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 .1   http://www.nhs.uk/Conditions/Anxiety/Pages/Introduction.aspx

مقدمة  .1

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

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هو اضطراب القلق؟

القلــق هــو الشــعور بالتخــوف أو التوتــر أو عــدم الارتيــاح الــذي ينتــاب جميــع النــاس إلــى درجــٍة مــا. 
ويمكــن أن يكــون شــعور بعــض النــاس بالقلــق أكثــر حــدة مقارنــًة بالبعــض الآخــر، ويمكــن أن يجــدوا 
صعوبــة فــي الســيطرة علــى ذلــك الشــعور الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة. وهنــاك حــالات 
مختلفــة يكــون فيهــا القلــق أهــم العــوارض. وتشــمل اضطرابــات القلــق هــذه اضطــراب القلــق العــام، 
و رهــاب الســاحات والأماكــن المكشــوفة، واضطــراب القلــق الاجتماعــي، والخــوف المرضــي مــن أشــياء 

معينــة، واضطــراب الهلــع، ونوبــات الهلــع. 

لأغــراض هــذا العــرض الموجــز، ســوف نســتعرض الأســباب والتأثيــرات، وكيــف يمكــن لأصحــاب العمــل 
تقديــم الخدمــات التيســيرية الفعالــة للموظفيــن اللذيــن لديهــم اضطــراب القلــق العــام. واضطــراب 
القلــق العــام – وهــو مــا ســوف نشــير إليــه باضطــراب القلــق، هــو حالــة طويلــة الأمــد تتســبب فــي شــعور 

الشــخص بالقلــق مــن عــدد كبيــر مــن الأوضــاع والأشــياء، وليــس مــن حــدث محــدد.

يشــعر الأشــخاص اللذيــن لديهــم  الاضطــراب بالقلــق فــي معظــم الأيــام، ويجهــدون فــي غالــب الأحيان 
لكــي يتذكــروا آخــر مــرة شــعروا فيهــا بالاســترخاء. وحالمــا يســتبعد الشــخص فكــرة مثيــرة للقلــق، يمكــن 

أن تظهــر فكــرة أخــرى تثيــر قلقــه بشــأن موضــوع آخــر. 1



7

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب القلق

طبعة 1,  يناير 2017

يمكــن أن يــؤدي القلــق إلــى أعــراض جســدية منهــا علــى ســبيل المثــال الشــعور بالغثيــان، وســرعة 
التنفــس وتســارع ضربــات القلــب، والتعــرق أو الصعوبــة فــي النــوم. ويمكــن أن يؤثــر القلــق أيًضــا علــى 
كيفيــة تفكيــر الشــخص، مــا يــؤدي بالتالــي إلــى شــعوره بالتوتــر، وتتســابق الأفــكار فــي رأســه، ويشــعر 
بالتشــويش والملــل، ويتملكــه الإحســاس بوعــي الــذات أو القلــق بــأن أشــخاًصا آخريــن يعلمــون بمــا يشــعر 

بــه مــن قلــق. أمــا نوبــة الهلــع فهــي عبــارة عــن شــعور بالخــوف ترافقــه بعــض الأعــراض الجســدية.

ما الذي يسبب اضطراب القلق؟

الســبب الدقيــق لاضطــراب القلــق ليــس مفهوًمــا تماًمــا، ولكــن مــن المرجــح أن يكــون مزيًجــا مــن عــدد 
مــن العوامــل التــي تلعــب دوًرا فــي ذلــك. وتشــير الدراســات والأبحــاث إلــى أن هــذه العوامــل يمكــن 

أن تشــمل مــا يلــي: 2

فرط النشاط في مناطق الدماغ المختصة بالعواطف والسلوك.	 
انعدام توزان مادتي السيروتونين والنورأدرينالين الكيميائيتين في الدماغ.	 
الجينــات الموروثــة مــن الأبويــن – مــن المقــدر أن يكــون الشــخص أكثــر عرضــة بمعــدل خمــس 	 

مــرات لحصولــه علــى اضطــراب القلــق إذا كان أحــد أقاربــه لديــه هــذه الحالــة.
التعــرض فــي الســابق لتجــارب قاســية أو مؤلمــة، منهــا علــى ســبيل المثــال العنــف الأســري، أو ســوء 	 

معاملــة الطفــل أو الترهيــب.
المعاناة من حالة صحية مؤلمة طويلة الأمد، مثل داء المفاصل.	 
تعاطي المخدرات أو الكحول.	 
غير أن الكثير من الأشخاص يتعرضون لاضطراب القلق دون سبب ظاهر.	 

 .2http://www.nhs.uk/Conditions/Anxiety/Pages/Introduction.aspx
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أنواع علاج اضطراب القلق

يمكــن معالجــة اضطرابــات القلــق مــن خــلال العــلاج النفســي أو الأدويــة أو التماريــن الرياضيــة، أو 
دورة جماعيــة تشــمل اجتمــاع عــدة أشــخاص مــع معالــج نفســي، أو دورة مســاعدة ذاتيــة تشــمل 
العمــل وفًقــا لتعليمــات واردة فــي كتــاب أو برنامــج كمبيوتــر، أو عــلاج بالاســترخاء، أو أنــواع أخــرى مــن 
العــلاج منهــا علــى ســبيل المثــال التركيــز الذهنــي، أو ممارســة اليوغــا، أو العــلاج بالتنويــم المغناطيســي. 

ويمكــن أن يــدوم اضطــراب القلــق لفتــرة وجيــزة خــلال حيــاة الشــخص وأن يقتصــر علــى تأثيــر طفيــف 
أو يمكــن أن يســتمر لســنوات عديــدة ويكــون لــه تأثيــر كبيــر.  

