاســل الرهــدن،
تقــوم اجلمعيــة بتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذه البيئــات املقاربــة لبيئــة العمــل وأحيا ًنــا
يســتمر العمــل للشــخص داخــل هــذه البيئــة لصالــح الشــركة األم ،وقــد ينتقــل الشــخص مــن ذوي
اإلعاقــة بعــد التدريــب للعمــل يف املقــر الرئيســي للشــركة يف املنطقــة مــع بقيــة العاملــن ،فيشــكل العمــل
لهــم يف هــذه احلاضنــات بيئــة انتقاليــة يتــم فيهــا تعريفهــم مبســؤوليات العمــل ،وإجــراءات الوظيفــة،
ومبــادئ الســامة ،كمــا يتــم تدريبهــم علــى التفاعــل االجتماعــي واملهنــي.
وفيمــا يلــي نذكــر باختصــار نبــذة تعريفيــة عــن هــذه اجلمعيــات واملراكــز امللحقــة بجمعيــة عنيــزة
للخدمــات اإلنســانية والتــي قــام الفريــق بزيارتهــا واالســتماع إلــى شــرح تفصيلــي عنهــا:
أو ًال :مجمــع علــى عبــد اهلل اجلفالــي للرعايــة والتأهيــل :ويقــوم علــى تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف جوانــب شــتى (ســلوك ًيا واجتماع ًيــا وصح ًيــا ومهن ًيــا) ويضــم األقســام التاليــة:
 مركز التأهيل لإلعاقة الفكرية مدرسة قدرات النموذجية للتربية اخلاصة العالج السلوكي وتنمية املهارات مركز التأهيل الصحي لإلعاقات احلركية -العيادة الطبية
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 الرعاية املنزلية خدمة تقومي النطق مركز التأهيل املهني مركز العالج الطبيعي والوظيفي واملائي برنامج التمكني الوظيفي واالجتماعي خدمات الرعاية النهارية العالج باألكسجني عيادة األسنان القسم النفسي القسم االجتماعي نادي الصحة والرشاقة النسائي مركز التدريب والتطويرثاني ًا :مركز على التميمي للتوحد:
ويقدم اخلدمات التالية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد:
 نشر الوعي الغذائي العالج الطبيعي والوظيفي تنمية املهارات تقومي النطق العالج النفسي التكامل احلسي العيادة الطبية القسم االجتماعيثالث ًا :مركز محمد بن عبد الرحمن السعدي للطفولة والتدخل املبكر:
ويضم اخلدمات التالية:
 التدخل املبكر األولي التدخل املبكر املتقدم التدخل املبكر لألطفال الرضع وتدريب األمهات العيادات البيئية العالج الطبيعي والوظيفي الفصل الالمنهجي تقومي النطق اخلدمات النفسية -اخلدمات االجتماعية
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رابع ًا :مؤسسة امتداد للخدمات اإلنسانية (تأهيل):
وتهــدف إلــى تقدمي منظومــة شــاملة مــن برامــج وخدمــات الرعايــة الصحيــة والتأهيــل بكافــة
أشــكاله لــذوي اإلعاقــة يف منازلهــم.
خامس ًا :مركز اخلنينية للتمكني الوظيفي واالجتماعي:
ويعــد مركــز اخلنينيــة للتمكــن الوظيفــي واالجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املراكــز
الرائــدة التــي تهــدف الــى توظيــف املعاقــن يف ســوق العمــل ومتكينهــم يف الوظائــف التــي يتــم توظيفهــم
عليهــا وتقــوم فكــرة املركــز علــى متكــن املعاقــن مهنيـاً واجتماعيـاً ونفســياً واقتصاديـاً وتدريبهــم علــى
وظائــف يتــم توظيفهــم فيهــا يف ســوق العمــل مباشــرة أو يف حاضنــات أعمــال مخصصــة لهــم.
وال يفوتنــا أن نشــيد بالعاملــن واإلداريــن والقائمــن والقائمــات علــى املراكــز واألقســام
املتخصصــة فهــم يشــكلون منوذجــا مهنيــا واع ًيــا دؤو ًبــا ،كمــا أن الســيدات العامــات باألقســام املختلفــة
مــن هــذه القريــة الفريــدة أظهــرن علمــا وافيــا ،ولباقــ ًة وأد ًبــا يف شــرح اخلدمــات وطــرق التعامــل
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــا يجعلهــن منوذجــا فري ـ ًدا مشــرفاً للمــرأة الســعودية فلهــن وجلميــع
العاملــن بتلــك اجلمعيــة الرائــدة منــا كل حتيــة وتقديــر.
كمــا نشــيد مبرافــق اجلمعيــة املــزودة بــكل حديــث ومتقــدم خلدمــة أهــداف اجلمعيــة ومتناســب
مــع أنــواع واحتياجــات اإلعاقــة التــي يخدمهــا ذلــك املرفــق.

املقترحات املستنتجة من الزيارات امليدانية:
-

إعداد برامج لتدريب وتوعية أسر األشخاص ذوي اإلعاقة.
إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة للتقدمي على جميع الوظائف املتاحة.
تفعيــل القــرارات اخلاصــة بتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والســيما التمكــن االقتصــادي مــن
خــال التوظيــف.
دعم املراكز التي تعنى بتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة القائمة فعل ًيا وافتتاح مراكز جديدة.
تفعيــل دور الكليــات واجلامعــات يف فتــح تخصصــات مناســبة وتتوافــق مع رؤية اململكة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة بحســب ميولهــم واعاقاتهــم.
متابعــة تنفيــذ برنامــج موائمــة لتهيئــة القطــاع اخلــاص ليكــون بيئــة مناســبة ومحفــزة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
إنشــاء منصــة وطنيــة خاصــة الســتقبال طلبــات لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتنســيق مــع
الهيئــة الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تطوير مفهوم العمل اجلزئي أو العمل عن بعد واالستفادة من وسائل التقنية احلديثة.
مساوات رواتب األشخاص ذوي اإلعاقة مع أقرانهم األسواء عند ممارسة نفس العمل.
إلــزام امانــات املــدن واجلهــات املعنيــة مبتابعــة تأهيــل املبانــي واملرافــق لكــي يتمكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن اســتخدامها.
عقــد مؤمتــر وطنــي ســنوي ملتابعــة مــا مت إجنــازه يف املواضيــع املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
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ومعرفــة التحديــات التــي تواجههــم.
إجــاد آليــة معينــة للتنســيق بــن اجلمعيــات واملراكــز التــي تعنــي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــا
مــن القطاعــات ذات العالقــة.
عــدم إلغــاء املعونــات التــي تقدمهــا وزارة املــوارد البشــرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حالــة
توظيفهــم.
تفعيل نظام ما يسمى بـ «مساعد الظل» املوجود واملمارس يف بعض الدول املتقدمة.
ايجاد آلية ملتابعة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وحتى يكون التوظيف حقيقاً وليس وهمياً.
ايجــاد مكتــب أو جهــة تتبــع إلمــارة كل منطقــة مــن أجــل التبليــغ عــن أي قصــور يف اخلدمــات
املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تقدمي التأمني الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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