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 ILO Publications )Rights and Licensing(, International Labour Office, CH-  :الدوليــة يف جنيف عــىل العنــوان التــايل

Geneva 22, Switzerland 1211 ، أو بالربيــد اإلليكــرتوين: rights@ilo.org  ومكتــب العمــل الــدويل يرحب دامئاً بهذه الطلبات.  

يجوز للمكتبات واملؤسسات وغريهــا من الجهات املستخدمة املسجلة لدى منظامت حقوق االستنساخ أن تستنسخ هذه الوثيقة 

وفقاً للرتاخيص املمنوحة لها لهذا الغرض. زوروا موقع www.ifrro.org لالطالع عىل أسامء منظامت حقوق االستنساخ يف بلدكــم.

ومتوفر أيضاً باللغة اإلنجليزية.

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات منظمة العمل الدولية، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم املتحدة، وال العرض 

الوارد فيها للامدة التي تتضمنها، عىل التعبري عن أي رأي من جانب مكتــب العمــل الــدويل بشأن املركــز القانوين ألي بلد أو منطقة 

أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها.  

وحده                    مؤلفيها  مسؤولية  هي  توقيعاً،  تحمل  التي  األخرى  املساهامت  أو  الدراسات  أو  املقاالت،  يف  عنها  املعرب  اآلراء  مسؤولية 

وال ميثل النرش مصادقة من جانب مكتــب العمــل الــدويل عىل اآلراء الواردة فيها. 

اإلشارة إىل أسامء الرشكات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتــب العمــل الــدويلعليها، كــام أن إغفال ذكــر رشكات 

ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة عىل عدم إقرارها.

www.ilo.org/publns :ميكن الحصول عىل معلومات عن منشورات منظمة العمل الدولية ومنتجاتها اإلليكرتونية عىل

للحصول عىل مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: 

9 ش د. طه حسني، الزمالك، القاهرة - جمهورية مرص العربية

تليفون: 27350123 )202 +( 

www.ilo.org/cairo :زوروا موقعنا

طبع يف جمهورية مرص العربية

Title: Inclusion of People with Disabilities in Vocational Training: A Practical Guide

Arabic edition

ISBN: 978- 92- 2- 630737- 7  )print(   

  978- 92- 2- 630738- 4 )web pdf( 



III

مقــدمــة:

يعتــرب “دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التدريــب املهنــي: دليــل عمــي” جــزءاً مــن 
سلســلة منظمــة العمــل الدوليــة للكتــب اإلرشــادية، واألدوات، وجهــود الدعــوة الرامية 
إىل تشــجيع تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة جنبــاً إىل جنــب مــع نظرائهــم مــن غــري 
ذوي اإلعاقــة. وعملــت منظمــة العمــل الدوليــة طيلــة عقــود عــىل التعزيــز املســاواة يف 
املعاملــة، وتكافــؤ الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك برامــج تنميــة املهــارات 
ــم املتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص  ــة األم ــرار اتفاقي ــع إق ــف. وم ــة للتوظي والقابلي
ــخاص ذوي  ــق األش ــح ح ــا، أصب ــوظ عليه ــات امللح ــدل التصديق ــة، ومع ذوي اإلعاق
اإلعاقــة يف التدريــب، وحقهــم يف العمــل يســتحوذ عــىل اهتــامم مجــدد. وتقــوم الــدول 
ــب لضــامن  ــع النظــر لنظــم التدري ــوق، م ــك الحق ــني لضــامن تل ــل القوان اآلن بتعدي

إمكانيــة إرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــة فيهــا.

ــة إىل  ــة الرامي ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــوم به ــي تق ــوة الت ــود الدع ــة جه ــد أمثل أح
ــدويل  ــار ال ــو املعي ــرص ه ــؤ الف ــة وتكاف ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــاواة يف معامل املس
ــم  ــة رق ــت التوصي ــام 1955، نص ــي ع ــة. فف ــارشة باإلعاق ــط مب ــة املرتب األول للمنظم
99 املتعلقــة بالتأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل أنــه: “ينبغــي، كلــا كان 
ذلــك ممكنــاً، أن يتلقــى املعوقــون التدريــب مــع غــر املعوقــن ويف نفــس الظــروف”. 
ــة  ــرة الهام ــج أو التضمــني تشــتمل عــىل هــذه الفك ــل الدم ــامت مث ــإن كل ــوم ف والي
التــي قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتأصيلهــا يف عــام 1955. ويف عــام 1983 طالبــت 
اتفاقيــة التأهيــل املهنــي والتوظيــف )لألشــخاص ذوي اإلعاقــة( بوضــع سياســة معنيــة 
ــة  ــه املهنــي، والتدريــب، والتوظيــف( “مبني بالتأهيــل املهنــي والتوظيــف )أي التوجي
عــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص”. ونّصــت التوصيــة املصاحبــة رقــم 168 تحديــداً عــىل أن 
ــب أن  ــات يج ــن خدم ــه م ــل ب ــا يتص ــة وم ــخاص ذوي اإلعاق ــي لألش ــب املهن التدري
ــه اآلخــرون “مــع إجــراء أي تكييفــات  ــذي يحصــل علي يكــون هــو ذات التدريــب ال
ــات  ــا الرتتيب ــىل أنه ــالت ع ــك التعدي ــوم، يشــار إىل تل ــك”. والي ــن ذل ــا أمك ــة، م الزم
، أو املواءمــات، أو املســاندات.  )reasonable accomodations( التيســريية املعقولــة

وباإلضافــة إىل تلــك املعايــري الدوليــة املعنيــة خصيصــاً باإلعاقــة، فــإن جميــع توصيــات 
واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة تشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبعضهــا ينــص 



دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني: دليل عميل

IV

ــة  ــة بتنمي ــة املعني ــك التوصي ــل تل ــذا الدلي ــا اتصــاالً به ــن أكرثه ــداً. وم ــم تحدي عليه
ــم 195 لســنة 2005.  ــم املتواصــل، رق ــب، والتعلي ــم، والتدري ــة: التعلي ــوارد البرشي امل
ــاء “أن  ــدول األعض ــع ال ــىل جمي ــب ع ــه يج ــىل أن ــداً ع ــة 195 تحدي ــص التوصي وتن
تعــزز فــرص الحصــول عــى التعليــم والتدريــب والتعلــم املتواصــل لألشــخاص ذوي 
االحتياجــات الخاصــة املحــددة عــى املســتوى الوطنــي، والســيا الشــباب واألشــخاص 
والســكان  املســنون  والعــال  واملهاجــرون  واملعوقــون  املتدنيــة  املهــارات  ذوي 

ــاً”. ــتبعدون اجتاعي ــة واملس ــات األقليةاإلثني ــون ومجموع األصلي

وتعتــرب تلــك املفاهيــم املتعلقــة بالدمــج، وعــدم التمييــز، واالســتيعاب، هــى أســاس 
“التدريــب املهنــي الدامــج: دليــل عمــي”، ومــا ســبق نــرشه مــن أدوات وأدلــة مثــل 
ــق  ــن طري ــارات ع ــة امله ــوان: “تنمي ــت عن ــام 2008 تح ــدر يف ع ــذي ص ــل ال الدلي
ــدة”، و“التدريــب مــن أجــل  ــل املارســة الجي ــل املرتكــز عــى املجتمــع: دلي التأهي
ــرش  ــام 1999 ن ــرش يف نفــس الســنة. ويف ع ــذي ن ــران” ال ــدريب األق ــل م النجــاح: دلي
دليــل آخــر هــو “دمــج النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة يف للتدريــب املهنــي 
النظامــي: دليــل عمــي” الــذي مــا زال مالمئــاً للوضــع الحــايل، وهــو متــاح عــىل شــبكة 

ــة.  ــات اإلليكرتوني املعلوم

وقــد عقــدت منظمــة العمــل الدوليــة أيضــاً  عــدة اجتامعــات عــىل املســتوى الــدويل 
تعالــج بشــكل حــرصي التدريــب لتنميــة املهــارات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مثــل مؤمتر 
عــام 2008: “إنفــاذ حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التدريــب املهنــي: نــدوة بحــث 
ــق الخــرباء  ــل “اجتــامع فري ــدا؛ وعــىل املســتوى اإلقليمــي مث ــك بكن إجــرايئ” يف كيبي
بشــأن دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التدريــب املهنــي” عــام 2006. ولقــد أســفرت 
تلــك االجتاعــات عــن تجميــع عــدد مــن األفــكار التــي ســاهمت يف هــذا الدليــل. 
ــر  ــن األدوات والتقاري ــا م ــات وغريه ــك االجتامع ــداوالت تل ــىل م ــالع ع ــن االط وميك
الصــادرة عــن االجتامعــات املتعلقــة بهــذا املوضــوع عــىل املوقــع اإلليكــرتوين التــايل: 

.www.ilo.org/disability

ســوف تجــدون يف ثنايــا صفحــات “دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التدريــب املهنــي: 
دليــل عمــي” أفــكاراً ومناهجــاً عمليــة مــن أجــل وضــع وتنفيذ اســرتاتيجية لضــامن أن 
يصبــح برنامــج تنميــة املهــارات الــذي تقدمــه متاحــاً أمــام املتدربــني ذوي اإلعاقــة، وأن 
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يجــدوا فيــه املســاندة الالزمــة مــن أجــل النجــاح. ولهــذا فــإن الدليــل الــذي بــني أيدينــا 
هــو األكــرث شــموالً مــن بــني األدلـّـة واملطبوعــات الســابق اإلشــارة إليهــا، ألنــه يتضمــن 
اإلطــار الحاكــم املســتمد مــن السياســات الدوليــة، باإلضافــة إىل مفهــوم الدمــج مــن 
ــي،  ــب املهن ــط للدمــج يف أوســاط التدري ــة التخطي ــق، وكيفي ــة والتطبي ــث النظري حي

مــع أســاليب محــددة ميكــن اســتخدامها يف الفصــل والورشــة.

ــت  ــواء كان ــني، س ــب واملعلم ــز التدري ــري مراك ــاً مدي ــل أساس ــذا الدلي ــتهدف ه يس
ــة،  ــا غــري رســمية، أو ريفيــة، أو برامــج مجتمعي ــي ينفذونه الربامــج التدريبيــة الت
ــح شــهادات رســمية.  ــي متن ــة الكــربى الت ــا املؤسســات الحكومي ــي تقدمه ــك الت أو تل
ــك أفــكاراً لصانعــي السياســات ومتخــذي القــرارات  وســوف يقــدم هــذا الدليــل كذل
إلصــدار توجيهــات فعالــة تتعلــق بالدمــج، وتخصيــص ميزانيــات واقعيــة لجعــل الدمــج 
حقيقــة واقعــة. إال أن هــذا الدليــل، كــام هــو واضــح مــن عنوانــه، دليــل عمــي وليــس 

دليــل سياســات.

ويقــدم هــذا الدليــل ملديــري املراكــز واملعلمــني املنفذيــن لتدريبــات تنميــة املهــارات 
املشــورة العمليــة والتوجيــه العمــي الــذي يحتاجــون إليــه الجتــذاب املتدربــني 
ولتهيئــة بيئــة تدريــب مرحبــة والحفــاظ عليهــا، وللعثــور عــىل رشكاء، وضــامن نجــاح 
املتدربــني ذوي اإلعاقــة. وال يتــأتَّ تفعيــل السياســات واملعايــري الدوليــة والوطنيــة إال 
مــن خــالل القامئــني عــىل تدريــب املهــارات الذيــن يعملــون عــىل املســتوى الوطنــي 
ــني  ــع املتدرب ــة وجمي ــخاص ذوي اإلعاق ــح لألش ــام يتي ــي، م ــتوى املجتمع ــىل املس وع
املشــاركة بصــورة كاملــة. وســوف تســتفيد الــدول واملجتمعــات مــن املســاهامت التــي 
ســيقوم بهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف االقتصــاد وتنميــة املجتمعــات التــي يعيشــون 
ــة  ــني املتعلق ــت القوان ــات وطُبق ــذت السياس ــا نُف ــا، إذا م ــون فيه ــون ويعمل ويتدرب

ــي. ــب املهن ــة يف االندمــاج يف املســار العــام للتدري بحــق األشــخاص ذوي اإلعاق

ــي  ــه باتريشــيا موري ــا قامــت ب ــان والشــكر مل ــة بالعرف ــة العمــل الدولي ــر منظم تق
مــن جهــد، باعتبارهــا الكاتبــة الرئيســة لهــذا الدليــل. والشــكر موصــول أيضــاً  لغســان 
الصفــار، وأشــواين أجــاروال، ورميونــد جرانــال، وعبــد الحميــد قالعــي، وحســن نداهــي، 
وســاندرا روتبويــك، وجــورم ســكاجريلوند، وبيــرت فرميلــني، والعاملــني امليدانيــني مبنظمــة 
العمــل الدوليــة الحاليــني والســابقني، وكذلــك االستشــاريني يف تدريــب املهــارات، الذيــن 

قامــوا مبراجعــة النســخة األوىل للدليــل والتعليــق عليهــا. 
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ــة أيضــاً أن تتقــدم بشــكر خــاص إىل ديــربا بــريي كبــرية  وتــود منظمــة العمــل الدولي
األخصائيــني يف دمــج اإلعاقــة ســابقاً، ملــا قدمتــه مــن مســاهامت يف موضــوع الدليــل 
ــل  ــة العم ــور منظم ــن منظ ــيام م ــة، والس ــم الوثيق ــة وتنظي ــن أمثل ــه م ــا قدمت وم
الدوليــة. كــام توجــه الشــكر إىل باربــارا مــوراي كبــرية األخصائيــني يف مجــال اإلعاقــة، 

ــة.  ــه مــن مداخــالت فني ــه مــن مراجعــة إضافيــة ومــا قدمت ملــا قامــت ب

ــذا  ــتخدم ه ــن يس ــكل م ــان ل ــكر والعرف ــة بالش ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــرياً تق وأخ
ــع  ــي. م ــب املهن ــة يف التدري ــخاص ذوي اإلعاق ــج األش ــىل دم ــاعدتهم ع ــل ملس الدلي

ــم. ــاح يف جهودك ــاً بالنج ــم جميع ــات لك ــب التمني أطي

جني هودجز كريس إيفانز-كلوك  
رئيسة رئيس  

فرع النوع واملساواة والتنوع فرع املهارات والقابلية للتوظيف 
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IX

مقدمة الطبعة العربية

ــه  ــذي أصدرت ــم ال ــل امله ــة هــذا الدلي ــة العربي ــرة باللغ ــدم ألول م ــا أن نق ــم لن رشف عظي
ــام  ــي، م ــل املهن ــة يف التأهي ــخاص ذوي اإلعاق ــج األش ــز دم ــة لتعزي ــل الدولي ــة العم منظم
ــد  ــة. فق ــه املنظم ــو ل ــذي تدع ــق ال ــل الالئ ــرب للعم ــرص أك ــىل ف ــم ع ــاهم يف حصوله يس
ــة يف مجــال اإلعاقــة خــالل العقــود  ــرية املبذول ــه عــىل الرغــم مــن الجهــود الكب ــا أن الحظن
املاضيــة، إال أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخصوصــاً الســيدات منهــم مــا زالــوا يعانــون مــن 

ــل.  ــوق العم ــج يف س ــة الدم صعوب

لــذا، فقــد قامــت املنظمــة مــن خــالل مــرشوع "وظائــف ومهــارات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة" 
ــذا  ــار ه ــا. يف إط ــة لحله ــب يف محاول ــن جان ــرث م ــن أك ــكلة م ــذه املش ــع ه ــل م بالتعام
املــرشوع الــذي نفذتــه املنظمــة مــن 2014 إىل 2017 بالرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة 
اإلمنــايئ والصنــدوق املــرصي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت تــم تدريــب أكــرث مــن 600 
ــع  ــم رف ــام ت ــل. ك ــا ســوق العم ــارات يحتاجه ــىل مه ــة ع ــة وبرصي ــة حركي شــخصاً ذا إعاق
ــني  ــل ب ــكل أفض ــق بش ــىل التوفي ــة ع ــري الحكومي ــة وغ ــة الحكومي ــات املعني ــدرات الجه ق
الباحثــني عــن عمــل والوظائــف املتاحــة. كــام تــم تشــجيع الــرشكات الدامجــة عــىل توفــري 
ــم املــرشوع  ــود، اهت ــة إىل هــذه الجه ــة. باإلضاف ــاً باألشــخاص ذوي اإلعاق ــرث ترحيب ــة أك بيئ

ــة بالدمــج يف ســوق العمــل، ومنهــا هــذا الدليــل. بإصــدار مراجــع ومصــادر ذات صل

أنتهــز هــذه الفرصــة لإلعــراب عــن خالــص الشــكر لــكل مــن ســاهم يف إصــدار هــذا الدليــل. 
أخــص بالتقديــر أ/ إجــالل شــنودة وأ/ جيهــان الرشقــاوي وأ/ عبدالغنــي بــركات للمراجعــة 

والتدقيــق وأ/ كريســتني هوفــامن لدعمهــا املســتمر مللــف اإلعاقــة باملنظمــة.