يتفاوت تأثير اضطراب القلق على الشــخص في مكان العمل. ويمكن أن يدرك الأشــخاص الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى إثــارة الشــعور بالقلــق، أو يمكــن أن لا يكــون هنــاك ســبب واضح. 

ومــن المحتمــل أن يشــعر الشــخص بالقلــق إلــى حــد مــا فــي مــكان العمــل، علــى ســبيل المثــال عنــد البــدء 
بتولــي دور وظيفــي جديــد أو التحــدث أمــام الزمــلاء الآخريــن أو مــع العمــلاء.

أمــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب العمــل، فــإن أفضــل الطــرق المتبعة هي تقديم الخدمات التيســيرية للأفراد 
الذيــن يعتقــدون بــأن لديهــم قلــق. فــإذا كان الموظــف يعلــم الســبب الــذي يــؤدي إلــى إثــارة الشــعور 
بالقلــق، يمكــن أن يكــون مــن الأفضــل عــدم تعرضــه لذلــك الســبب مــن البدايــة. ويمكــن أن يتمكــن 
الأشــخاص مــن خــلال الدعــم والتوجيــه مــن تجــاوز العامــل الــذي يثيــر الشــعور بالقلــق. ويمكــن أن لا 
يكــون عامــل إثــارة القلــق مرتبًطــا بالعمــل ولكــن رغــم ذلــك يجــب علــى المشــرفين تقديــم الخدمــات 

التيســيرية لأي خلــل أو عائــق يتعــرض لــه الشــخص نتيجــًة لشــعوره بالقلــق.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تمنــع الشــخص ذو الإعاقــة 
للقيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو الطريقــة التــي يمــارس فيهــا 

عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

الخدمــة التيســيرية ليســت علاجــًا خاصــًا، بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن 
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة 
اقتصاديــًا. 

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات

أن  يمكــن  موظــف  لأي  التيســيرية  الخدمــات  تقديــم  العمــل  أصحــاب  علــى  ينبغــي 
يواجــه عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم تشــخيصها 

كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.

المعيــار المتعــارف عليــه للممارســة الأفضــل هــو جعــل الخدمــات التيســيرية »معقولــة« لأي شــخص 
يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل  لمنشــأته.

ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو »معقــول«. نقطــة الانطــلاق المناســبة 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

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

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

ترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترام حقوقهم في المحافظة على السرية.	 

قد تحتاج إلى تغيير طريقة تعاملك مع الأشخاص لتكون معاملتك لهم منصفة	 

لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو  ما لا يمكن للأشخاص القيام به.	 

التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه ومتــى يجــب عليــه القيــام 	 
المطلــوب منــه. بالعمــل 
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450,000,000 شخصًا لديه حالة نفسية

1:4 شخصًا في جميع أنحاء العالم

القلق يؤثر على 1:13 شخصًا 
في جميع أنحاء العالم

ما هو مدى شيوع اضطراب القلق؟  .3

وفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، ان هنــاك شــخص مــن كل أربعــة أشــخاص فــي العالــم لديــه 
اضطــراب نفســي أو عصبــي فــي وقــت مــا مــن حياتــه. وهنــاك حالًيــا حوالــي 450 مليــون شــخص لديــه 
حالــة نفســية، مــا يجعــل الاضطرابــات النفســية بيــن أهــم أســباب اعتــلال الصحــة والإعاقــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم. 3

3 3 http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/ 
3 4 https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/global-prevalence-of-anxiety-

disorders-a-systematic-review-and-meta-regression/484845CE01E709EE4FB6554AA78E612F

يعتبــر القلــق أحــد أكثــر حــالات الصحــة 
النفســية شــيوًعا ويمكــن أن يؤثــر علــى 
واحــد مــن كل 13 شــخصًا4  فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.
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على المستوى الوطني

أظهــرت الدراســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية انخفــاض معــدلات اكتشــاف حــالات الاضطــراب 
النفســي. ففــي مدينــة الخبــر، بلغــت نســبة مرضــى عيــادات الصحــة النفســية الذيــن تــم تشــخيصهم 
بينمــا  الريــاض،  تــم تشــخيص %8 فقــط فــي  باضطرابــات نفســية كالاكتئــاب والقلــق %22، ولكــن 
بلغــت نســبة مــن لديهــم اضطرابــات نفســية %30 إلــى %40 مــن المرضــى الذيــن جــرت معاينتهــم فــي 
مســتوصفات رعايــة أوليــة، ولكــن لــم يتــم تشــخيص معظمهــم. وقــد تبيــن فــي المنطقــة الوســطى مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية أن %18 مــن الراشــدين لديهــم حــالات مــرض نفســي طفيفــة. 

وكانــت النســب أعلــى بيــن شــريحة الشــباب )15 - 29 ســنة، %23(، والمطلقيــن والمطلقــات والأرامــل (
أكثــر مــن 40%(. ويقــدر حــدوث حــالات الانتحــار بنســبة 1.1 حالــة ســنوًيا لــكل 100 ألــف نســمة، وهــي 

أكثــر شــيوًعا بيــن الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 ســنة و 39 ســنة، والعمالــة الوافــدة. 
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يمثــل الأشــخاص ذوي اضطرابــات القلــق مجموعــة مهــارات غيــر مقــدرة حــق تقديرهــا وغيــر مســتغلة كمــا 
يجــب، وهــم أكثــر عرضــة للبطالــة مقارنــًة بالأشــخاص مــن غيــر ذوي الإعاقــة.