بيرت ڤان غوي، مدير منظمة العمل الدولية – مكتب القاهرة.

تــم متويــل هــذا الكتيــب مــن خــالل رشاكــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
)UNPRPD(، وهــو جهــد تعــاوين فريــد يجمــع بــني كيانــات األمــم املتحــدة والحكومــات 
ومنظــامت األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملجتمــع املــدين لتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يف جميــع أنحــاء العــامل متاشــياً مــع االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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هذا الدليل

ــني يف  ــن واملدرب ــة للمديري ــورة العملي ــدم املش ــي يق ــل ل ــذا الدلي ــم ه ــم تصمي ت
مراكــز وبرامــج التدريــب املهنــي حــول كيفيــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويقصــد 
مبصطلــح املديــر الشــخص الــذي يديــر مؤسســة التدريــب املهنــي، أو مديــر برنامــج 

ــي. ــب املهن ــي بالتدري مْعِن

ــام املدربــني واملديريــن بالعمــل معــاً مبــا يجعــل بيئــة التدريــب بيئــة  والبــد مــن قي
ــة  ــاً بسياس ــاً  التزام ــم أيض ــون لديه ــو أن يك ــل ه ــع األمث ــع. والوض ــة بالجمي مرحب
الدمــج، وأن تتوفــر لهــم املــوارد الخاصــة يف إطــار منظومــة التدريــب املهنــي، حتــى 
يتســنى لهــم تطبيــق اإلرشــادات العمليــة التــي يقدمهــا هــذا الدليــل بصــورة كاملــة. 
ــي  ــل صانع ــم عم ــن صمي ــل م ــة والتموي ــن السياس ــاس م ــك األس ــري ذل ــرب توف ويعت
ــن ســوف يجــدون معلومــات هامــة بخصــوص  ــرارات، الذي السياســات ومتخــذي الق
عملهــم يف هــذا الدليــل الــذي يرتكــز عــىل مبــادئ دوليــة تتمثــل يف توفــري املســاواة 
ــاب  ــب الكتس ــاق التدري ــة يف نط ــخاص ذوي اإلعاق ــرص لألش ــؤ الف ــة وتكاف يف املعامل
املهــارات. ويتطــرق هــذا الدليــل أيضــاً  إىل املصطلحــات واملفاهيــم األساســية املتعلقــة 
بالدمــج، والتــي يعــد البعــض منهــا جــزءاً مــن املعايــري الدوليــة مثــل اتفاقيــات منظمــة 
ــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ــة األمــم املتحــدة املعني ــة، واتفاقي العمــل الدولي

ولكــن هــذا الدليــل ليــس دليــالً حــول كيفيــة صياغــة السياســات أو وضــع الترشيعــات، 
وإمنــا هــو دليــل عمــي بــه أفــكار ميكــن تنفيذهــا عــىل مســتوى معــني بغــّض النظــر 
عــن امليزانيــات والسياســات. وبالرغــم مــن أنــه مــام ال شــك فيــه أن توافــر ميزانيــة 
ــج  ــىل دم ــني ع ــب العامل ــق ولتدري ــواع العوائ ــع أن ــة جمي ــة إلزال ــة مخصص مركزي
ــة مــن شــأنها املســاهمة يف  ــا معاون ــة وتوفــري تكنولوجي اإلعاقــة ولــرشاء أدوات معين
ــني ذوي  ــلبية إزاء املتدرب ــات الس ــة، إال أن اإلتجاه ــرث فاعلي ــج أك ــود الدم ــل جه جع
ــم  ــل اندماجه ــا يعرق ــرث م ــي أك ــاً - ه ــة عموم ــخاص ذوي اإلعاق ــة- وإزاء األش اإلعاق
ونجاحهــم. ويســعى هــذا الدليــل إىل معالجــة تلــك املعوقــات يف اإلتجاهــات، وإن كان 

العــالج األمثــل لتغيــري اإلتجاهــات يتــم مــن خــالل املامرســة العمليــة.

ــم أن  ــا ميكــن لك ــي مب ــو معن ــت”، فه ــري املخاطــب “أن ــل ضم ويســتخدم هــذا الدلي
ــة  ــال األشــخاص ذوي اإلعاق ــي تدمجــوا بشــكل فع ــني ل ــن أو مدرب ــوه كمديري تفعل
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ــن  ــب يف أماك ــع التدري ــورش أو مواق ــية أو ال ــب أو الفصــول الدراس ــج التدري يف برام
العمــل. ويدعوكــم الدليــل إىل أن تكونــوا مبدعــني، وإىل إرشاك املتدربــني ذوي اإلعاقــة 
ليــس فقــط يف حجــرة الدراســة، أو مــكان التعليــم، وإمنــا أيضــاً  يف العمليــة اإلبداعيــة 
الراميــة إىل تنفيــذ أفــكار الدمــج وتطبيقهــا عــىل األوضــاع الفرديــة التــي تنشــأ عندمــا 

يواجــه الشــخص ذو اإلعاقــة إحــدى العقبــات يف البيئــة التــي يعيــش فيهــا.

ومــن خــالل قراءتكــم لصفحــات هــذا الدليــل، ســوف تجــدون مبادئــاً وأفــكاراً تنطبــق 
عــىل أي بيئــة، ســواء كنتــم تعملــون يف برنامــج مجتمعــي ريفــي صغــري، أو يف مرفــق 
ــج  ــي، أو برنام ــري حكوم ــج غ ــاص، أو برنام ــب خ ــج تدري ــري، أو يف برنام ــي كب حكوم
تدريــب يف موقــع العمــل، وســواء توفــرت لكــم السياســات والدعــم التمويــي الــذي 

تتمنوهــم أم ال.

كيف تستخدمون هذا الدليل؟

ينقسم هذا الدليل إىل أربعة فصول:

1.  معلومات عن اإلعاقة.
2.  التخطيط من أجل الدمج.

3. التعلم واإلعاقة والرتتيبات التيسريية املعقولة.
4.  الجانب االجتامعي للدمج.

وكــام ميكــن أن تتبينــوا مــن هــذا العــرض املوجــز فــال ميكــن أن يســتقل فصــُل بذاتــه.
فالفصــل األول يقــدم معلومــات أساســية حــول اإلعاقــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــو 
األمــر ذو الصلــة بــكل فصــٍل مــن الفصــول. ولــي تخططــون مــن أجــل الدمــج )الفصــل 
الثــاين(، فإنــه مــن الــالزم أن تتفهمــوا واقــع الدمــج داخــل الفصــل الــدرايس أو البيئــة 
التعليميــة )الفصــل الثالــث(، ويف التفاعــالت االجتامعيــة ألن ذلــك أمــر بالــغ األهميــة 
مــن أجــل التعلــم والتوافــق )الفصــل الرابــع(. ولهــذا فإننــا نقــرتح أن تقــرأوا أوالً هــذا 

الدليــل برمتــه، ثــم ترجعــون إىل أجــزاء معينــة منــه عنــد الــرورة.

ــن  ــرض م ــح الغ ــدأ بتوضي ــة، ويب ــية عملي ــات أساس ــىل معلوم ــل ع ــوي كل فص يحت
الفصــل ببســاطة، وينتهــي مبالحظــات محــددة للمديريــن واملدربــني، يعقبهــا ملخــص 

ــبة. ــتامرات أو أدوات مناس ــة إس ــول ذات الصل ــق بالفص ــري. ويلح قص
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الفصل 1:                                       

معلومات عن اإلعاقة

1-1 الغرض من الفصل

ــول  ــات ح ــزودوا باملعلوم ــم أن تت ــب عليك ــج يج ــم يف الدم ــدء يف جهودك ــل الب قب
األوضــاع الحاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والسياســات املحــددة املتعلقــة بحقوقهــم، 

ــه. ــون في ــذي تعمل ــا يف الوضــع ال ــي ميكــن تطبيقه ومناهــج الدمــج الت

الغرض من هذا الفصل هو:

ــع إىل  ــرة املجتم ــة ونظ ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــية ح ــات أساس ــم معلوم 1. تقدي
ــة. اإلعاق

2. عرض املفاهيم األساسية للدمج وأساليب تحقيق ذلك الدمج.

2-1 اللغة واإلعاقة واالتجاهات

1-2-1 املصطلحات والتعريفات

ــخص ذو  ــوق، أو الش ــخص املع ــي: الش ــة مصطلّح ــل الدولي ــة العم ــتخدم منظم تس
اإلعاقــة وصيــغ الجمــع منهــام بشــكل تبــاديل، بحيــث تعكــس االســتخدامات املختلفــة 
ــح  ــل مصطل ــال، يَُفضَّ ــبيل املث ــىل س ــامل. وع ــول الع ــني ح ــن املصطلح ــة لهذي واملفضل
ــة  ــارصة الذاتي ــات املن ــة املتحــدة، وتســتخدم جامع ــون” يف اململك “األشــخاص املعوق
مثــل “املنظمــة الدوليــة للمعوقــني” صيغــة مشــابهة إال أننــا نجــد بلدانــاً أخــرى تدافــع 
بشــدة عــن لغــة “األشــخاص أوالً”، وتعتــرب اســتخدام مصطلحــات مثــل “األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة” أو “الشــخص ذو اإلعاقــة الذهنيــة” األكــرث احرتامــاً. مــن املهــم أن تشــريوا إىل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملصطلــح األكــرث احرتامــاً يف بلدكــم، وباســتخدام املســميات 

التــي يفضلهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة أنفســهم.
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يتــم اســتخدام بعــض املصطلحــات التــي تشــري إىل أنــواع معينــة مــن اإلعاقــة بطــرق 
مختلفــة يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل. عــىل ســبيل املثــال نجــد أن مصطلــح “صعوبات 
التعلــم” يشــري يف بعــض الــدول إىل األشــخاص الذيــن يعالجــون املعلومــات بطريقــة 
مختلفــة عــن اآلخريــن ولهــذا يتعلمــون بطريقــة مختلفــة، ومــن املمكــن أن يكــون 
ــر عــىل قدرتهــم عــىل  ــراءة النــص وفهمــه( مــام يؤث ــٍل يف ق ــرايئ )خل لديهــم عــر ق
ــالد أخــرى  ــل. ولكــن يف ب ــا خل ــة ليــس به ــإن قدرتهــم الذهني ــك ف القــراءة، ومــع ذل
ــم  ــن لديه ــك الذي ــىل أولئ ــح يشــتمل ع ــذا املصطل ــإن ه ــة املتحــدة- ف ــل اململك -مث
إعاقــة ذهنيــة. ويف هــذا الدليــل، يشــري مصطلــح اإلعاقــة الذهنيــة إىل الشــخص الــذي 
ــم” إىل  ــات التعل ــح “صعوب ــري مصطل ــن، ويش ــن اآلخري ــاً م ــرث بطئ ــم بصــورة أك يتعل

الشــخص الــذي لديــه اختــالف يف أســلوب املعالجــة عــن اآلخريــن.

أمــا مصطلــح اإلعاقــة العقليــة فكثــرياً مــا تســتخدمه الحكومــات لإلشــارة لفئــة مــن 
ــذا  ــاً، وه ــية-االجتامعية مع ــة النفس ــة واإلعاق ــة الذهني ــىل اإلعاق ــتمل ع ــة تش اإلعاق
ــل. ونــويص أن تحــددوا يف عملكــم  ــؤدي إىل لبــس، وال يســتخدم يف هــذا الدلي أمــر ي
ــية-االجتامعية، أو  ــة النفس ــة، أواإلعاق ــة الذهني ــدون اإلعاق ــم تقص ــا إذا كنت ــاً  م أيض

ــة. مصطلحــات محــددة مثيل

إذن مــا هــو تعريــف اإلعاقــة أو الشــخص ذي اإلعاقــة؟ تعــرّف منظمــة العمــل الدوليــة 
الشــخص ذا اإلعاقــة باملعنــى الوظيفــي عــىل أنــه: “الفــرد الــذي يــؤدي وجــود خلــل 
ــورة  ــد بص ــه إىل الح ــه- لدي ــرتف ب ــدد ومع ــي -مح ــي أو عق ــي أو ذهن ــدين أو ح ب
ملحوظــة مــن فرصــه يف الحصــول عــىل عمــل مناســب والحفــاظ عليــه والعــودة إليــه 
والتقــدم فيــه”. أمــا إتفاقيــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــد التطــور”، وتنــص عــىل أن األشــخاص ذوي  ــا “مفهــوم قي ــرف اإلعاقــة عــىل أنه فتّع
اإلعاقــة هــم “مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة 
أو حســية قــد متنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن املشــاركة بصــورة 

كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــىل قــدم املســاواة مــع اآلخريــن”.

وســيكون لبلــدك تعريفهــا الرســمي لإلعاقــة، وقــد يكــون لديهــا عــدة تعريفــات بنــاًء 
عــىل الغــرض مــن التعريــف وكيفيــة اســتخدامه. فمثــالً ألغــراض املطالبــة مبزايــا مثــل 
ــراض  ــرث، ولكــن ألغ ــة أك ــة الطبي ــف إىل الناحي ــل التعري ــد ميي ــي ق الضــامن االجتامع
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ــم املصممــة بهــدف الحصــول عــىل عمــل فــإن التعريــف الوظيفــي  التدريــب والتعل
هــو األجــدى واألكــرث اســتخداماً.

1-2-2 اإلعاقة: حقائق واعتبارات

تُقــّدر نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بـــ %15 مــن عــدد الســكان عــىل مســتوى العــامل 
طبقــاً لبيانــات منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل. وفيــام تتبايــن اإلحصــاءات 
ــتطيعون أن  ــم تس ــات، فإنك ــن التعريف ــام تتباي ــة ك ــدان املختلف ــن البل ــادرة م الص
ــة يف  ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــدد م ــد ع ــه يوج ــا أن ــة مؤداه ــىل حقيق ــون ع تعّول
ــم تعتقــدون، ورمبــا كان لديكــم  ــه أكــرب بكثــري مــام كنت ــذي تعيشــون في املجتمــع ال

ــرة. ــري الظاه ــة غ ــن ذوي اإلعاق ــون م ــة متدرب ــل الدراس اآلن يف فص

هناك بضع نقاط هامة يتعني أن تؤخذ بعني االعتبار:

اإلعاقة ميكن أن تكون شيئاً ظاهراً، مثل رؤية شخص يتوكأ عىل عصا.  –

اإلعاقــة ميكــن أن تكــون شــيئاً غــري ظاهــر، مثــل شــخص لديــه صمــم أو صعوبــة   –
تعلــم.

اإلعاقــات لهــا مســميات مثــالً: كــف البــرص، الصمــم، صعوبــات التعلــم، التوحــد،   –
إعاقــة نفســية-اجتامعية، أو اإلعاقــة الذهنيــة. ولكــن يتفــاوت النــاس يف قدراتهــم، 

حتــى عندمــا يكــون لديهــم نفــس نــوع اإلعاقــة، وفيــام يــي بعــض األمثلــة:

ــة أي يشء، بينــام شــخص آخــر يوصــف  قــد ال يتمكــن شــخص كفيــف مــن رؤي  –
ــىل  ــاعده ع ــا يس ــة م ــن الرؤي ــه م ــون لدي ــد يك ــرص ق ــف ب ــه ك ــأن لدي ــاً ب أيض

ــرية. ــروف الكب ــراءة الح ــرك وق التح

قــد ال يتمكــن شــخص لديــه شــلل دماغــي مــن املــي، أو التحــدث بوضــوح، أو   –
أن يســتخدم يديــه بســهولة، بينــام شــخص آخــر لديــه أيضــاً  شــلل دماغــي قــد 
يســتطيع أن ميــي بــيء مــن املســاعدة، ويتحــدث، وميكــن فهمــه بســهولة أو 

ــه. يســتطيع اســتخدام يدي

إن مســمى اإلعاقــة ليــس تفســرياً ملــا يســتطيع أو ال يســتطيع الشــخص أن يفعلــه   –
ــم أال  ــب عليك ــه يج ــذا فإن ــة. وله ــرة الدراس ــة، أو حج ــزك، أو الورش ــل مرك داخ

ــه أو مســامها. ــوع إعاقت ــاء عــىل ن تطرحــون افرتاضــات حــول الشــخص بن
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ال يحتــاج بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل تعديــالت لالشــرتاك يف برنامــج   –
التدريــب املهنــي. وعــىل ســبيل املثــال ال يحتــاج شــخص ميــي بعــرٍج خفيــف إىل 

ــبة. ــة يف املحاس ــدورة تدريبي ــم ل ــًة إذا إنض ــالت خاص ــة تعدي أي

ــبيل  ــىل س ــا، ع ــهل إجراؤه ــن الس ــة م ــالت طفيف ــرون إىل تعدي ــاج آخ ــد يحت – ق
املثــال: قــد يحتــاج أحــد األشــخاص خطـّـاً أكــرب حتــى يســتطيع القــراءة، فيــام قــد 
يحتــاج آخــرون إىل مســاندة أكــرب كاملســاعدة ملعرفــة طريقهــم داخــل املبنــى، أو 
فرصــة لـ“اإلحســاس” بأشــياء يصفهــا املــدرب أثنــاء املحــارضة، أو رشائــط ســمعية 

للمــواد املطبوعــة.

– يعــرف كثــري مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة التغيــريات التــي يحتاجــون إليهــا، 
وميكــن أن يســاعدوكم يف العثــور عليهــا أو تصنيعهــا. وقــد يتمكــن آخــرون مــن 
مســاعدتكم إذا مــا ســألتم عــن احتياجاتهــم، بينــام قــد ال يــدرك آخــرون نوعيــة 

ــم. ــاح له ــي ميكــن أن تت ــا أو الت ــي يحتاجــون إليه املســاعدة الت

– األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يذهبــون إىل مركزكــم لديهــم دافعيــة للتعلــم وهــم 
أفضــل مصــدر إلفادتكــم بشــأن التعديــالت أو التيســريات الالزمــة حتــى يتســنى 

لهــم املشــاركة بصــورة كاملــة.

ــه ال يجــب التعميــم عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ملجــرد أن  توضــح هــذه القامئــة أن
لديهــم إعاقــة. فاألشــخاص ذوو اإلعاقــة -شــأنهم شــأن غــري ذوي اإلعاقــة- لــكل منهــم 
ســامتهم الفريــدة، ولديــه مــا يفضلــه ومــا ال يريــده، ولــكل منهــم قدراتــه واهتامماتــه 
ومهاراتــه. تضيــف اإلعاقــة مســتوى آخــر مــن التنــوع يتعــني عليكــم أخــذه يف 

ــن. ــني جيدي ــن أو مدرب ــم مديري الحســبان، باعتبارك

يف بعــض األوســاط ال تتــاح الفرصــة ألشــخاص ذوي إعاقــات معينــة إال للحصــول عــىل 
أنــواع محــددة فقــط مــن التدريبــات، بنــاء عــىل تفكــري منطــي وأفــكار مســبقة عــن 
طبيعــة اإلعاقــة. ومثــال ذلــك افــرتاض أن يتعلــم األشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــة يف 
التنقــل مهــارات الكومبيوتــر ألنهــم يســتطيعون الجلــوس، والذيــن لديهــم كــف بــرص 

يتعلمــون التدليــك )املســاج( ألن البــرص ليــس مطلوبــاً يف هــذه الحالــة. 
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يــؤدي هــذا النهــج إىل تســكني األشــخاص يف التدريبــات أو يف الوظائــف حســب 
ــاء عــىل قدراتهــم أو اهتامماتهــم. ولكــن يقــوم مركــز التدريــب  إعاقاتهــم، وليــس بن
املتميــز بتقييــم قــدرات واهتاممــات الطــالّب، ويتيــح لهــم اختيــار فــرص التدريبــات 
مــع توفــري املســاندة والتيســريات إذا اقتــى األمــر، ويجــب تطبيــق نفــس هــذا النهــج 
ــة. وعليكــم أن تســعوا مــن جانبكــم مــع أنفســكم ومــع  ــني ذوي اإلعاق عــىل املتدرب
ــة، وأن  ــب النمطي ــات والقوال ــن الفرضي ــص م ــم إىل التخل ــم أو زمالئك ــني معك العامل

ــة. ــام األشــخاص ذوي اإلعاق ــب أم ــع فــرص التدري ــح جمي ــون عــىل فت تعمل

قــد تنطبــق فرضيــات مامثلــة بشــأن األشــخاص ذوى اإلعاقــة بصفــة عامــة أيضــاً  عــىل 
ــن  ــورات ع ــس تص ــد تعك ــة ق ــور النمطي ــك الص ــام أن تل ــة، ك ــاء ذوات اإلعاق النس
األدوار املبنيــة عــىل النــوع. فالنســاء ذوات اإلعاقــة يواجهــن عوائــق مزدوجــة تــؤدي 
ــز تقــوم عــىل كونهــن لديهــن إعاقــة وعــىل كونهــن نســاًء. وملــا كان األمــر  إىل التميي
ينــرصف غالبــاً إىل دفــع النســاء غــري املعوقــات إىل دراســة أعــامل منطيــة مثــل تصفيــف 
ــاً مــا يتــم دفــع النســاء ذوات اإلعاقــة إىل االنخــراط يف  ــه غالب الشــعر أو الطهــي، فإن
ــالً أن  ــك مث ــرى اآلخــرون أنهــا أكــرث مالمئــة لهــن، مــن ذل مجــاالت التدريــب التــي ي
املــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية قــد توضــع يف فصــل تدريبــي عــن الفنــون أو تشــغيل 
ــام أن  ــة، ك ــذه الحال ــة يف ه ــألة هام ــمع مس ــرب الس ــث ال يعت ــة حي ــات الحياك ماكين
ذلــك العمــل قــد يعتــرب هــو األنســب للمــرأة مــن بــني مجــاالت أخــرى مــن مجــاالت 

التدريــب التــي قــد يرغــن فيهــا مثــل إصــالح املاكينــات أو أعــامل اللحــام.

ومــن املأمــول أن يشــجعكم هــذا الدليــل عــىل فتــح آفــاق تفكريكــم بشــأن اإلعاقــة، 
ومــا يعنيــه أن يكــون الشــخص لديــه إعاقــة وكيفيــة إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
مــن خــالل االســتخدام املبــدع للتكنولوجيــا املســاعدة والرتتيبــات التيســريية املعقولــة 
ــة  ــرأة ذات اإلعاق ــر أن امل ــىل تذك ــاعدكم ع ــام يس ــاندة. ك ــكال املس ــن أش ــا م وغريه

يجــب أن تحظــى أيضــاً مبجموعــة كاملــة مــن خيــارات التدريــب.
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1-2-3 وجهات نظر بشأن اإلعاقة

نظرات إىل اإلعاقة عفى عليها الزمن

لســنوات طويلــة، كان األشــخاص ذوو اإلعاقــة يظلــون يف املنــزل، أو يوضعــون يف 
مؤسســات مصممــة لهــم خصيصــاً، أو يعزلــون بطــرق أخــرى. وحينــام أتيحــت لهــم 
مؤخــراً فــرص للتعلــم يف املــدارس أو لإللتحــاق بربامــج تدريــب، كانــت تلــك األماكــن 
يف الغالــب منفصلــة عــن مثيلتهــا املتاحــة لغــري ذوي اإلعاقــة. وكــام الحظنــا يف الجــزء 
الســابق فــإن تواجدهــم كان يف وظائــف ومجــاالت تدريــب مبنيــة عــىل أفــكار مســبقة 
عــام يســتطيع األشــخاص ذوو اإلعاقــة القيــام بــه مثــل: تصليــح الســاعات )ملســتخدمي 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــالل )لألش ــة الس ــك )املســاج( وصناع ــة( والتدلي ــرايس املتحرك الك
ــك االســتبعاد والعــزل والفصــل.  ــكار الســلبية هــي أســاس ذل ــت األف ــة(. وكان البرصي

فــكان يُْنظَــر إىل اإلعاقــة عــىل أنهــا: 

– لعنة.

– مرض قد يكون ُمعدياً.

ــه الحــارضة أو  ــا يف حيات ــال ارتكبه ــن أو للشــخص عــىل أفع ــاب ألحــد الوالدي – عق
ــة. املاضي

– حالة طبية البد من معالجتها مبعرفة أطباء أو غريهم من املختصني.

يشء يسبب اإلزعاج لغري ذوي اإلعاقة.   –

وارتــأى صانعــو السياســات أنــه ميكــن رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصــورة أفضــل 
وتقديــم اهتاممــاً فرديــاً لهــم يف هــذه البيئــات العازلــة، وأنــه عنــد تدريبهــم بصــورة 
ــب املنفصــل  ــني، كــام أن التدري ــوا” مــن تقــدم غــري املعاق ــن “يبطئ ــم ل ــة فه منفصل
مــن شــأنه الرتكيــز عــىل الوظائــف التــي ارتــأى صانعــو السياســات أنهــا أكــرث مالءمــة 
لقدراتهــم. وتــكاد كل القــرارات التــي تتخــذ بخصــوص األشــخاص ذوي اإلعاقــة التُتَّخــذ 
ــامم  ــأيت االهت ــن. وي ــة آخري ــا مبعرف ــهم، وإمن ــة أنفس ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش مبعرف

ــل الصدفــة. ــة أو اهتامماتهــم أو رغباتهــم عارضــاً أو مــن قبي بتفضيالتهــم الفردي
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النظرة الحديثة إىل اإلعاقة: النموذج االجتامعي

مــع تطــور حركــة حقــوق اإلنســان ظهــر النمــوذج االجتامعــي لإلعاقــة، الــذي ينظــر إىل 
املجتمــع عــىل أنــه هــو مــن يضــع العقبــات التــي تحــول بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وبــني املشــاركة الكاملــة يف شــؤون مجتمعهــم واقتصادياتــه. فاملجتمــع ملتــزم بإزالــة 
تلــك العقبــات، كــام أن عــىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة القيــام بــدور محــوري يف إزالــة 
تلــك العقبــات. تتضمــن إزالــة العقبــات جعــل البيئــة أكــرث إتاحــة وتوفــري املعلومــات 
ــري اإلتجاهــات إزاء  وســن القوانــني والسياســات املتعلقــة بالدمــج، والعمــل عــىل تغي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ونجــد اليــوم يف كثــري مــن املجتمعــات أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ينخرطــون يف 
“منظــامت األشــخاص ذوي اإلعاقــة” فيصبــح لهــم صــوت قــوي، وتســاعد منارصتهــم 
ــج عــن  ــاء. ولقــد نت ــة عــىل تشــكيل دورهــم يف األرسة واملجتمــع ومــع األصدق الذاتي
هــذا النمــوذج االجتامعــي الجديــد والصــوت القــوي لــذوي اإلعاقــة تكويــن نظــرة أكرث 

ــاآليت: تقدمــاً لإلعاقــة تعــرتف ب

– أن اإلعاقة ميكن أن تحدث ألي شخص يف أي لحظة من لحظات حياته/ا.

– أن اإلعاقة حقيقة من حقائق الحياة، وهي حدث يحدث طبيعياً.

– أن اإلعاقة ميكن أن تكون مؤقتة أو دامئة.

– ميكــن للشــخص ذي اإلعاقــة أن يشــارك أو يســاهم يف أي نشــاط عنــد إزالــة 
العقبــات املوجــودة يف البيئــة أمــام مشــاركته.

– ميكــن بــل ويجــب إزالــة العقبــات أو التغلــب عليهــا، فاملشــاركة الكاملــة حــق مــن 
الحقوق. 

وفيام يي مثالن بسيطان إلزالة العقبات يف أوساط التدريب املهني:

ــر ولكــن  ــح مربمــج كمبيوت ــد أن يصب ــة ويري ــة حركي ــه إعاق ــدرو لدي ــال األول: بي املث
يوجــد ســلم ذو درجــات عديــدة للوصــول إىل معمــل الكومبيوتــر. ميكــن التغلــب عــىل 
هــذه العقبــة عــن طريــق نقــل معمــل الكومبيوتــر أو ميكــن أن يقــوم أحــد األشــخاص 
مبســاعدة بيــدرو عــىل صعــود الســالمل )إن اســتطاع ذلــك( وأن يحمــل لــه أدواتــه التــي 
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سيســتخدمها يف الفصــل. ويف حالــة اســتخدام بيــدرو كــريس متحــرك، فإنــه ميكــن وضــع 
منحــدر باإلضافــة إىل أو بــدالً مــن الســالمل.