هنــاك مفهــوم خاطــئ بــأن الأشــخاص الذيــن لديهــم اضطــراب قلــق غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع احتياجــات 
العمــل. لا تضــع أي افتراضــات بشــأن أي عمــل يمكــن أو لا يمكــن لشــخص القيــام بــه. يجــب الأخــذ فــي 
الاعتبــار مهــارات كل فــرد وقدراتــه وتطلعاتــه وتقديــم الدعــم المناســب والمعقــول بحيــث يســتطيع الجميــع 

الوصــول إلــى تحقيــق أقصــى إمكانياتهــم.

معظــم الأشــخاص الذيــن لديهــم اضطــراب القلــق يرغبــون فــي العمــل – ســواء بأجــر أو فــي أعمــال تطوعيــة. 
وتظهر الدراسات والأبحاث أن العمل يعتبر جيًدا للأشخاص الذين لديهم حالات صحة نفسية كاضطراب 

القلــق علــى ســبيل المثــال، بينمــا يمكــن أن تكــون البطالــة ضــارًة جــًدا بهــم.

كذلك فإن الإدارة الفعالة للصحة النفســية في مكان العمل تعتبر جيدة للمنشــأة. ويمكن أيًضا أن يؤدي 
عــدم التعاطــي مــع مشــاكل الصحــة النفســية بفعاليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة ومعنويــات 
الفريــق والعلاقــات الشــخصية بيــن الأفــراد، وارتفــاع نســبة الموظفيــن الذيــن يتركــون الخدمــة، وتدنــي أداء 

الأفراد.

يمكــن أن يعانــي شــخص مــن أربعــة أشــخاص نوًعــا مــن صعوبــات الصحــة النفســية خــلال أي ســنة. وهــذا يعنــي 
أنــه حتــى عندمــا يتــم تعييــن شــخص ليــس لديــة فــي الوقــت الحاضــر اضطــراب قلــق، مــن المحتمــل أن تضطــر 

إلــى إدارة شــخص لديــة اضطــراب قلــق أو يصبــح لديــة اضطــراب قلــق فــي المســتقبل.

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

للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أكبــر.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصادًيــا للمنشــأة. وبــدون 
الخدمــات التيســيرية، يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف ويمكــن بالتالــي خســارة 
موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. ويجــب دائًمــا ســؤال الشــخص عــن 

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

https://youtu.be/6xT9h36QRBQ والشــفاء.  التعافــي 
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من الذي لديه اضطراب القلق؟  .4

الإجابــة الموجــزة هــي أنــه يمكــن لأي شــخص أن يكــون لديــه حالــة صحيــة نفســية كاضطــراب القلــق 
مثــلًا فــي أي وقــت خــلال حياتــه. وتؤثــر صعوبــات الصحــة النفســية علــى الأطفــال وكبــار الســن، 
مثلمــا تؤثــر علــى الأشــخاص فــي ســن العمــل. وليــس هنــاك أي ســبب لإصابــة بعــض الأشــخاص بمــرض 
نفســي دون غيرهــم مــن النــاس. ومثلمــا يصــاب بعــض الأشــخاص بأمــراض مثــل داء الســكر أو التصلــب 

المتعــدد أو الســرطان، يصــاب بعــض آخــر بحالــة صحــة نفســية.

بعــض الأشــخاص يتأثــر بحالــة تــدوم طيلــة حياتهــم ويجــب عليهــم التأقلــم معهــا، مثلمــا يتأقلمــون 
علــى ســبيل المثــال مــع مــرض الربــو. والكثيــر مــن الأشــخاص يصــاب بنوبــة يتعافــون منهــا بشــكل تــام. 
والإصابــة بمشــكلة صحــة نفســية فــي الماضــي لا تعنــي بالضــرورة أن الشــخص ســوف يصــاب بهــا مــرة 
أخــرى – بعــض الأشــخاص يتعافــون بالكامــل. بينمــا يشــكو أشــخاص آخــرون مــن حالــة متقلبــة وبالتالــي 
تكــون هنــاك فتــرات طويلــة يشــعرون فيهــا بأنهــم علــى مــا يــرام، وفتــرات يشــعرون فيهــا بأنهــم 

ليســوا بحالــة جيــدة.
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كلمة حول اللغة المستخدمة ) أداب الحديث عن الإعاقة(

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح “الشــخص )أو 
الأشــخاص( ذو الإعاقة”. وكلمة “الشــخص” أو “الأشــخاص” وكلمة “الإعاقة” 
تفصــل عــن عمــد بكلمــة “ذو أو ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا تحــدد أو 

تصــف الشــخص ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص لديــه اضطــراب القلــق، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه »شــخص لديــه 
اضطــراب القلــق«. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب التعامــل والتواصــل، أنظــر »دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة« الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.

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

إذا كان ســلوك شــخص مــا غيــر عــادي أو تظهــر عليــه ضغــوط، اســأل ذلــك الشــخص مــا إذا كان 
هنــاك أي شــيء يمكنــك فعلــه لمســاعدته، ويفضــل توجيــه هــذا الســؤال بينــك وبيــن الشــخص بتحفــظ 

لمراعــاة خصوصيتــه.

الإجتماع بالأشخاص ذوي إضطرابات القلق

العائــق الأكبــر الــذي يواجهــه الأشــخاص ممــن لديهــم حــالات صحيــة نفســية 
ينشــأ فــي الغالــب نتيجــة ســلوك الآخريــن. النــاس تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، 
ولذلــك يجــب عليــك أن تكــون متفهًمــا ومنفتًحــا؛ ويجــب عليــك أن تتذكــر أنــك 

يمكــن أن تجهــل أن الشــخص لديــه اضطــراب قلــق.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك عند التواصل مع شخص لديه باضطراب قلق:

كن صبوًرا ولا تطلق أحكاًما مسبقة.  	
عليك إعطاء الشخص الوقت الكافي لاتخاذ القرارات.  	