املثــال الثــاين: قــد ال يريــد املعلمــون اســتخدام ميزانياتهــم لتوفــري ترتيبــات تيســريية 
ــة  ــج الناطق ــل الربام ــريات مث ــذه التيس ــض ه ــث أن بع ــة، حي ــخاص ذوي اإلعاق لألش
للمكفوفــني، أو االتفــاق مــع مرتجمــي لغــة اإلشــارة للصــم قــد يكــون مكلفــاً. ولكــن 
ميكــن التغلــب عــىل هــذه العقبــة، حيــث ميكــن إنشــاء صنــدوق مركــزي تابــع ملراكــز 
ــرصف هــذه  ــى ال ت ــة حت ــات التيســريية املعقول ــل الرتتيب ــة لتموي ــب الحكومي التدري
ــر/ة البحــث عــن رشكاء يف  ــة، أو ميكــن للمدي ــواد التعليمي ــة امل ــن ميزاني ــات م النفق

ــد العــون عــىل أســاس تطوعــي أو بتكلفــة مخفضــة. املجتمــع ليقدمــوا ي

ولعــل أفضــل نهــج إلزالــة العقبــات املحتملــة هــو أن نســأل أوالً الشــخص ذا اإلعاقــة 
ليقــرتح علينــا حــالً يناســب احتياجاتــه/ا، ذلــك أن الشــخص ذا اإلعاقــة رمبــا يكــون قــد 
طــّور حلــوالً صالحــة للتعامــل مــع العقبــات يف الحيــاة اليوميــة. ويف حالــة التدريــب، 
ميكــن أن تطْلِــْع الشــخص ذا اإلعاقــة عــىل حجــرة الدراســة أو مــكان التدريــب، ودعــه 
ــالت أو  ــة بالتعدي ــه قامئ ــْع مع ــه، وَض ــع مع ــم اجتم ــة، ث ــة التعليمي ــب العملي يراق
التيســريات التــي مــن شــأنها أن متكنــه/ا مــن املشــاركة الكاملــة يف أنشــطة التدريــب.

ــي يتعــني عليكــم أن تســألوها، وأن  ــي بعــض األســئلة الت ــام ي وباختصــار، نطــرح في
ــا: ــة عليه ــوا عــىل اإلجاب تحصل

– هــل ميكــن للشــخص التحــرك داخــل البيئــة )دخــول املبنــى، والوصــول إىل حجــرة 
الدراســة، واســتخدام دورة امليــاه، أو التنّقــل يف الكافيترييــا أو مــكان اإلقامــة حــال 

توافــره(؟

ــا  ــم به ــي يتعل ــة الت ــس الطريق ــة بنف ــرة الدراس ــم يف حج ــتطيع التعل ــل يس – ه
اآلخــرون؟ 

– وإذا مل يستطع، فام هي العقبات؟

– هل ميكن إزالة العقبات أو التغلب عليها؟ 

– كيف؟

– متى ميكن التغلب عليها؟

– من سيشارك يف هذه املهمة؟

– ما هي خطة إزالة العقبات؟
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1-3 الدمج - ماذا يعني

1-3-1 الدمج، املشاركة يف األنشطة معاً

الدمــج معنــاه أن يشــارك األشــخاص ذوو اإلعاقــة وغــري ذوي اإلعاقــة يف نشــاط معــاً، 
ــا تعنــي أكــرث  وأن يتفاعلــوا مــع بعضهــم البعــض عــى قــدم املســاواة. واملســألة هن
مــن كونهــم يف مــكان واحــد أو يف حــدث واحــد. إنهــا أكــرث مــن مجــرد رؤيــة نفــس 
الــيء، وســامع نفــس الــيء، أو القيــام بنفــس الــيء. الدمــج يعنــي أن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وغــري ذوي اإلعاقــة ميــرون بــذات الخــربة يف نفــس الوقــت ويشــاركون يف 
تلــك التجربــة. وتوجــد يف الحيــاة اليوميــة أمثلــة للدمــج: أشــخاص ذوو إعاقــة وغــري 
ذوي إعاقــة يأكلــون معــاً يف مطعــم، أو يقومــون بالتســوق ســوياً، يجلســون ويتفاعلون  

مــع بعضهــم البعــض أمــام الكومبيوتــر، أو يقومــون بزراعــة بــذور الزهــور معــاً. 

الدمــج هــو جــزء طبيعــي مــن التجربــة اإلنســانية. وقــد ينطــوي الدمــج عــىل نــوع من 
املســاندة أو الرتتيبــات التيســريية املعقولــة حتــى يتمكــن األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن 
املشــاركة يف أي نشــاط أو حــدث مــع األشــخاص مــن غــري ذوي اإلعاقــة. وميكــن تقديــم 
ــات التيســريية  ــة أو إرشــادية. وقــد تنطــوي الرتتيب املســاندة يف صــورة مســاعدة بدني
املعقولــة عــىل تقديــم املعلومــات يف أشــكال مختلفــة عــن الطباعــة املتعــارف عليهــا 
)وتســمى باألشــكال البديلــة( أو إعــادة تنظيــم املســاحة حتــى يســتطيع مســتخدمو 

الكــرايس املتحركــة املشــاركة يف نشــاط مــا مــع غريهــم.
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1-3-2 الدمج من منظورات متعددة

ــة-  ــري ذوي إعاق ــة أو غ ــوا ذوي إعاق ــواء كان ــم -س ــاس ومواقفه ــارب الن ــاوت تج تتف
ــرص  ــس الف ــدون نف ــة ينش ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــري م ــة، وكث ــج اإلعاق ــأن دم بش
املتاحــة ألقرانهــم مــن غــري ذوي اإلعاقــة، فهــم يريــدون الذهــاب إىل املدرســة، وتطويــر 
املهــارات، وهــم يريــدون فــرص عمــل، وأن يكــون لهــم بيــت وأرسة وأصدقــاء. وهــم ال 
يريــدون االنفصــال أو العزلــة أو االبتعــاد عــن اآلخريــن. كــام أنهــم ال يريــدون أن يبــّت 
اآلخــرون يف شــأنهم: مــا إذا كانــوا يذهبــون إىل التدريــب وأيــن، وأي مســار يتخذونــه 
يف العمــل، وهــم يريــدون أن يختــاروا أيــن يعيشــون، وأن يشــاركوا مشــاركة كاملــة يف 
األنشــطة مــع أرسهــم وأصدقائهــم. هــذا هــو مــا يعنيــه الدمــج بالنســبة لهــم، وهــذا 

مــا يجعلهــم متحمســني بشــدة لــه.

وقــد يســاور بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة القلــق بشــأن الدمــج بســبب خــربات مــن 
االســتبعاد واملواقــف الســلبية مــروا بهــا خــالل حياتهــم أو حتــى املضايقــات الرصيحــة. 
ــة “دمجهــم” أال  ــد يخشــون يف حال ورمبــا يفتقــدون الثقــة وتســاورهم املخــاوف، وق
تكــون تلــك هــي الخــربة الحقيقيــة التــي ميــر بهــا اآلخــرون. ومثــال ذلــك أن يتواجــدوا 
ــيئاً  ــون ش ــم يفعل ــة ولكنه ــري ذوي اإلعاق ــن غ ــني م ــع املتدرب ــة م ــرة الدراس يف حج
مختلفــاً عــام يقــوم بــه أقرانهــم يف الفصــل. وقــد يخــى األشــخاص ذوو اإلعاقــة أيضــاً 
مــن عــدم حصولهــم عــىل الرتتيبــات التيســريية املعقولــة، وبالتــايل عــدم اســتطاعتهم 
املشــاركة الكاملــة يف األنشــطة، وأنهــم لــن يحظــوا بالتجربــة الكاملــة لهــذه األنشــطة 
ــه إعاقــة ســمعية  ــال، إذا كان الشــخص لدي شــأنهم شــأن اآلخريــن. وعــىل ســبيل املث
فــإن خــربة مشــاهدة فيديــو بــدون نــص مكتــوب عــىل الشاشــة للحــوار الــذي يــدور 

تعتــرب خــربة مختلفــة يف املشــاهدة عــن غــريه مــن الســامعني.

ــه الدمــج، ألنهــم رأوه  ــذي يعني ــا ال ــة يعرفــون م ــاس مــن غــري ذوي اإلعاق بعــض الن
أو مارســوه كجــزء طبيعــي مــن الحيــاة. وقــد يكونــوا أصدقــاء ألشــخاص ذوي إعاقــة 
أو مدافعــني عــن حقوقهــم، أو تواجــدوا يف بيئــات دامجــة. ولكــن قــد يســاور القلــق 
آخريــن ممــن عليهــم مســؤولية “إحــداث الدمــج” بشــأن كيفيــة القيــام بذلــك، بــل 
رمبــا يتســاءلون عــام إذا كان ذلــك ممكنــاً. ورمبــا يســاوركم يشء مــن القلــق يف هــذا 

الشــأن أيضــاً.
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1-3-3 مزايا الدمج

عندمــا تتــاح الفــرص أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وغــري ذوي اإلعاقــة للقيــام بأشــياء 
ــني-  ــري معاق ــني وغ ــك أن الناس-معاق ــة، ذل ــج إيجابي ــف إزاء الدم ــون املواق ــاً تك مع
عندمــا يقضــون الوقــت معــاً يف بيئــة مهنيــة، وكذلــك يف غريهــا مــن البيئــات، فإنهــم 

يتعلمــون:

– أن لديهم اهتاممات وأهدافاً مشرتكة.

– أن هناك أكرث من طريقة إلنجاز األشياء.

– أن الكل يستفيد عندما يعملون معاً إلنجاز شيئ ما.

– أن قبول واحرتام االختالف يرثي بيئة التعلم للجميع.

ــا  ــي يقدمونه ــة الت ــة التعليمي ــع العملي ــون بتطوي ــم يقوم ــون وه ــرى املدرب ــد ي وق
ــن  ــتفيدون م ــك ويس ــّدرون ذل ــن يق ــني اآلخري ــة، أن املتدرب ــني ذوي اإلعاق للمتدرب

ــة: ــض األمثل ــي بع ــام ي ــاً. وفي ــع ايض ــة التطوي عملي

– بدء كل جلسة باستعراض ملا دار يف الجلسة السابقة.

– وضــع نظــام أو “روتــني” داخــل الجلســة، يتــم اتباعــه باســتمرار مــن جلســة إىل 
أخــرى.

ــة  ــه يف الجلس ــم تغطيت ــوف يت ــا س ــة مل ــوط العريض ــني بالخط ــد كل املتدرب – تزوي
ــة. التالي

ــدرايس  ــد خــارج إطــار الفصــل ال ــة حــول الدمــج أن متت وميكــن لالتجاهــات اإليجابي
ــرو  ــف مدي ــا يص ــل. وعندم ــاب العم ــة وأصح ــادات املجتمعي ــز إىل األرس والقي واملرك
املراكــز واملدربــون واملتدربــون لآلخريــن مــا يجــري يف بيئــة التدريــب الدامجــة فقــد 
ــادات املجتمــع أن  ــاء األمــور واألزواج أو الزوجــات وأصحــاب العمــل وقي يرغــب أولي

ــوا بأنفســهم مــا يجــري ويقدمــوا الدعــم.  يتبين

– ســوف يــرى أوليــاء األمــور واألزواج أو الزوجــات واألقــارب أن أحــد أعضــاء أرستهــم 
يتعلــم املهــارات التــي تــؤدي بــه/ا إىل وظائــف بأجــر.

– ســوف يتبــني وأصحــاب العمــل أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــادرون عــىل اكتســاب 
املهــارات التــي هــى محــل تقديــر مــن جانــب أصحــاب العمــل.
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– ســوف تتبــني القيــادات املجتمعيــة إمكانيــة منــو حجــم العمــل وتعــرف أن النمــو 
مــن شــأنه املســاهمة يف النــامء االقتصــادي للمجتمــع.

ــة  ــاة املجتمعي ــب الحي ــة جوان ــل كاف ــة جع ــاس قيم ــن الن ــري م ــني كث ــوف يتب – س
ــع. ــة للجمي متاح

– ســوف يرغــب أناســاً أكــرث يف العمــل معــاً، رمبــا مــن خــالل املجالــس االستشــارية، 
ملســاعدة مراكــز التدريــب املهنــي واملواقــع املجتمعيــة األخــرى عــىل أن تصبــح 

دامجــة.

1-4 تحقيق الدمج - مفاهيم أساسية

ــة  ــج بجعــل البيئ ــق الدم ــق بعــض األســاليب األساســية لتحقي ــة، وتتعل ــج عملي الدم
والخدمــات ميــرة عــن طريــق اســتخدام التصميــم العــام يف مرحلــة البنــاء أو 
ــن  ــزءاً م ــام ج ــم الع ــات التصمي ــن تقني ــالت إذا مل تك ــراء التعدي ــم اج ــط، ث التخطي
عمليــة البنــاء أو عمليــة التخطيــط منــذ البدايــة. ويتعلــق مفهــوم الرتتيبــات التيســريية 
ــا، أو  ــى يتســنى للشــخص اســتكامل مهمــة م ــة حت ــالت فردي ــة بإجــراء تعدي املعقول
االشــرتاك يف نشــاط مــا أو النفــاذ إىل مبنــى بــال معوقــات، بغــض النظــر عــام لديهــم من 
إعاقــة. ومثــة مفهــوم آخــر هــام وهــو توفــري تدريــب لرفــع الوعــي باإلعاقــة إليجــاد 
تّفهــم لقضايــا اإلعاقــة ســعياً إىل إزالــة اإلتجاهــات الســلبية نحــو اإلعاقــة ونحــو قدرات 

ــة. وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

1-4-1 التصميم العام واإلتاحة

وفقــاً التفاقيــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــإن التصميــم 
العــام هــو “تصميــم املنتجــات والبيئــات والربامــج والخدمــات لــي يســتعملها جميــع 
النــاس، بأكــرب قــدر ممكــن، دون حاجــة إىل تكييــف أو تصميــم متخصــص”، وإن كان ال 
يســتبعد الحاجــة إىل أدواٍت مســاعدة أو القيــام بعمليــة تطويع أو تعديــالت متخصصة 
بنــاء عــىل االحتياجــات الخاصــة للفــرد. وســوف يحــد االســتخدام املســتمر للتصميــم 

العــام مــن الحاجــة إىل تلــك األنــواع مــن التعديــالت يف كثــري مــن الحــاالت.
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أحــد األمثلــة الشــائعة يف التصميــم العــام هــو فتحــة الرصيــف أو املنحــدر املمهــد يف 
ــذي يســمح ملســتخدمي الكــرايس املتحــرك باالنتقــال مــن أحــد جوانــب  الرصيــف ال
الشــارع إىل الجانــب اآلخــر دون أن يحملــوا هــامً الرتفــاع الرصيــف ودون أن يحتاجــوا 
إىل مســاعدة اآلخريــن. كذلــك فــإن عــامل املحــال املســؤولني عــن توصيــل الطلبــات 
ويدفعــون العربــات املحملــة باملشــرتوات ال يحملــون هــامً للعبــور عنــد وجــود هــذا 
ــاء األمــور الذيــن يدفعــون بعربــات األطفــال  املنحــدر، كــام أن وجــوده يســمح ألولي
ــب اآلخــر مــن الشــارع بســهولة. كــام يشــعر اآلخــرون، والســيام  بالوصــول إىل الجان
املســنون الذيــن قــد يعانــون مــن صعوبــات يف التــوازن أو الحركــة، بأنهــم أكــرث أمنــاً 
ــاة  ــن الحي ــزءاً م ــف اآلن ج ــات الرصي ــت فتح ــد أصبح ــع. لق ــل يف التقاط ــد التنق عن
ــا كان  ــي لوجوده ــع األص ــدول، والداف ــن ال ــري م ــا يف كث ــع وجوده ــة، ومتوق اليومي
تيســري نفــاذ مســتخدمي الكــرايس املتحركــة مــن أحــد جوانــب الشــارع إىل الجانــب 

اآلخــر، ولكــن مــن الواضــح اآلن أن كثرييــن يســتفيدون مــن تلــك الفتحــات .

ومثــة مفهــوم آخــر هــام يعتــرب أيضــاً جــزء مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
ــة وصــول األشــخاص ذوي  ــى “إمكاني ــة، مبعن أال وهــو اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاق
اإلعاقــة، عــىل قــدم املســاواة مــع غريهــم، إىل البيئــة املاديــة املحيطــة ووســائل النقــل 
ــال،  ــات واالتص ــم املعلوم ــات ونظ ــك تكنولوجي ــا يف ذل ــاالت، مب ــات واالتص واملعلوم
واملرافــق والخدمــات األخــرى املتاحــة لعامــة الجمهــور أو املقدمــة إليــه، يف املناطــق 
الحريــة والريفيــة عــىل الســواء”. وتقلــص اإلتاحــة العامــة كذلــك مــن الحاجــة إىل 
املســاندات أو التعديــالت الفرديــة، ألنهــا تجعــل البيئــة -بـــام يف ذلــك البيئــة الرقميــة- 

قابلــة لالســتخدام مــن الجميــع.

املبــاين  يف  واالســتخدام  اإلتاحــة  اعتبــارات  إىل  النظــر  العــام  التصميــم  يتطلــب 
ــىل  ــط، أي ع ــاين فق ــىل املب ــق ع ــام” يطب ــم الع ــة كان “التصمي ــات. يف البداي والخدم
ــا.  ــة به ــيارات امللحق ــار الس ــق انتظ ــرات، ومناط ــىل املم ــا، وع ــاين وداخله ــارج املب خ
واملبنــى املقــام عــىل مبــادئ التصميــم العــام هــو املبنــى الــذي يســتطيع أي شــخص 
دخولــه واســتخدام أي مســاحة فيــه. أي أنــه ال توجــد أي عقبــات للنفــاذ إىل املبنــى يف 
املدخــل الرئيــي أو دورات امليــاه أو االنتقــال مــن طابــق إىل آخــر أو اســتخدام صنابــري 
ــتالمها أو  ــع أو اس ــليم بضائ ــة أو تس ــالت التجاري ــن املح ــول إىل أي م ــاه أو الوص املي
مشــاهدتها أو أداء األعــامل، بــل إن التصميــم العــام يعنــي أن نظــم اإلنــذار يف املبــاين 
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تنبــه األشــخاص حتــى ولــو كانــوا مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة أو الســمعية إىل وجــود 
ــة طــوارئ. خطــر أو حال

ولعــل النهــج االســتباقي يف التصميــم العــام هــو األمثــل، مبعنــى جعــل املبنــى متاحــاً 
ــق  ــن طري ــة ع ــه إعاق ــور أي شــخص لدي ــل ظه ــى قب ــع حت ــاذ واســتخدام الجمي لنف
ــال  ــبيل املث ــىل س ــة. وع ــري املتوقع ــروف غ ــا للظ ــتعداد مقدم ــات، واالس ــة العقب إزال
ميكــن حجــز أماكــن النتظــار الســيارات أو تنظيــم وســائل النقــل امليــرة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة بحيــث تكــون هــذه الخدمــات متوفــرة إذا إحتــاج إليهــا أحــد. وكذلــك 
األخــذ يف االعتبــار األبــواب التــي ميكــن أن تفتــح بســهولة، ووضــع العالمــات اإلرشــادية 
بالحــروف الكبــرية، وبطريقــة “برايــل”، ودورات امليــاه امليــرة، إلــخ. كــام قــد يتطلــب 
ذلــك أيضــاً  وضــع الفصــول الدراســية األكــرث اســتخداماً يف الطابــق األريض، إىل جانــب 
ــادة، أو  ــا، والعي ــارضات، والكافيتريي ــة املح ــورة، وقاع ــم املش ــامل وتقدي ــب األع مكات

إتاحــة الوصــول إىل تلــك املرافــق شــائعة االســتخدام عــن طريــق املصاعــد.

ــة  ويجــري اآلن تطبيــق فكــرة التصميــم العــام بشــكل أكــرث شــموالً مــن مجــرد البيئ
ــر  ــاين التــي هــي منشــأ الفكــرة. فهــى تســتخدم يف أجهــزة الكومبيوت ــة واملب الفيزيقي
ــرش  ــا الب ــي يتبادله ــة الت ــات املتنوع ــك يف الخدم ــات وكذل ــادل املعلوم وبرامجــه، وتب
ويف حجــرات الدراســة واملحاكــم وإدارات الرشطــة واملحــال التجاريــة وكثــري مــن 
األعــامل. كــام ميكــن تطبيــق التصميــم العــام ومامرســته يف عمليــة اختيــار املتدربــني 
ويف اختبــارات املتقدمــني ويف إعطــاء التعليــامت، مبــا يف ذلــك عــرض املــادة املطبوعــة 

ــج. ــب واملنه ــم التدري ــة وتصمي ــواد اإلليكرتوني وامل

وتعنــي فكــرة التصميــم العــام للمنهــج التدريبــي، ضمــن ما تعنيــه، اســتخدام مجموعة 
مختلفــة مــن تقنيــات التدريــب حتــى يســتطيع كل مشــارك أن يتعلــم وفقــاً ألمنــاط 
التعلــم املختلفــة واملفضلــة لديــه. ويعنــي التصميــم العــام للمنهــج التدريبــي اتخــاذ 
ــداف  ــبة لأله ــاً  بالنس ــن أيض ــج ولك ــوى املنه ــبة ملحت ــط بالنس ــس فق ــاً لي ــاً مرن نهج

وطــرق التدريــس واملــواد التدريبيــة ووســائل التقييــم.

ــم العــام للمنهــج التدريبــي.  ــري مــن جوانــب التصمي ويحتــوي هــذا الدليــل عــىل كث
مــامً مــع األخــذ يف االعتبــار  وحتــى إذا كان املنهــج التدريبــي الــذي تنفــذه ليــس مصَّ
مفاهيــم التصميــم العــام، فإنــك تســتطيع تنفيــذ بعــض تلــك املفاهيــم عندمــا تقــوم 
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بالتدريــس )راجــع اإلطــار التــايل(. وتســاعد تلــك التقنيــات جميــع املتدربــني، وليــس 
فقــط أولئــك الذيــن لديهــم نــوع مــن أنــواع اإلعاقــات، وســوف تعــرف الكثــري عــن 

تلــك التقنيــات يف الفصــل الثالــث.

إطار 1: اقرتاحات من أجل تطبيق التصميم العام يف التدريس 

■ إســتخدم وســائل متعــددة يف التدريــس، مثــل رشح املوضــوع ثــم عــرض عمــي 
لكيفيــة تنفيــذ مــا تقولــه.

قدم للمتدربني نسخاً من رشائح العرض والشفافيات واملذكرات.   ■

حافــظ دامئــاً عــىل التتابــع الزمنــي ووجــه املتدربــني إليــه، مبعنــى: “ســنفعل    ■
ــاً أن نفعــل ذلــك”. ــا ثالث ــاً إىل هــذا، ثــم يتعــني علين هــذا أوالً، ثــم ننتقــل ثاني

ــرث  ــم األك ــا املفاهي ــن عليه ــهلة، واب ــام الس ــيطة أو امله ــكار البس ــدأ باألف اب   ■
تعقيــداً.

تأكد من آن آلخر وبصفة دورية من أن املتدربني يتابعون ما تقوله.   ■

إعــِط املتدربــني وقتــاً للمامرســة ولتذكــر املعلومــات الجديــدة ولدمجهــا مــع    ■
املعلومــات التــي تعلموهــا مــن قبــل إذا كان ذلــك مناســباً.

كن مرناً بشأن كيفية إجراء التقييم.   ■

2-4-1 الرتتيبات التيسريية املعقولة 

التصميــم العــام والتيســري يقصــد بهــام التدابــري االســتباقية املناســبة للجميــع. وهــي 
ــن ذوي  ــن م ــاً اآلخري ــد أيض ــا تفي ــة، ولكنه ــخاص ذوي اإلعاق ــب األش ــد فحس ال تفي
ــراءة  ــة يف الق ــارات املتواضع ــاب امله ــس أصح ــاالت تدري ــة، كح ــات الخاص االحتياج

ــال. ــة عــىل ســبيل املث والكتاب

ــه يف  ــا يتطلب ــرد، وم ــة فهــي مصممــة خصيصــاً للف ــات التيســريية املعقول ــا الرتتيب  أم
مواقــف معينــة مــن مواقــف التعلــم أو العمــل أو أي ظــروف أخــرى. وطبقــاً لالتفاقيــة 
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الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فهــي تعنــي “التعديــالت والرتتيبــات الالزمــة 
ــاك  ــون هن ــي تك ــري رضوري، والت ــري مناســب أو غ ــاً غ ــرض عبئ ــي ال تف ــبة الت واملناس
ــاس  ــىل أس ــة ع ــخاص ذوي اإلعاق ــع األش ــة متت ــددة، لكفال ــة مح ــا يف حال ــة إليه حاج

املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ومامرســتها”.

ويف األوضــاع الخاصــة بالتدريــب، تعنــي الرتتيبــات التيســريية املعقولــة اإلجــراءات التي 
م لالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة للمتدربــني.  تتخــذ، أو األدوات واألجهــزة التــي تقــدَّ
إذا كان مــكان التدريــب قــد تــم إعــداده بحيــث يكــون متاحــاً، فقــد ال يحتــاج األمر إال 
إىل تغيــريات إضافيــة قليلــة. فيــام يــي بعــض األســئلة األساســية التــي يتعــني أخذهــا 
يف الحســبان عنــد البــت يف تعديــالت إضافيــة ســواء كانــت العقبــات املوجــودة تتعلــق 

باإلتاحــة العامــة أو باالحتيــاج إىل إجــراء تيســريات فرديــة معقولــة:

– هل يستطيع املتدرب الذهاب إىل مكان التدريب والعودة منه بسهولة؟

– هــل يســتطيع املتــدرب التحــرك بســهولة يف الفصــل الــدرايس أو الورشــة أو قاعــة 
التدريــب؟

– هــل يســتطيع املتــدرب اســتخدام األشــياء املوجــودة يف حجــرة الدراســة أو الورشــة 
أو يف موقــع العمــل بســهولة وأمــان؟

– هــل املــادة التدريبيــة او العــرض العمــي يف الورشــة مقــدم بصــورة تتيــح للمتــدرب 
الحصــول عــىل املعلومات؟ 

– هل يستطيع املتدرب املشاركة مع املتدربني اآلخرين يف أنشطة املجموعات؟

ــأنه شــأن  ــق ش ــدرب التطبي ــق العمــي هــل يســتطيع املت ــق بالتطبي ــام يتعل – وفي
ــن؟ ــني اآلخري املتدرب

– فيــام يتعلــق بالربهنــة عــىل اكتســاب املعلومــات أو املهــارات )التقييــم واالختبــار(، 
ــن )أي أن  ــني اآلخري ــأن املتدرب ــأنه ش ــك ش ــام بذل ــدرب القي ــتطيع املت ــل يس ه

ــن(؟ ــل أداء اآلخري يكــون أداؤه مث

ــالت  ــاندة أو التعدي ــوع املس ــو ن ــا ه ــم األداء، م ــار أو تقيي ــق باإلختب ــام يتعل – في
ــدرب؟ ــا املت ــاج إليه ــي يحت ــدت، الت ــرى، إن وج األخ
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وكــام الحظنــا، فــإن كثــرياً مــن املعوقــات البيئيــة رمبــا تكــون قــد ُذلّلــت أثنــاء جهودكــم 
لتطبيــق مبــادئ التصميــم العــام، وتحســني اإلتاحــة مثــل وضــع منحــدرات أو فتحــات 
الرصيــف، وتوســيع فتحــات األبــواب، وتهيئــة دورات امليــاه لــي تكــون ميــرة 
ملســتخدمي الكــرايس املتحركــة. ولكــن قــد تنشــأ عقبــات أخــرى يف حجــرة الدراســة 
بالنســبة ملتــدرب معــني مل يكــن مبقدوركــم أن تتوقعوهــا مقدمــاً. فيمكــن أن تشــكل 
مثــالً ارتفاعــات املكتــب أو املنضــدة التــي يقــوم املتدربــون بــأداء عملهــم عليهــا، أو 
عــرض املمــر يف حجــرة الدراســة، أو اإلضــاءة، أو موقــع املعــدات أو كيفيــة اســتخدامها 
ــل  ــن أج ــالت م ــب تعدي ــات أو تتطل ــن( عقب ــا اليدي ــتخدام كلت ــاً أو باس ــالً وقوف )مث

متــدرب معــني.

وتحتــاج العقبــات املتعلقــة باملــادة التدريبيــة للــدورة أو طــرق التدريــب إىل املعالجــة 
عــىل أســاس فــردي. فــإذا كان العــرض يجــري أساســاً عــن طريــق وســائل املســاعدة 
البرصيــة، فــإن إجــراء ترتيبــات تيســريية معقولــة قــد يكــون رضوريــاً للمتدربــني الذيــن 
لديهــم ضعــف بــرص. وميكــن أن يتــم توفــري املــادة التدريبية للمتــدرب مســبقاً مكتوبة 
بحــروف كبــرية، أو تزويــده مبــدّون يكتــب لــه، و/أو إضافــة الوصــف الســمعي عنــد 
ــرض التوضيحــي والصــور(. وال  ــو والع ــالم الفيدي ــل أف ــة )مث ــواد البرصي ــتخدام امل اس
ميكــن اتخــاذ القــرارات حــول تلــك التيســريات إال حــني تلتقــون باملتقــدم أو املتــدرب 
وتصفــون لــه/ا كيــف ســيتم التدريــب، وتناقــش معــه/ا الرتتيبــات التيســريية املعقولــة 

التــي تناســبه/ا لــي يستفيد/تســتفيد مــن التدريــب.

واملتدربــون مــن ذوي اإلعاقــة، مثــل ضعــف الســمع أو الصمــم أو اإلعاقــة البرصيــة 
ــم  ــن تيســريات، إال أنه ــه م ــا يحتاجــون إلي ــم مب ــن يخربك ــة، هــم أفضــل م أو الحركي
قــد يكونــوا خائفــني أو غــري مســتعدين إلبالغــك مبــا يحتاجونــه، وقــد يصبحــون أكــرث 

ارتياحــاً إذا مــا قدمــت دعــوًة لهــم للقيــام بــاآليت:

– زيارة املبنى.

– زيارة الفصول الدراسية أو الورشة أو أماكن التدريب األخرى.

– التعــرف عــىل كيفيــة تقديــم العــروض ومــا املتوقــع مــن املتدربــني بدنيــاً ومعرفيــاً 
أثنــاء التدريــب.
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تذكّــر أنــه عنــد تغيــري بيئــة التدريــب مــن الفصــل الــدرايس مثــالً إىل الورشــة، أو مــن 
معهــد التدريــب إىل موقــع العمــل، فإنــه يتعــني تقييــم بيئــة التدريــب الجديــدة، وأن 
تتــم مواءمتهــا بطريقــة مامثلــة. وعــىل ســبيل املثــال يحمــل املتدربــون عــىل خدمــة 
ــادق الكــربى جهــاز اتصــال يعمــل بالذبذبــات وذلــك  الغــرف يف إحــدى سالســل الفن
لتنبيههــم إىل وجــود حالــة طــوارئ أو مــا إذا كانــوا مطلوبــني يف املكتــب الرئيــي. ويف 
بعــض مواقــع العمــل والتدريــب تُســتخدم أجهــزة اإلنــذار التــي تصــدر وميضــاً ضوئيــاً 

لتنبيــه الُّصــم إىل وجــود حالــة طــوارئ. 

ــردي.  ــم عــىل أســاس ف ــة التقيي ــة بعملي ــات املتعلق ــن معالجــة العقب ــد أيضــاً م والب
ــرتاك يف  ــل االش ــة قب ــني ذوي اإلعاق ــم للمتدرب ــة التقيي ــإن رشح عملي ــاً ف ــا أيض وهن
الفصــل الــدرايس أو الورشــة ســوف ينبههــم إىل مــا يحتاجــون إىل القيــام بــه اســتعداداً 
ــم  ــى يتســنى لكــم تقييمه ــم لتغيريهــا حت ــي تحتاجــون أنت ــم وإىل األشــياء الت للتقيي

ــة.  بطريقــة عادل

وسوف تعرفون أكرث عن الرتتيبات التيسريية املعقولة يف الفصل 3.