عليك إزالة أي مصادر ضغط نفسي أو تشويش، كالضجيج أو الإنارة الوامضة.  	

دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة  .5
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تقديم الخدمات التيسيرية  .6

التوظيف والاختيار

يمكــن أن لا يتمكــن المرشــحون الذيــن لديهــم اضطــراب القلــق مــن 
إظهــار قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خــلال إجــراءات التوظيــف التقليدية.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز بيــن مقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية. ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول 
مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه، بــل يجــب عليــك بــدلًا مــن ذلــك ســؤال مقدمــي 

الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف.

فــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعلاقة ويعملون وفًقا لمعايير قائمة على هذه التوجيهات الإرشــادية.

ليــس مــن الســلوك الســليم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض 
الوظيفــة عليهــم مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم 
بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة، أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم الطلبات 
أو إجــراء المقابــلات الشــخصية. والســبب فــي هــذا هــو أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن 
صحــة أو إعاقــة المرشــح خــلال مرحلــة تقديــم الطلبــات والتقييــم يمكــن أن تشــجع مديــري التوظيــف 
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

لممارســة العمــل المطلــوب.
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الوصف الوظيفي

يمكــن أن تــؤدي التوقعــات غيــر المعقولــة والطلبــات المتعارضــة وعــدم الوضــوح 
بشــأن نطــاق العمــل أو مســؤوليات الوظيفــة إلــى التســبب فــي نشــوء ضغــوط فــي 

العمــل ويمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم اضطــراب القلــق.

عند كتابة الوصف الوظيفي:

يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الــدور الوظيفــي، 	 
بالوظيفــة. المتعلــق  الإداري  والدعــم 

يجــب عليــك بيــان أي مخاطــر تتعلــق بمتطلبــات الوظيفــة بمــا فــي ذلــك أي متطلبــات غيــر معقولــة 	 
أو متعارضــة. ويجــب التأكــد مــن أنــك تســتطيع تقديــم الدعــم للمرشــح الناجــح مــن خــلال تهيئــة 

القــدر الكافــي مــن التدريــب والمــوارد عنــد التعييــن.

عند كتابة مواصفات المرشح:

عليك أن تبين بالتحديد المهارات المطلوبة والقدرات التي تتطلبها الوظيفة. 	 
عليــك التمييــز بيــن مــا هــو ضــروري وبيــن مــا هــو مرغــوب فيــه، بحيــث تتهيــأ لــك المرونــة عنــد 	 

اختيــار الخدمــات التيســيرية.
عليــك التركيــز علــى مــا يجــب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك. بعــض 	 

الأشــخاص ذو اضطرابــات القلــق يمكــن أن يتمكنــوا مــن تحقيــق النتائــج التــي ترغــب فــي تحقيقهــا 
باتبــاع طــرق مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب التركيــز علــى النتائــج وليــس علــى الوقــت الــذي 
يقضيــه الموظــف فــي العمــل علــى مكتبــه، وتمكيــن الموظــف مــن العمــل بمرونــة لتحقيــق المهــام 

الأساســية.
لا تركــز دون مبــرر علــى المؤهــلات العلميــة أو الخبــرة العمليــة فــي الحالــة التــي لا تكــون فيهــا 	 

ضروريــة للوظيفــة.
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يجــب تفــادي الإفــراط فــي التركيــز علــى المهــارات الشــخصية فــي التفاعــل مــع الآخريــن عندمــا لا 
تكــون ضروريــة جــًدا، كمــا يجــب تفــادي وضــع شــروط، منهــا علــى ســبيل المثــال:

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

اكتب بدلًا من ذلك:

يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى بنــاء علاقــات منتجــة والمحافظــة عليهــا مع الزمــلاء والعملاء 	 
والزبائن.

يجب أن يكون قادًرا على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل.	 

يمكــن أن يكــون مــن المناســب إبــلاغ المرشــحين المحتمليــن بــأن بعــض الوظائــف تشــتمل علــى درجــة 
معينــة مــن الضغــوط أو المســؤولية. ولكــن لا ينبغــي اعتبــار تلــك البيانــات فــي الوصــف الوظيفــي 
ــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط  علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًب
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم. وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: »يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط«، أو »يجــب 

أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي«.
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دراسة الحالة 1

منيرة – المحافظة على الصحة الجيدة والتطور المهني )1(
CASE STUDY

العــام  القلــق  باضطــراب  منيــرة  حالــة  تشــخيص  تــم 
عندمــا كانــت فــي ســن العشــرين. وقــد واجهــت بعــض 
مــن  الأخيــرة  الســنة  فــي  النفســية  الصحــة  صعوبــات 
واضطرت لإعادة برنامــج البكالوريــوس فــي إدارة الأعمــال فــي الجامعــة.

السنة النهائية.

بقيــت منيــرة علــى اتصــال بطبيبتهــا منــذ تخرجهــا. 
وقــد قدمــت عائلتهــا الكبيــرة وصديقاتهــا دعًمــا 
إلــى  تــؤدي  التــي  الأوضــاع  وتفهمــوا  لهــا  كبيــًرا 

إثــارة قلقهــا.

تعمــل منيــرة مــن منزلهــا كعاملــة مركــز اتصــالات لشــركة تأميــن طبــي كبــرى 
متعــددة الجنســيات.

لقد اســتطاعت منيرة بفضل دعم فريقها الطبي اســتكمال جلســات 
العــلاج الســلوكي الإدراكــي. وهــي تجــد أن الأســاليب التــي تتعلمهــا 
مفيــدة كثيــًرا لهــا. وتشــعر بأنهــا مســتعدة لتحمــل مســؤوليات أكبــر 

فــي العمــل وتحقيــق التطــور المهنــي.