1-4-3 التدريب عى رفع الوعي باإلعاقة

ــخاص  ــا األش ــي يواجهه ــات الت ــم العقب ــي أه ــلبية ه ــف الس ــون املواق ــا تك ــادًة م ع
ذوو اإلعاقــة، وهــي غالبــاً  الســبب الــذي يكمــن وراء اإلخفــاق يف معالجــة العقبــات 
األخــرى، مثــل تلــك املتعلقــة باإلتاحــة وبالقوانــني والسياســات وغريهــا. ويعتــرب 
التدريــب عــىل رفــع الوعــي باإلعاقــة أو التدريــب عــىل مســاواة اإلعاقــة نهجــاً يرمــي 

ــف الســلبية. ــك املواق ــد تل إىل تبدي

ــون  ــن يحتاج ــك الذي ــة ألولئ ــج اإلعاق ــة إىل رشح دم ــرص الرامي ــاد الف ــم إيج وعليك
إىل فهــم الفكــرة بطريقــة أفضــل، فقــد تحتاجــون إىل تثقيــف املوظفــني واألشــخاص 
املؤثريــن يف املجتمــع وأصحــاب العمــل. وعليكــم العمــل عــىل إرشاك األشــخاص 
ــون  ــى ينظــر إليهــم مــن تحاول ــب. حت ــة التدري ــة يف عملي ــني مــن ذوي اإلعاق املؤهل
التأثــري عليهــم عــىل أنهــم قيــادات ومدربــون ذوو كفــاءة. ومــن املنظــور الحقوقــي، 
فإنــه يجــب دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األمــور التــي تتعلــق بهــم إمــا بطريقــة 
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مبــارشة. أو غــري مبــارشة، ويشــكل دمجهــم يف التدريــب رســالة قويــة بشــأن الدمــج.

وإذا كان هنــاك أســاس قانــوين للدمــج -وهــو األمــر الــذي نجــده يف معظــم الــدول- 
ــالة  ــون رس ــب أن تك ــب. ويج ــة التدري ــوين إىل عملي ــار القان ــم اإلط ــم ض ــإن عليك ف
ــاً  ــع، وخصوص ــرد يف املجتم ــي خدمــة كل ف ــم ه ــي لديك ــب املهن منظومــة التدري
ــه أو  ــع برمت ــتهداف املجتم ــم رضورة الس ــوين؛ وإذا وجدت ــاس قان ــاك أس إذا كان هن
اســتهداف الــرشكات بغــرض إرشاك أصحــاب العمــل بصــورة أكــرب، فــإن عليكــم عــرض 
الدمــج مــن منظــور اقتصــادي. يعيــش كثــري مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حالــة مــن 
الفقــر، ومبســاعدتكم لهــم لتطويــر مهــارات يحتاجهــا ســوق العمــل، فإنكــم تدعمــون 
االقتصــاد املحــي وتحــّدون مــن األعبــاء املرتتبــة عــىل إعالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وتطلقــون مــوارد األرُس واملجتمــع نحــو أغــراض أخــرى. أمــا رشكات األعــامل فســوف 
يكــون لهــا نفــاذ إىل قاعــدة أوســع مــن العمــالء، واملواهــب، وفرصــة االســتفادة مــن 
قــوة عمــل أكــرث تنوعــاً، والوصــول إىل أشــخاص مدربــني ومؤهلــني مــن ذوي اإلعاقــة، 
ــخاص ذوي  ــف لألش ــة التوظي ــزام بحص ــىل االلت ــل ع ــاب العم ــاعدة أصح ــك ملس وذل

اإلعاقــة أو مــا يتصــل بذلــك مــن ترشيعــات.

ــع  ــة رف ــاركة يف عملي ــاً إىل املش ــم أيض ــة وأرسه ــخاص ذوو اإلعاق ــاج األش ــد يحت وق
ــد  ــة ق ــخاص ذوي اإلعاق ــض األش ــإن بع ــل، ف ــن قب ــارة م ــت اإلش ــام مت ــي. وك الوع
تســاورهم الشــكوك بشــأن مــا إذا كانــت مراكــز التدريــب ســرتحب بوجودهــم فعــالً، 
كــام أن بعــض أوليــاء األمــور وبعــض أفــراد األرسة قــد يكــون لديهــم مخــاوف بســبب 
انتقــال عضــو لديــه إعاقــة يف األرسة، أو حضــوره برنامــج تدريبــي يهــدف إىل الحصــول 

عــىل فــرص عمــل.

ــة  ــة خاص ــب بصف ــق تدري ــي يف أي مرف ــاز الوظيف ــون والجه ــاج املدرس ــوف يحت وس
ــن،  ــو ممك ــا ه ــأن م ــي بش ــع الوع ــطة رف ــدأ بأنش ــتمر، يب ــي ومس ــب نوع إىل تدري
ويجــب أن ينتقــل التدريــب خطــوة أخــرى بعــد ذلــك حتــى يشــمل طــرق التدريــس، 
ــة، وتوفــري  ــة أو اإلتيكيــت الخــاص باإلعاق والتدريــب عــىل آداب التعامــل مــع اإلعاق

ــل. ــي ناقشــناها يف هــذا الدلي ــا الت ــك مــن القضاي التيســريات، وغــري ذل

ــا يف دمــج األشــخاص ذوي  مثــال: عندمــا بــدأ معهــد Bagwa Folk للتنميــة يف تنزاني
اإلعاقــة يف فصــول التدريــب املهنــي، وجــدوا أن التدريــب وبنــاء الوعــي هــو مفتــاح 
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ــج، وعــىل  ــب الدام ــم والتدري ــم عــىل التعلي ــى املعلمــون تدريبه ــد تلق النجــاح. ولق
اســتخدام طريقــة برايــل ولغــة اإلشــارة، وعــىل املشــورة والقضايــا االجتامعية-النفســية 
املتعلقــة باإلعاقــة مبــا يف ذلــك كيفيــة إرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع جوانــب 
ــاة االجتامعيــة وأنشــطة مجتمعاتهــم. وقــد قامــت واحــدة مــن املنظــامت غــري  الحي
الحكوميــة املحليــة والخــرباء بتدريــب فريــق العمــل يف املعهــد عــىل مــدى أســبوعني، 
وبعــد ذلــك تــم توجيــه االهتــامم إىل موظفــي املعهــد اآلخريــن والطــالب واملجتمــع 
ــاعدة  ــة مس ــم، وكيفي ــج يف التعلي ــا الدم ــاواة ومزاي ــة واملس ــا الوصم ــة قضاي ملناقش
ــا أشــخاص  ــي به ــن أن األرس الت ــد أســفرت املناقشــات ع ــة. وق ــني ذوي اإلعاق املتدرب
ذوو إعاقــة - والتــي مل تكــن ترغــب مــن قبــل يف الســامح لهــم بالذهــاب -للمعهــد أو 
كان لديهــا تخــوف زائــد- بــدأت تغــري موقفهــا وتســمح ألبنائهــا باملشــاركة يف التدريــب 

والعمــل.

1-5 مالحظات للمديرين واملدربني

يحتــاج كل مــن مديــري مراكــز التدريــب واملدربــني إىل اســتيعاب املفاهيــم األساســية 
املتعلقــة بالدمــج. والدمــج اليحــدث فقــط يف الفصــل الــدرايس، وإمنــا يحــدث أيضــاً 
ــب  ــة التدري ــول أن يحــدث يف منظوم ــن املأم ــب، وم ــق التدري ــاء مرف ــع أنح يف جمي

برمتهــا، بــل واملجتمــع كذلــك.

وتحتــاج اإلدارة إىل النظــر ملوضــوع التوعيــة: مــن يحتــاج إىل التدريــب؟ كيــف ميكــن 
تقدميــه؟ مــن ســيقوم بالتدريــب؟ مــا هــي التكلفــة؟ وإذا كانــت منظومــة التدريــب 
ــة، فقــد تقــوم الحكومــة  ــادرة لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاق ــريس مب ــا تُ ــي برمته املهن
بتنظيــم التدريــب، أو يجــوز تــرك هــذه املهمــة لــإلدارة، ولكــن يجــب أال تُنــى. إن 
إعــداد املوظفــني وإتاحــة الفرصــة لهــم ملعرفــة املعلومــات املوجــودة يف هــذا الفصــل 

والفصــول التاليــة مســألة مهمــة مــن أجــل نجــاح مبــادرة دمــج اإلعاقــة .

ــر يف  ــق والنظ ــة يف املرف ــدى اإلتاح ــر إىل م ــب إىل النظ ــز التدري ــرو مراك ــاج مدي يحت
امليزانيــة ومــا هــو حجــم املبلــغ املخصــص لتذليــل العقبــات الفيزيقيــة. كــام يحتــاج 
املديــرون واملدربــون إىل النظــر يف امليزانيــات املحــددة التــي ميكــن إســتخدامها لعمــل 
ــريية  ــات التيس ــراء الرتتيب ــية وإج ــول الدراس ــج والفص ــة يف املناه ــالت املطلوب التعدي
ــول  ــج، والفص ــم املناه ــدء يف تقيي ــني الب ــن واملدرب ــىل املديري ــب ع ــة. ويج املعقول
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ــاً عــن املعوقــات وعمــالً عــىل  ــة بحث ــورش، ومواقــع التدريــب الخارجي الدراســية، وال
إزالتهــا. وهــذا النــوع مــن الجــرْد أو التحليــل مهــم حتــى قبــل عمليــة التخطيــط، حتــى 
يتســنى لكــم معرفــة مــا يتعــني عليكــم وضعــه يف الخطــة. ويعتــرب البحــث عــن إحــدى 
ــا عــىل درجــة مالمئــة مــن  ــون فيه ــة -إذا كان العامل منظــامت األشــخاص ذوي اإلعاق
التدريــب- أو البحــث عــن خــرباء مالمئــني آخريــن، أمــراً بالــغ األهميــة مــن أجــل فهــم 

وتقييــم تلــك القضايــا يف املرفــق الــذي تعملــون فيــه.

وســوف تتوقــف الطريقــة التــي تعالجــون بهــا تلــك العقبــات وغريهــا مــن العقبــات 
وتعملــون عــىل إزالتهــا عــىل منظومــة التدريــب وإطــار السياســات التــي تعملــون يف 
ظلهــا. وســوف يحــدد مســتوى الدعــم املؤســي -فيــام يتعلــق بإمكانيــات التمويــل 
وبنــاء القــدرات- حجــم مــا يحتــاج املديــر أو املــدرب إىل القيــام بــه دون دعــم مــن 
املنظومــة نفســها. ومــن األهميــة مبــكان أن نتذكــر أن مــوارد املجتمــع، مثــل تلــك التــي 
ــات  ــة والنقاب ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــخاص ذوي اإلعاق ــامت األش ــن منظ ــرد م ت

وقطــاع األعــامل وأعضــاء املجتمــع املــدين، مــن املمكــن أن تقــدم يــد العــون.

وبغــض النظــر عــن دعــم منظومــة التدريــب، أو الدعــم املجتمعــي، فإنــه ميكــن دامئــاً 
للمديــر واملــدرب إجــراء بعــض التعديــالت البســيطة عــىل فصــول الدراســة واملرافــق 

التــي ميكــن أن يرتتــب عليهــا تغيــرياً كبــرياً لصالــح املتدربــني مــن ذوي اإلعاقــة.

1-6 الخالصة

تعرفتــم مــن خــالل هــذا الفصــل عــىل بعــض املفاهيــم األساســية عــن اإلعاقــة 
ــد  ــج. وتع ــق الدم ــية لتحقي ــي األساس ــض املناح ــىل بع ــة، وع ــخاص ذوي اإلعاق واألش
هــذه املفاهيــم هــي أســاس املناقشــات واإلجــراءات التــي تــؤدي إىل التأهيــل املهنــي 
ــم  ــق املفاهي ــل بشــأن تطبي ــن التفاصي ــداً م ــدم الفصــل 3 مزي ــززه. ويق ــج وتع الدام
التــي تــم عرضهــا يف هــذا الفصــل، ويَُعــدُّ فهمهــا هــو مفتــاح االنخــراط يف التخطيــط 

ــايل. ــال، وهــو موضــوع الفصــل الت الفع
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الفصل 2 

التخطيط للدمج

2-1 الغرض من الفصل

ــر كــفء قيمــة التخطيــط،  ــد التخطيــط مــن احتــامالت النجــاح. ويعلــم كل مدي يزي
كــام أن كل مــدرب فعــال يقــوم بتخطيــط الــدروس ومــا يتصــل بذلــك مــن أنشــطة. 
ــد  ــه التحدي ــىل وج ــج ع ــو يعال ــج، وه ــط للدم ــة التخطي ــل كيفي ــذا الفص ــش ه يناق

ــة:  ــا املتعلقــة باألمــور التالي القضاي

–االلتزام والرؤية.

– جمع املعلومات.

– تحديد الهدف.

– تصميم خطة العمل.

– تنفيذ الخطة.

– تقييم الخطة.

2-2 االلتزام والرؤية

2-2-1 العوامل الدافعة

 قــد يكمــن الدافــع لعمليــة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف برنامــج التدريــب املهنــي 
يف الترشيعــات أو السياســات؛ أو قــد يتقــدم أشــخاص ذوو اإلعاقــة بطلبــات االلتحــاق؛ 
ــز  ــرو مراك ــد يرغــب مدي ــني؛ أو ق ــة مؤهل ــامالً ذوي إعاق ــرشكات ع ــب ال ــد تطل أو ق
التدريــب واملدربــون يف القيــام بالــيء الصحيــح؛ أو قــد تكــون هنالــك عوامــل أخــرى 
ــذي  ــب ال ــام التدري ــج أو نظ ــز أو الربنام ــح املرك ــأن يصب ــرار ب ــاذ الق ــاهم يف اتخ تس

تعملــون فيــه أكــرث دمجــاً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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أمثلــة: يف تنزانيــا عــام 2004، حفــزت خطــة قوميــة بشــأن اإلعاقــة الحكومــة للعمــل 
ــة. ويف  ــني ذوي اإلعاق ــالد للمتدرب ــي يف الب ــب املهن ــز التدري ــادة تيســري مراك عــىل زي
العــراق فــإن مرشوعــاً مشــرتكاً للتأهيــل املرتكــز عــىل املجتمــع بــني منظمــة العمــل 
الدوليــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بــدأ يدعــم بعــض مراكــز وبرامــج التدريــب 
ــام 1998، وهــو  ــاراً مــن ع ــرث دمجــاً اعتب ــح أك ــث تصب ــارة بحي ــة املخت ــي املحلي املهن

النهــج الــذي تبّنتــه الحقــاً مؤسســات حكوميــة أخــرى.