رئيســتها  مــع  مبدئــي  نقــاش  بإجــراء  تقــوم  بــأن  طبيبتهــا  توصــي 
شــركة  لــدى  المحتملــة  المهنــي  التقــدم  مســارات  لفهــم  المباشــرة 

الطبــي. التأميــن 
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

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

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

المتعــددة(.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الراديــو المحليــة، والصحــف الناطقــة، والصحافة المجتمعية.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات	 

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

استمارات طلبات التوظيف

يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة 
للمرشــحين، حيــث يمكــن لمقــدم الطلــب ذو اضطــراب القلــق:

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

وعمــل تطوعي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات

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

القيــام بالعمــل. 

يمكــن أن يــؤدي التقــدم بطلــب الوظيفــة وإجــراء المقابــلات الشــخصية إلــى إجهــاد نفســي. ويمكــن 
أن يشــعر الأشــخاص ذوي اضطرابــات القلــق بتزايــد القلــق أثنــاء عمليــة التوظيــف. ويمكــن أن يحتاجــوا 
إلــى خدمــات تيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم الطلبــات والتوظيــف لإظهــار قدراتهــم بمســتوًى مســاٍو 

للآخريــن. وفــي حالــة تعيينهــم، يمكــن أن يصبــح القلــق أقــل عنــد اســتقرارهم فــي الوظيفــة.

يمكن أن تشمل الخدمات التيسيرية ما يلي:

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

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

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

يجب تقديم الدعم أو السماح بمرافقة المرشحين أثناء الاجتماعات والمقابلات الشخصية 	 
إما بواســطة شــخص مســاعد أو شــخص يؤازره ويؤيده.

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

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

تقييــم المهــارات والتــي لا تحتــاج إلــى اســتكمالها خــلال فتــرة زمنيــة محــددة. ويمكــن أن 
يكــون هــذا مناســًبا بشــكل خــاص للمرشــحين غيــر المعتاديــن علــى بيئــة عمــل.
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الذيــن 	  الأشــخاص  بعــض  الميــاه.  لــدورة  إلــى  للذهــاب  أو  للراحــة  فتــرات  يجــب تضميــن 
متكــرر. بشــكل  الميــاه  دورات  زيــارة  إلــى  يحتاجــوا  أن  يمكــن  بالقلــق  يشــعرون 

يجــب إتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه للشــرب. وهــذا مهــم بشــكل خــاص للمرشــحين 	 
الذيــن يتناولــون أدويــة يمكــن أن يكــون لهــا آثــار جانبيــة كالإرهــاق أو العطــش الزائــد.

تذكــر أن الأشــخاص الذيــن يعــودون إلــى العمــل بعــد فتــرة مــن المــرض النفســي أو البطالــة يمكــن 
أن يشــعروا بعــدم ثيقــة بالنفــس، ولكنهــم يســتعيدون قدراتهــم علــى التواصــل ومهــارات التفاعــل 

الشــخصي علــى الأرجــح حالمــا يتــم تعيينهــم.
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منيرة متفائلة بالمستقبل وتتطلع إلى التقدم لشغل وظيفة أعلى عندما تصبح شاغرة.

دراسة الحالة 1
CASE STUDY

منيرة – المحافظة على الصحة الجيدة والتطور المهني )2(

رئيســتها  مــع  الأســبوعية  المكالمــة  خــلال  منيــرة  ســألت 
المباشــرة هديــة عــن خيــارات تطورهــا المهنــي. وقــد شــجعت 
لا  أنهــا  بالإثنــاء علــى طموحاتهــا وقالــت لهــا  هديــة منيــرة 
تحقــق فقــط أهدافهــا الأســبوعية، بــل وتتجاوزهــا أيًضــا. كمــا 
أخبــرت هديــة منيــرة بأنهــا تظهــر قــدرة لكــي تصبــح رئيســة 

فريــق.

اقترحــت هديــة علــى منيــرة أن تفكــر بالانتقــال مــن العمــل 
عبــر الهاتــف إلــى العمــل فــي مركــز الاتصــالات، حيــث تحصــل 
منيــرة علــى فــرص أكبــر لممارســة عملهــا ضمــن الفريــق. وعندمــا 
تصبــح وظيفــة رئيســة فريــق متاحــة، ســوف تفهــم احتياجــات 

الوظيفــة بمزيــد مــن الوضــوح.

بعــد المناقشــة مــع أفــراد عائلتهــا وفريقهــا الطبــي، بــدأت منيــرة بالعمــل فــي مركــز الاتصــالات 
يوميــن كل أســبوع. وكانــت أكثــر ثقــة باســتخدام أســاليب إدارة القلــق بعــد اســتكمالها لجلســات 

العــلاج الجماعيــة.

بعد مرور ثمانية أســابيع، أصبحت منيرة تعمل خمســة 
أيــام فــي الأســبوع فــي مركــز الاتصــالات. وهــي تتصــل 
باســتمرار بفريقهــا الطبــي ولكنهــا أصبحــت بحاجــة إلــى 

عــدد أقــل مــن الزيــارات للفريــق الطبــي. 

عدد أقل

من الزيارات
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الاحتفاظ بالموظف

عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات 
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. يجــب البــدء 
بتقديم الخدمات التيســيرية في أســرع وقت ممكن عملًيا بعد تعيين الموظف 
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن 

المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا.