وبغــض النظــر عــن الدافــع، فــإن النجــاح مرّجــح إذا كان اإللتــزام بالدمــج نابعــاً مــن 
املنظمــة ذاتهــا، وال ســيام إذا كان أيضــاً  نابعــاً مــن املجتمــع ولــه ســند ترشيعــي أو 
ــون  ــا يحصل ــادراً م ــني ن ــه، ألن املتدرب ــة أهميت ــن املنظم ــع م ــزام الناب ــوين. ولاللت قان
عــىل دورة واحــدة فقــط يف برنامــٍج التدريــب املهنــي، وإمنــا يتلقــون دورات عديــدة. 
ولــو كانــت دورة أو دورتــان فقــط دامجتــني ولكــن الــدورات األخــرى املطلوبــة مــن 
أجــل الحصــول عــىل شــهادة املهــارات غــري دامجــة، فــإن املتدربــني ذوي اإلعاقــة لــن 
يتمتعــوا حينئــذ مبجموعــة الفــرص الكاملــة املتاحــة للمتدربــني اآلخريــن. أمــا االلتــزام 
املجتمعــي والقانــوين فإنهــام ينطويــان عــىل جوانــب عمليــة وجوانــب تتعلــق بحقــوق 
ــي  ــب املهن ــج يف التدري ــود الدم ــل جه ــّي تكل ــة، ل ــة العملي ــن الناحي ــان. فم اإلنس
بالنجــاح، فإنــه يلــزم توفــري املــوارد والخــربات والدعــم مــن جانــب املجتمــع أو املصــادر 
الحكوميــة، ومــن ناحيــة حقــوق اإلنســان، إن كان هنــاك التــزام قانــوين فســوف تعمــل 
الحكومــة عــىل األرجــح عــىل ضــامن النجــاح ومتابعــة النتائــج، وتوفــري نظــام لتلقــي 

شــكاوى األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

عنــد البــدء يف تنفيــذ التزامكــم بالدمــج، عليكــم أن تبحثــون عــن القوانــني والسياســات 
ــو  ــه مثــل هــذا االلتــزام يف املؤسســة أو الربنامــج أو املجتمــع. ول ذات الصلــة ومــن ل
ــو  ــى ل ــاً. ولكــن حت ــك، فمــن األرجــح أن يكــون التقــدم رسيع ــزم كل شــخص بذل الت
كنــت معلــامً يريــد دمــج متــدرب معــني لديــه إعاقــة، فســوف تجــد يف هــذا الدليــل 

ــك. ــي تســاعدك يف ذل ــكار الت األدوات واألف
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2-2-2 بناء االلتزام

رفع الوعي

إذا كان البعــض ال يشــارك يف االلتــزام، فــإن توفــري املعلومــات ورفــع الوعــي يصبحــان 
ــون  ــد الع ــد ي ــتطاعتك أن تنش ــإن باس ــاً، ف ب ــراً أو مدرِّ ــارك مدي ــاً. وباعتب ــراً رضوري أم
لتنظيــم مثــل هــذا التدريــب مــن زمالئــك وخصوصــاً مــن منظــامت األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. أو مــن خــرباء آخريــن يف املجتمــع. وقــد ناقشــنا يف الفصــل األول التدريــب 
لرفــع الوعــي، وســوف يتوقــف جمهــورك عــىل أي فئــة تســتهدفها لتحقيــق مزيــد مــن 
االلتــزام لديهــا: العاملــون أو الزمــالء أو أصحــاب العمــل أو املجتمــع أو أوليــاء األمــور 
ــة  ــة بتوســيع املجموع ــذ البداي ــام قمــت من ــة أنفســهم. وكل أو األشــخاص ذوو اإلعاق
ــاس  ــك تنشــئ تجمعــاً مــن الن ــي، فإن ــاً بالدمــج يف التدريــب املهن ــي تظهــر التزام الت

يســتطيعون مســاعدتك يف تشــكيل الهــدف والخطــة وكذلــك يف التنفيــذ والتقييــم.

صياغة رؤية

مثــة طريقــة أخــرى لتأمــني االلتــزام، أال وهــي صياغــة رؤيــة. والرؤيــة هــي بيــان حــول 
الكيفيــة التــي ســوف يبــدو عليهــا النظــام أو املرفــق أو الربنامــج يف املســتقبل. وبغــض 
ــا  ــز وميكنه ــة هــي إحــدى الســبل للتحفي ــإن الرؤي ــط ف النظــر عــن مســتوى التخطي
ــكار  ــول أف ــراد ح ــع األف ــيلة لتجمي ــة وس ــط. الرؤي ــداف والتخطي ــع األه ــة وض عملي
مشــرتكة وتأمــني االلتــزام. وقــد يكــون للنظــام أو املرفــق الــذي تتبعــه رســالة أو هــدف 
ــة يف ســوق العمــل،  ــل »توفــر التدريــب املهنــي عــى املهــارات املطلوب بالفعــل، مث
مــا يــؤدي إىل توفــر فــرص عمــل للجميــع«. وعــىل أيــة حــال فــإن الرؤيــة تحــدد مــا 
تتطلــع أن يكــون عليــه املرفــق أو الربنامــج أو النظــام الــذي تعمــل بــه بعــد فــرتة مــا.

ــة حــول الدمــج بســيطة عــىل النحــو  ــال فقــد تكــون صياغــة الرؤي وعــىل ســبيل املث
ــي  ــب املهن ــج التدري ــع برام ــون جمي ــوف تك ــنوات س ــاث س ــون ث ــايل: »يف غض الت
مفتوحــة ومتاحــة أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كــا ســوف تتوفــر الرتتيبــات 

ــم«.  ــاهمة يف نجاحه ــم للمس ــائل الدع ــة ووس ــرية املعقول التيس
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إطار 2: ما هو نظام التدريب املهني الدامج لإلعاقة؟

تنطوي نظم التدريب املهني الدامجة لإلعاقة عىل الخصائص التالية:

■ دمج املتدربني ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة يف منظومة واحدة.

ــا يف  ــة، مب ــك املنظوم ــب تل ــع جوان ــة يف جمي ــخاص ذوي اإلعاق ــاركة األش ■ مش
ذلــك تصميــم وتطويــر الربامــج وتوظيــف مدربــني ومعلمــني مــن ذوي اإلعاقــة 

يف تلــك الربامــج.

■ بيئــة خاليــة مــن العوائــق - بيئــة تزيــل كافــة العوائــق مبــا يف ذلــك العوائــق 
ــة  ــة والنفســية. تصمــم البني ــق اإلجتامعي ــم والعوائ ــق التعل ــة وعوائ الفيزيقي
ــدد  ــة، وتج ــخاص ذوي اإلعاق ــري لألش ــار التيس ــذ يف االعتب ــع األخ ــة م التحتي
ــة  ــم متاح ــون النظ ــريات وتك ــر التيس ــرة. تتوف ــح مي ــة لتصب ــق القامئ املراف
للجميــع مبــا فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة والســمعية وتكــون 

ــك. ــرة كذل ــل مي ــائل النق وس

■ أســاليب التدريــس يتــم تعديلهــا، وتوفــري وســائل تعليميــة مســاندة أو غريهــا 
مــن التعديــالت.

■ التوجيــه الوظيفــي متوفــر حتــى يســتطيع األشــخاص ذوو اإلعاقــة اتخــاذ 
االختيــارات املالمئــة. ويشــتمل ذلــك عــىل التقييــم الفــردي ملهــارات الطــالب، 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــد األش ــز ض ــذي ال مييّ ــتباقي ال ــه االس والتوجي

■ النهــج املبنــي عــى احتياجــات الســوق والــذي يكفــل جــودة التدريــب، 
ويعظــم نتائــج التشــغيل واملشــاركة الفعالــة ألصحــاب العمــل لضــامن تطويــر 

ــم. ــع احتياجاته ــّى م ــارات بصــورة تتم امله

■ االعــرتاف بأهميــة غــرس االتجاهــات اإليجابيــة -مبــا يف ذلــك اتجاهــات الطــالب 
والعاملــني مــن غــري ذوي اإلعاقــة- مبــا يكفــل مناخــاً مرّحبــاً وداعــامً لألشــخاص 

اإلعاقة. ذوي 

■ معلمــون وفريــق مســاند مــن األخصائيــني يف اإلعاقــة يقومــون بتطويــع 
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أســاليب التدريــس وتقنياتــه ضامنــاً لقيــام جميــع الطــالب -مبــن فيهــم 
الطــالب ذوو اإلعاقــة- بتطويــر الكفــاءات املهنيــة التــي يحتاجــون إليهــا.

■ موارد مالمئة كافية لتدعيم التدريب لجميع أنواع الطالب.

■ اإلعــداد املالئــم الــكايف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ضامنــاً لنجاحهــم يف التدريــب 
ــم  ــون بالتعلي ــث يلتحق ــة، بحي ــال ذوي اإلعاق ــمل األطف ــذا يش ــي. وه املهن
ــم  ــة ونظــم التعلي ــني املــدارس الثانوي ــه، والتشــبيك ب األســايس وينجحــون في

ــب. ــي والتدري املهن

ولقــد ُعقــد اجتــامع خــرباء يف بانجكــوك عاصمــة تايالنــد ملناقشــة الدمــج يف التدريــب 
ــة  ــص منظوم ــد خصائ ــة، إىل تحدي ــيط للرؤي ــالن البس ــاوزوا اإلع ــد تج ــي. ولق املهن
التدريــب املهنــي الدامــج. وتنطبــق العديــد مــن الخصائــص التــي حددوهــا عــىل أيــة 
ــاب  ــع أصح ــة م ــوق، والرشاك ــات الس ــىل احتياج ــى ع ــب املبن ــل التدري ــة مث منظوم
ــة وأن تصــف  ــة الرؤي ــن مجــرد صياغ ــد م ــد الذهــاب شــوطاً أبع ــا تري العمــل. ورمب
بالتفصيــل خصائــص التدريــب املهنــي الدامــج يف إطــار عملــك كــام فعــل هــذا الفريــق 

مــن الخــرباء.

3-2 جمع املعلومات

ســوف تتوقــف أنــواع املعلومــات التــي تطلبهــا عــىل مســتوى التخطيــط الــذي تقــوم 
ــد الوطنــي مــن أجــل اســرتاتيجية تســتخدم يف  ــه. ويختلــف التخطيــط عــىل الصعي ب
املنظومــة برمتهــا عــن التخطيــط املطلــوب مــن مديــر أو مســؤول مركــز أو برنامــج. 
وملــا كان هــذا الدليــل أساســاً مــن أجــل مديــري املراكــز واملدربــني، فــإن املعلومــات 
التــي ســتحتاج إليهــا متوفــرة بالفعــل لــك مثــل: امليزانيــة، وكيفيــة الوصــول إىل مــوارد 
إضافيــة إذا اقتــى األمــر؛ وعنــارص املجتمــع ومــوارده؛ واألهــداف العامــة ومتطلبــات 
ــوء  ــة يف ض ــث أو املراجع ــات إىل التحدي ــك املعلوم ــاج تل ــد تحت ــخ. وق ــة ال املنظوم
رؤيــة الربنامــج الدامــج للتدريــب املهنــي، وقــد تــرى االحتيــاج إىل مكونــات مختلفــة 
يف عمليــة التخطيــط، وهــو مــا ســوف نناقشــه الحقــاً. كــام قــد تحتــاج إىل معلومــات 
محــددة حــول املتدربــني املرتقبــني الذيــن يريــدون االشــرتاك يف الربنامــج أو التدريــب 

الــذي تقدمــه.
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2-3-1 معلومات عن املتدربني وعن بيئتك

ســوف تحتــاج إىل األنــواع التاليــة مــن املعلومــات املتعلقــة باملتدربــني وبالبيئــة التــي 
تعمــل فيهــا وبقدرتــك عــىل تلبيــة احتياجــات املتدربــني ذوي اإلعاقــة:

– كــم عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد يختــارون املشــاركة يف برنامــج 
ــه؟ ــذي تقدم ــي ال ــب املهن التدري

– مــا هــي أنــواع تدابــري اإلتاحــة والرتتيبــات التيســريية املعقولــة التــي ســوف تحتــاج 
إىل تنظيمهــا؟

– هــل األشــخاص الذيــن يريــدون االلتحــاق بالتدريــب عــىل اســتعداد لذلــك؟ وإذا مل 
يكــن األمــر كذلــك، فــام هــو املطلــوب ليصبحــوا مســتعدين؟

العدد املتوقع للمشرتكني من ذوي اإلعاقة

أهــم معلومــة يجــب عليــك جمعهــا هــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املتوقــع أن 
ــاً.  ــه دامج ــه إذا جعلت ــذي تقدم ــي ال ــب املهن ــج التدري ــاركة يف برنام ــاروا املش يخت
ــب  ــج التدري ــة حضــور برنام ــط ذو إعاق ــار شــخص واحــد فق ــم. إذا اخت ــدد مه فالع
املهنــي فهــذا وضــع، أمــا إذا كان هنالــك 250 شــخصاً ذا إعاقــة اختــاروا حضــور برنامــج 
التدريــب املهنــي فهــذا وضــع مختلــف متامــاً. وإذا كان هنــاك حصــة معينــة مطلــوب 
اســتكاملها كــام تفعــل بعــض الــدول، فإنــك ســوف تحتــاج عــىل األقــل إىل وضــع خطــة 

الســتكاملها.

تيسري البيئة

ــة  ــوا ذوي إعاق ــواء كان ــاس، س ــن الن ــب أن يتمك ــام يج ــم الع ــادئ التصمي ــاً ملب طبق
ــب  ــه التدري ــام في ــذي يق ــق ال ــى أو املرف ــن الوصــول إىل املبن ــة، م أو غــري ذوي إعاق
ودخولــه، واســتخدام املســاحات واالســتفادة مــن األنشــطة بالداخــل. إذا عرفتــم نــوع 
اإلعاقــات لــدى املتدربــني املرتقبــني فســوف تتمكنــون مــن تحديــد نوعيــة التغيــريات 
ــك  ــة وكذل ــواد التعليمي ــدات وامل ــة واملع ــوراً يف البيئ ــا ف ــون إىل إجرائه ــي تحتاج الت

ــة الحقــة. ــي ميكــن إجراؤهــا يف مرحل ــريات الت ــة التغي نوعي
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التيسريات االستيعابية

مــا هــي أنــواع الرتتيبــات التيســريية املعقولــة التــي ســوف تحتــاج إىل إجرائهــا؟ مــن 
الواضــح أن القــرارات التــي ســوف تتخــذ يف هــذا الشــأن ســوف تتوقــف عــىل حديثكــم 
ــم مــن  مــع األفــراد ومتطلباتهــم الخاصــة. ولكــن إذا عرفتــم أن فئــات معينــة مثــل الصُّ
املحتمــل أن يتقدمــوا بطلبــات لاللتحــاق، فإنكــم تســتطيعون أن تبــدأوا البحــث عــن 
تكلفــة ومصــادر التعاقــد مــع مرتجمــي لغــة اإلشــارة، والتفكــري يف اختيــارات تيســريية 
أخــرى. أمــا إذا كنتــم تنظمــون دورة لربنامــج مهــارات الحاســب اآليل وتتوقعــون 
ــدأوا يف البحــث عــن الربامــج  ــاً مــن املكفوفــني فإنكــم تســتطيعون أن تب عــدداً معين
اإلليكرتونيــة لقــراءة الشاشــة أو مــا يتصــل بهــا مــن تيســريات. وإذا عرفتــم أنكم ســوف 
تحتاجــون إىل عــدد معــني مــن مــدوين املذكــرات واملحــارضات فإنكــم تســتطيعون أن 
تبــدأوا يف االتصــال بالكليــات املحيطــة والنقابــات ودور العبــادة بحثــاً عــن متطوعــني.