 التدريــب علــى الوعــي بالإعاقــة والــذي يشــمل الوعــي باضطــراب القلــق، يمكــن أن يكــون مفيــًدا جــًدا 
لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة. ويمكــن أن تشــتمل مجــالات دعــم الأشــخاص ذوي اضطــراب القلــق 

علــى مــا يلــي:

الصعوبة في التعامل مع الإجهاد النفسي والعواطف 

إذا كان شــخص لديــه الشــعور بالقلــق نتيجــة لعامــل إثــارة معينــة، يمكــن أن يكــون المطلــوب 	 
عــدم تعــرض الموظــف لعامــل إثــارة القلــق.

بعــد إزالــة العامــل المثيــر للقلــق، يمكــن أن يتمكــن الموظــف مــن التــدرب علــى مواجهــة ذلــك 	 
العامــل. فــإذا اســتمر بالشــعور بالقلــق وكانــت وظيفتــه تقتضــي التعــرض لذلــك العامــل المثيــر 
للقلــق، وفــي حالــة تقديــم جميــع الخدمــات التيســيرية الأخــرى، يمكــن أن يكــون مــن الضــروري 

نقــل الموظــف إلــى وظيفــة أخــرى فــي حالــة توفرهــا.
يجب مدح الموظف وتقديم التشجيع الإيجابي له.	 
يجب إحالة الموظف إلى برامج الاستشارة ومساعدة الموظفين في حالة توفرها.	 
يجــب الســماح للموظــف بإجــراء مكالمــات هاتفيــة أثنــاء ســاعات الــدوام للتحــدث مــع طبيبــه ومــع 	 

الآخريــن للحصــول علــى الدعــم المطلــوب.

مسائل الحضور والانصراف

إتاحة المرونة في الإجازات للتعامل مع المشاكل الصحية.	 
ترتيب حجم عمل مريح وساعات دوام مرنة.	 
السماح للموظف بالعمل من منزله.	 
إتاحة إمكانية العمل بدوام جزئي.	 
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التعامل مع التغيير

إدراك أن أي تغييــر فــي بيئــة العمــل بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي الموظفيــن يمكــن أن يــؤدي 	 
إلــى تعريــض الشــخص الــذي لديــه اضطــراب القلــق لصعوبــات.

ترتيــب اجتماعــات أســبوعية أو شــهرية مــع الموظــف لمناقشــة المســائل المتعلقــة بمــكان العمــل 	 
ومســتويات الإنتاجيــة.

المحافظــة علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة بيــن الموظــف ورئيســه المباشــر الجديــد والســابق لضمــان 	 
تيســير عمليــة التحــّول.

القيام مسبًقا بقدر الإمكان بشرح أي تغييرات تؤثر على الموظف.	 
تقديم الدعم أو الإرشاد أو التوجيه من زميل أو من برنامج مساعدة الموظفين.	 
تخفيف حجم العمل.	 
تغييــر ســاعات الــدوام لتفــادي التعــرض لعوامــل تثيــر القلــق، إذا كان القلــق فــي وقــت معيــن مــن 	 

اليــوم أكثــر حــدة أو بســبب تأثيــرات تنــاول الأدويــة.

التفاعل مع الزملاء

عدم اشتراط حضور الموظف لأي مناسبات اجتماعية تتعلق بالعمل.	 

يجــب ضمــان عمــل مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة 	 
التجربــة، وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. ويعتبــر 
الحاجــة، طريقــة جيــدة لتســجيل  تحريــر اتفاقيــة  خدمــات تيســيرية مصممــة خصيًصــا حســب 

ومراجعــة الخدمــات التيســيرية المعقولــة.

يجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم 	 
شــخص لديــه اضطــراب القلــق بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول 

مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
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التعريف والتدريب

ينبغــي تضميــن الوســائل المعرفيــة بالإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات 
بشــأن  السياســات  المثــال  ســبيل  علــى  السياســات،  جميــع  فــي  تيســيرية 
الإجــازات المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن 

الجــدد علــى هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

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

نفــس المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة.

ســواء كان الموظــف لديــه اضطــراب القلــق يعــود إلــى العمــل أو يلتحــق بالعمــل للمــرة الأولــى، يجــب 
التأكــد مــن إعطائــه تعريًفــا شــاملًا:

يجــب التعامــل بحساســية. يمكــن أن تحتــاج عمليــات التعريــف لمهــارات اجتماعيــة عاليــة ويمكــن 	 
أن يكــون ذلــك صعبـًـا علــى الأشــخاص الذيــن لا يملكــون ثقــة بالنفــس أو الذيــن لديهــم تدنــي فــي 
مســتوى تقديرهــم لذاتهــم. ويجــب تقديــم الدعــم فــي أنشــطة عمــل الفريــق أو لكســر الجمــود فــي 

التعامــل، إذا كان ذلــك مناســًبا.
يجــب بيــان التوقعــات للموظــف بوضــوح. ويجــب شــرح متطلبــات الوظيفيــة وكيفيــة مســاهمتها 	 

فــي تحقيــق الإهــداف العامــة للمنشــأة.
يجــب تقديــم الدعــم مــن الزمــلاء أو مــن مرشــد فــي مــكان العمــل. ويمكــن أن يكــون هــذا مفيــًدا 	 

جــًدا للموظــف ممــن لديــه اضطــراب القلــق ويتيــح لزميلــه فرصــة كبيــرة للتطــور الشــخصي.
يجــب تقديــم التدريــب والمــوارد لتجهيــز الفــرد لأداء وظيفتــه. يمكــن أن يحتــاج بعض الموظفين 	 

المصنفيــن باضطــراب القلــق إلــى دعــم وإشــراف إداري إضافــي أثنــاء فترة التعريف.
يجــب التأكــد مــن أن الشــخص علــى ثقــة وارتيــاح بالمهــام الموكلــة إليــه قبــل زيــادة حجــم العمــل 	 

المطلــوب منــه أو قبــل تكليفــه بمهــام جديــدة.

أ��ً� و���ً�
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دراسة الحالة 2
CASE STUDY

ريان والتفاوض على الخدمات التيسيرية )1(

ريــان يعمــل كمطــور برمجيــات منــذ خمــس ســنوات. لديــه اضطــراب 
الأخيــرة، تفاقــم  الفتــرة  مــروري فــي  لحــادث  القلــق، وبعــد تعرضــه 
اضطــراب القلــق لديــه. ويشــعر ريــان بالقلــق أثنــاء التنقــل خــلال فتــرات 
الزحــام المــروري. وهــو أيًضــا يجــد صعوبــة فــي التركيــز عندمــا يكــون 

ــا جــًدا وفيــه الكثيــر مــن الضجيــج. المكتــب مزدحًم

يجتمــع بنــدر بريــان لمناقشــة مــا يشــعر بــه ومــا إذا كانــت 
هنــاك أي خدمــات تيســيرية يمكــن أن تســاعده علــى القيــام 

بعملــه. وخــلال الاجتمــاع.

بنــدر، الرئيــس المباشــر لريــان، يــدرك أن ريــان يبــدو قلًقــا بشــكل أكبــر فــي 
الفتــرة الأخيــرة ويجــد صعوبــة فــي إنجــاز المهــام عندمــا يكــون المكتــب 

مزدحًمــا.

الشعور بالكثير 
من القلق

=

القلــق عندمــا يكــون المكتــب مزدحًمــا وعندمــا تكــون  أنــه يشــعر بالكثيــر مــن  ريــان  يشــرح 
مســتويات الضجيــج مرتفعــة حيــث إن هــذا يؤثــر علــى تركيــزه. كذلــك يشــرح ريــان أيًضــا أنــه 

يشــعر بالقلــق أثنــاء التنقــل خــلال فتــرات الازدحــام المــروري.

التنقل خلال فترات 
الازدحام المروري

المكتب المزدحم

+
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فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذو 

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

يســود أصحاب العمل في الغالب اعتقاد خاطئ بأن توظيف الأشــخاص ذوي الإعاقة يمثل خطورة 
لا يمكن التحكم بها على صحة وســلامة الشــخص ذو الإعاقة وزملائه.

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

اتباع نهج لإدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص لديــه اضطــراب 	 

القلــق.

مكان العمل

يجــب التأكــد مــن حصــول الشــخص ذواضطــراب القلــق علــى الوقــت الكافــي للتعــرف علــى المبنــى، 
شــاملًا أي تغييــرات فــي مخطــط مــكان العمــل. ويجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن علــى علــم بأبســط 

إجــراءات الصحــة والســلامة لمنــع الأخطــار التــي يمكــن أن تواجــه الموظــف ذي الإعاقــة.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول إمكانيــات الدخــول إلــى المبانــي، أنظــر دليــل الإرشــادات العامــة للدخــول 
إلــى المبانــي:

http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf

الصحة والسلامة
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تقديم خدمات تيسيرية المتعلقة بالشخص التي يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتخفيــف مــن أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة العمــل 	 

أو أنشــطة العمــل وتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.	 

الإخلاء في حالات الطوارئ

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيًضــا توفيــر وســائل للطــوارئ ووضــع إجــراءات 
احتياطيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة 

نشــوب حريــق لا ســمح اهلل.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن 
مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي باضطراب القلق على ما يلي:

إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوفًرا.	 
قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.	 
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دراسة الحالة 2
CASE STUDY

ريان والتفاوض على الخدمات التيسيرية )2(

يوافــق ريــان علــى أن هــذا ســوف يســاعده ويمكنــه مــن التركيــز علــى عملــه بســهولة أكبــر. 
ــاء فتــرات الازدحــام المــروري يســبب لــه القلــق. ويقتــرح بنــدر علــى  ويشــرح أيًضــا بــأن تنقلــه أثن
ريــان الحضــور إلــى الــدوام قبــل ســاعة مــن بدايــة الــدوام والمغــادرة قبــل ســاعة مــن انتهــاء 

الــدوام لتفــادي الازدحــام المــروري.

يعــرب ريــان عــن ســعادته بهــذا الاقتــراح ويوافــق علــى تجربــة هــذه الخدمــات التيســيرية. 
يســجل بنــدر الخدمــات التيســيرية التــي اتفــاق عليهــا مــع ريــان ويرتــب لإجــراء مراجعــة بعــد شــهر 

للتقييــم ومعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أي تغييــرات مطلوبــة.

خــلال الاجتمــاع، يســأل بنــدر ريــان مــا إذا كان يرغــب فــي العمــل فــي قســم مــن المكتــب أكثــر 
بــإدارة تقنيــة  بأنــه ســوف يتصــل  بنــدر  المكتــب مزدحًمــا جــًدا. ويعــد  هــدوًءا عندمــا يكــون 

المعلومــات لطلــب ســماعات لعــزل الضجيــج يســتخدمها ريــان أثنــاء وجــوده فــي المكتــب.
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الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية  .7

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
المحلــي فــي تعريــف  المســتوى  الإعاقــة، وعلــى  الأشــخاص ذوي  المتحــدة لحقــوق  الأمــم  اتفاقيــة 
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

العربيــة والســعودية وصادقــت علــى  المملكــة  العــام 2008، وقعــت  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى 

مــا يلــي:

المادة )27(

العمل والعمال

1. تعتــرف الــدول  الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع 
الآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه بحريــة 
الإعاقــة وشــاملتين لهــم ويســهل  الأشــخاص ذوي  أمــام  فــي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتيــن 
انخراطهــم فيهمــا. وتحمــي الــدول الأطــراف إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه، بمــا فــي ذلــك حــق 
أولئــك الذيــن تصيبهــم الإعاقــة خــلال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات المناســبة، بمــا فــي 

ذلــك ســن التشــريعات، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:

)أ( حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، 
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل، واســتمرار العمــل، والتقــدم الوظيفــي، وظــروف العمــل 

الآمنــة والصحيــة؛

)أ( المستوى الدولي



34

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب القلق

طبعة 1,  يناير 2017

)ب(  حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن، بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، 

وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش، والانتصــاف مــن المظالــم؛

)ج( ضمــان تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم الُعماليــة والنقابيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن؛

)د(  تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه 
والمســتمر؛ المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات  والمهنــي،  التقنــي 

)هـــ( تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، فضــلا عــن 
تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والاســتمرارية فيهــا والعــودة إليــه؛

)و( تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، ومباشــرة الأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، والشــروع فــي الأعمــال 
التجاريــة الخاصــة؛

)ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

)ح( تشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ 
تدابيــر مناســبة، قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة، والحوافــز، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛

)ط( ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

)ي( تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

)ك( تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي، والاحتفــاظ بالوظائــف، والعــودة إلــى العمــل 
لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

2.  تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى 
قــدم المســاواة مــع الآخريــن، مــن العمــل الجبــري أو القســري.



35

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب القلق

طبعة 1,  يناير 2017

)ب( المستوى الوطني

تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفــًا للإعاقــة والعمــل 
أحــكام  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )العاشــرة(  المــادة  فــي 
المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار 
الــوزاري رقــم 1982 وتاريــخ 28/6/1437هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة 
الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود 
بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر  الإعاقــة  بالشــخص ذوي 
طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى 
البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة  الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو 
أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة: الإعاقــة البصريــة، الإعاقــة الســمعية، الإعاقــة العقليــة، الإعاقــة الجســمية، 
الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات 

الانفعاليــة، التوحــد، أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات التيســيرية«.

يمكــن الاطــلاع علــى تعريــف الإعاقــة علــى موقــع وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة باللغــة العربيــة 
علــى الرابــط التالــي:

https://portal.moi.gov.sa/ar/News/news_343
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المؤسسات المفيدة  .8

الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل  
طاقات هي مبادرة وطنية أنشئت لتكون منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة 
العربية السعودية، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص.ترتكز رسالة طاقات على 
تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفاعلية لزيادة استقرار وتطوير 

القوى العاملة.

https://www.taqat.sa/web/guest/about-taqat  : الموقع الاكتروني 

p :فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات  

https://www.hrdf.org.sa/Locations  : الموقع الاكتروني 

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

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

نفسة 

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

2 - 1    : المنطقة  
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p مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض  
تقديم الرعاية الطبية، النفسية، الأجتماعية والأرشاد للأفراد الذين لديهم أمراض نفسية 

أو يشكون من الإدمان 

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

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

1  : المنطقة  

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

أو يشكون من الإدمان

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

  alamalhospital.med.sa  : الموقع الاكتروني 
4  : المنطقة  

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

أو يشكون من الإدمان

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

5  : المنطقة  

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

أو يشكون من الإدمان

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

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

أو يشكون من الإدمان

 +966 14 423 5144  : هــاتف  
7  : المنطقة 

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

+966 16 321 4422 , +966 11 229 6669  : هــاتف  
5 ,1  : المنطقة 

p ميدي كير  
تقديم خدمات صحية خاصة بالطب النفسي، إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة 

ورفع مستوى الوعي والثقافة الصحية الخاصة بالطب النفسي بين أفراد المجتمع 

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

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

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

للافراد والمؤسسات والشركات والإدارات الحكومية والجامعات

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

1  : المنطقة  
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p جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي  
برامج وتوعية للأسرة وتقديم المعلومات 

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

medicare.clinics.sa@gmail.com موقع الالكتروني 
1,2,3,4,11,12,13 المنطقة  

p عيادات النخبة التخصصية  
تقديم خدمات صحية خاصة بالطب النفسي

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

4  : المنطقة  

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

والأخصائيين النفسيين 

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

5 ,1  : المنطقة  

p مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة  
الأبحاث والمحاضرات والدورات والبرامج في مجال الإعاقة

+966 11 488 4401  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

  www.kscdr.org.sa  : الموقع الاكتروني 
13 - 1  : المنطقة  
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p دروب  
دروب منصة تعليم إلكتروني تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويمكن لبوابة 

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

  www.doroob.sa  : الموقع الالكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

p )شبكة أصحاب الأعاقة والأعمال ) قادرون  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير أفضل الممارسات أصحاب العمل لتوظيف 

الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات 
عمل شاملة.

 +966 12 698 6116  : هــاتف   
   www.qaderoon.sa  : الموقع الاكتروني 

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p  W3C اتحاد شبكة الإنترنت  
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت 

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

p منظمة الصحة العالمية  
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150 

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

    /http://www.who.int/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

p شبكة الأعمال العالمية والإعاقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية  
شبكة مشاريع متعددة الجنسيات وأصحاب عمل وشركات وشبكات أعمال ومنظمات 

للأشخاص ذوي الإعاقة

/http://www.businessanddisability.org/index.php/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  
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الشركاء المتعاونون  .9

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.

فضلًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني
 tawafuq@hrdf.org.sa لتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم. 

. سوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على أسماء المؤسسات وأصحاب العمل الذين 	 
شاركوا في عملية المراجعة.

الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو 1 مايو 2017م.	 