االستعداد

ــدون أن يشــرتكوا يف برنامجــك يلبــون رشوط  ــن يري هــل األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذي
ــذ  ــه يتعــني عليكــم حينئ ــة بـــ »ال« بالنســبة للبعــض فإن االلتحــاق؟ إذا كانــت اإلجاب
أن تقــرر مــا إذا كنــت ســتضيف دورات أو أنشــطة حتــى تؤهلهــم للربنامــج ولتلبيــة 
ــرتاك يف  ــىل االش ــن ع ــوا قادري ــه وأن يصبح ــذي حددت ــتوى ال ــاق باملس رشوط االلتح
ــارات القــراءة  ــدورات مســاعدتهم عــىل تحســني مه ــك ال ــد تشــتمل تل ــب. وق التدري

ــة. ــة اســتخدام وســائل املواصــالت العام ــة، أو كيفي والكتاب

وكإجــراء عمــي إذا كنــت تقــوم بتقديــم تلــك الــدورات أو األنشــطة التأهيليــة 
للمتدربــني غــري ذوي اإلعاقــة، فإنــك تحتــاج إىل جعلهــا متوفــرة وميــرة للمتدربــني 
ــس  ــرية ولي ــرق كث ــة بط ــطة التأهيلي ــدورات أو األنش ــرض ال ــن ع ــة. وميك ذوي اإلعاق
طريقــة واحــدة. فيمكــن مســاعدة املتدربــني عــىل اكتســاب املهــارات التــي يحتاجونهــا 

ــب.  ــن التدري ــه أو كجــزء م ــوازي مع ــب أو بالت ــل التدري لالتحــاق قب

والشــك أن هــذه األنــواع مــن املعلومــات مــن حيــث عــدد املتدربــني املرتقبــني، 
ــات  ــب، والرتتيب ــاء التدري ــة أثن ــم الوظيفي ــن قدراته ــي تحــد م ــات الت ــة اإلعاق ونوعي
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ــتعدادهم  ــدى اس ــا، وم ــون إليه ــي يحتاج ــم الت ــائل الدع ــة أو وس ــريية املعقول التيس
ــه، ونطــاق  ــذي ترمــي إلي ــارش عــىل الهــدف ال ــري مب ــا تأث للتدريــب ســوف يكــون له

ــذ. ــرية التنفي ــة، ووت الخط

2-3-2 معلومات أخرى

SWOT تحليل

قــد تكــون عــىل درايــة بعمليــات التخطيــط التــي تبــدأ بتحليــل SWOT الــذي 
يتطلــب مــن املخططــني التعــرف عــىل مواطــن القــوة Strengths، ونقــاط الضعــف 
Weaknesses، والفــرصOpportunities، والتهديــدات Threats املتعلقــة بعمليــة 
التخطيــط. عــىل ســبيل املثــال فــإن مواطــن القــوة -التــي ميكــن أن تكــون داخليــة أو 
خارجيــة- ميكــن أن تكــون نظامــاً داعــامً للتدريــب املهنــي، وحــد أدىن مــن العــدد أو 
حصــة مطالبــون بهــا، ونقــاط الضعــف قــد تكــون أن املرفــق غــري ميــر. أمــا الفرصــة 
ــادة الوعــي بشــأن اإلعاقــة نتيجــة تصديــق بلــدك عــىل االتفاقيــة  فقــد تتمثــل يف زي
الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وأمــا التهديــد فقــد يكــون تخفيــض 
امليزانيــات الناجــم عــن الركــود االقتصــادي. فــإذا كنــت عــىل درايــة بنهــج التخطيــط 
هــذا، فقــد يكــون مــن املناســب اســتخدامه. وبغــض النظــر عــام إذا كنــت ستســتخدم 
تحليــل SWOT بصــورة كاملــة أم ال، فإنــه يجــب عليــك عــىل األقــل أن تأخــذ بعــني 
االعتبــار املــوارد املتاحــة يف املنظمــة التــي تعمــل بهــا واملجتمــع كجــزء مــن خطتــك.

قدرات املدربني واملوظفني عى تنفيذ الدمج

ســوف تقومــون كجــزء مــن عمليــة التخطيــط بتقييــم موقــف زمالئكــم يف املركز بشــأن 
الدمــج: مــا الــذي يعرفونــه؟ ومــا الــذي يعتقدونــه؟ ومــا هــي أوجــه املســاعدة التــي 
هــم مســتعدون لتقدميهــا؟ وهــل لــدى أي منهــم خــربة يف اإلعاقــة بالفعــل؟ ميكنكــم 
أن تجــروا اســتطالعاً للــرأي مكتوبــاً للحصــول عــىل هــذه املعلومــات، أو تقديــم نســخة 
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مــن هــذا الدليــل لزمالئكــم املعنيــني، ثــم تجلســون ســوياً ملناقشــة الخطــوات املقبلــة 
ومــا هــو الــدور الــذي ســيقوم بــه كل شــخص كجــزء مــن جهــود الدمــج للمؤسســة.

وبغــض النظــر عــن النهــج الــذي تتخــذوه فإنكــم ســتحتاجون إىل وضــع خطــة حتــى 
يصبــح العاملــون واملدربــون مســتعدين للمشــاركة يف إحــداث الدمــج ودعــم املبــادرة.

موارد املجتمع

مــن املفيــد البحــث يف املركــز املهنــي ويف املجتمــع عــن أماكــن توفــر الدعــم واملعــدات 
ــع منحــدر يوضــع عــىل  والربامــج والخــربات. فقــد يكــون نجــار الحــي مســتعداً لصن
ُســلّم أو لخفــض منضــدة عمــل. وقــد يبــدي صاحــب عمــل اســتعداده لتنظيــم 
تدريــب عمــي ملتدربــني مــن ذوي اإلعاقــة حتــى يتســّنى لهــم تطبيــق املهــارات التــي 
ــل  ــة مث ــات معدل ــا. وقــد تكــون إحــدى الــرشكات مســتعدة للتــربع بربمجي يتعلمونه
برامــج قــراءة الشاشــة للمكفوفــني. وقــد تكــون إحــدى الجمعيــات مســتعدة لتوفــري 
متطوعــني ليقومــوا بتدويــن املحــارضات مــن أجــل املتدربــني ذوي اإلعاقــة أو تقديــم 
أنــواع أخــرى مــن املســاعدات الشــخصية للمتدربــني الذيــن يحتاجــون إىل مثــل ذلــك 
الدعــم. ومتــى عرفــت أيــن ميكــن العثــور عــىل تلــك األشــكال مــن الدعــم واملعــدات 
والربمجيــات والخــربات فســوف تســتطيع االنتفــاع بهــا. وأنــت بذلــك عــىل أقــل تقديــر 
ــدك،  ــد وح ــذا الجه ــوم به ــك أن تق ــس علي ــج. ولي ــود الدم ــامً لجه ــاً ودع ــي وعي تبن
حيــث يوجــد كثــري مــن األشــخاص واملنظــامت التــي قــد ترغــب يف تقديــم يــد العــون.

قــد تــأيت الخــربة مــن ذوي اإلعاقــة أنفســهم. وكــام ناقشــنا مــن قبــل، فــإن أحــد أنــواع 
ــخاص  ــامت األش ــي منظ ــة ه ــداً للغاي ــدراً مفي ــون مص ــن أن تك ــي ميك ــامت الت املنظ
ــادًة  ــك املنظــامت ع ــوم تل ــة. تق ــف مــن أشــخاص ذوي إعاق ــي تتأل ــة الت ذوي اإلعاق
بأنشــطة الدعــوة للقوانــني التــي تســمح لهــم باملشــاركة الكاملــة يف املجتمــع وضــامن 
ــات التيســريية  ــاع عــن سياســات اإلتاحــة والرتتيب مامرســتهم لحقــوق اإلنســان والدف
ــدم  ــامت تق ــك املنظ ــن تل ــرياً م ــام أن كث ــع. ك ــطة املجتم ــف أنش ــة يف مختل املعقول
التدريــب والخــربة بشــأن كيفيــة توفــري اإلتاحــة والرتتيبــات الوظيفيــة املعقولــة، وتقدم 
الدعــم ألعضائهــا مــن أجــل العثــور عــىل عمــل والحفــاظ عليــه والعثــور عــىل مــكان 
لإلقامــة ووســيلة انتقــال. كــام تهيــئ أيضــاً مجــاالً للتفاعــل االجتامعــي. إن منظــامت 
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اإلشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظــامت غــري الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــات لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة ميكــن أن تكــون مصــادراً جيــدة للخــربة بشــأن اإلعاقــة ومصــادراً محتملــة 
ــالً  ــني مث ــة باملكفوف ــامت الخاص ــون املنظ ــات تك ــض املجتمع ــم. ويف بع ألدوات الدع
مســتعدة إلعــارة معــدات للمؤسســات التدريبيــة والتعليميــة وتوفــري طابعــات برايــل 
ــى يتســنى لألشــخاص ذوي  ــد الحاجــة كــام تقــدم أشــكاالً أخــرى مــن الدعــم حت عن

اإلعاقــة املشــاركة والنجــاح يف التعليــم والتدريــب.

ــاق  ــون يف االلتح ــة املكفوف ــدأ الطلب ــا ب ــال- عندم ــبيل املث ــىل س ــي Fiji -ع ويف فيج
باملــدارس النظاميــة ومراكــز التدريــب قامــت »جمعيــة فيجــي للمكفوفــني« بتقديــم 
ــن  ــا م ــات وغريه ــا والربمجي ــواع التكنولوجي ــول أن ــات ح ــد واملؤسس ــح للمعاه النص
أســاليب الدعــم املطلــوب رشائهــا، كــام قدمــت خدمــات املشــورة والدعــم للطــالب.

2-4 تحديد الهدف

الهــدف هــو صياغــة ملــا تريــد أن تصــل إليــه، وهــو التوجــه الــذي ســيتخذه تخطيطــك 
. لألنشطة

أمثلة عىل األهداف:

– ســوف يصبــح املرفــق كلــه دامجــاً لإلعاقــة، مبــا يف ذلــك جميــع الــدورات التدريبيــة 
واألنشــطة، يف غضــون خمــس ســنوات.

– دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع دورات التدريــب غــري الرســمية يف غضــون 
الســنوات الثالثــة القادمــة.

ــة عــىل احتياجــات ســوق العمــل  ــاً واملبني ــح أكــرث خمــس دورات طلب – ســوف تصب
ــني. ــة يف غضــون الســنتني القادمت دامجــة لإلعاق

– قبــول 10 متدربــني ذوي إعاقــة يف برنامــج للتدريــب املهنــي، وتوفــري الدعــم الــالزم 
لهــم مــن أجــل النجــاح أثنــاء الفــرتة التدريبيــة القادمــة.

– الوصــول لحصــة تبلــغ %5 مــن املتدربــني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف غضــون 
الســنوات الثــالث القادمــة.

– دمج 10 أشخاص ممن لديهم إعاقة حركية هذا العام.
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ــة  ــن مجموع ــد تكوي ــا تري ــدف هــو عمــل اســرتاتيجي وســيايس. ورمب ــد اله إن تحدي
استشــارية مؤلفــة مــن زمــالء مــن داخــل مؤسســتك ومــن أعضــاء املجتمــع، بحيــث 
ــدف،  ــة اله ــك يف صياغ ــا، ومعاونت ــت بجمعه ــي قم ــات الت ــة املعلوم ــم مراجع ميكنه
والرتويــج لــه بــني املعنيــني، فضــالً عــن معاونتــك يف مواصلــة العمــل بشــأن الخطــة.

ويجــب أن تشــكل الهــدف وفقــاً ملــا تعلمتــه أثنــاء أنشــطة جمــع املعلومــات. وإذا كان 
عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يَــَودُّون االشــرتاك يف برنامجــك للتدريــب املهنــي 
كبــرياً ومتنوعــاً، وكانــت املــوارد وأشــكال الدعــم التــي قمــت بتحديدهــا كبرية، فســوف 
تكــون قــادراً عــىل وضــع هــدف طمــوح. أمــا إذا كانــت املجموعــة كبــرية ولكــّن املــوارد 
وأشــكال الدعــم محــدودة، فقــد تحتــاج إىل تكريــس وقــت إضــايف بغيــة التعــرف عــىل 
املــوارد املطلوبــة، أو أن تقــوم بتحديــد هــدف أقــل طموحــاً. وقــد تســتغرق األهــداف 
ــم تؤخــر التحــاق األشــخاص  ــن ث ــذ، وم ــط والتنفي ــاً أطــول يف التخطي الطموحــة وقت
ــة التخطيــط  ذوي اإلعاقــة بالربنامــج. أمــا وضــع هــدف متواضــع فقــد يعجــل بعملي
والتنفيــذ، ويهيــئ لــك فــرص النجــاح املبكــر والتقــدم، ويضــع األســاس لدعــم أكــرب مــن 

العاملــني واملجتمــع لجهــود الدمــج املســتقبلية. 

يجــب أن يحتــوي هدفــك عــىل مخرجــات قابلــة للقيــاس مثــل: عــدد الفصــول 
الدامجــة لإلعاقــة، أو عــدد الطــالب املقيديــن خــالل فــرتة زمنيــة معينــة. كــام يجــب 
أن يكــون للهــدف مــؤرشات، فقيــد الطلبــة وحــده ال يكفــي. وإمنــا كــم عــدد الطلبــة 
الذيــن تتوقــع نجاحهــم ودخولهــم مجــال العمــل؟ ومتــى تعــرف أنــك قــد وصلــت إىل 

الهــدف؟
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2-5 وضع الخطة وتنفيذها

ــدة  ــج عدي ــة مناه ــداف. ومث ــدف أو األه ــوغ اله ــق لبل ــة الطري ــي خارط ــة ه الخط
ــي: ــا ي ــة م ــوات التالي ــس الخط ــب أن تعك ــدف، يج ــد اله ــد تحدي ــط. فبع للتخطي

 – تحديــد األهــداف: هــي صياغــة ملــا تريــد أن تحققــه وصــوالً إىل هدفــك. ويجــب 
محــددة  تكــون  أن  أي   ،SMART »ســامرت« بســامت  األهــداف  تتّســم  أن 
Specific )واضحــة(، وقابلــة للقيــاس Measurable، وقابلــة للتحقيــق )واقعيــة( 
Achievable، ولهــا عالقــة بالهــدف Relevant، ولهــا إطــار زمنــي )موعــد تحقيــق 

 .Time-bound )الهــدف

ــك باألســاليب  ــق ذل ــد يتعل ــة للوصــول إىل الهــدف: ق ــد الخطــوات املطلوب – تحدي
واالســرتاتيجيات والخطــوات العمليــة مــن أجــل الوصــول إىل األهــداف بنــاًء عــىل 

منظومــة التخطيــط التــي تســتخدمها.

ــخص أو  ــد الش ــدف: رضورة تحدي ــق اله ــن تحقي ــؤول ع ــخص املس ــد الش – تحدي
املجموعــة )مــن الــرشكاء أو املنظــامت( املســؤول عــن الهــدف. أو عــن الخطــوات 

ــة املحــددة. العملي

– تحديــد اإلطــار الزمنــي: مــا هــو تاريــخ البــدء؟ ومتــى تتوقــع بلــوغ الهــدف )أو 
ــة(؟ الخطــوة العملي

– تحديــد التكلفــة: عليــك أن تحــدد تكلفــة الوصــول إىل الهــدف. وإذا مل تكــن متلــك 
املــوارد الكافيــة )البرشيــة واملاليــة( فقــد تحتــاج إىل مراجعــة الهــدف، أو إضافــة 
بعــض الخطــوات العمليــة بقصــد تدبــري التمويــل أو تحديــد متطوعــني، أو اتخــاذ 

إجــراءات أخــرى للســري قدمــاً.

اســتخدم أســلوب التخطيــط الــذي اســتخدمته يف املــايض، إن كان مفيــداً، أو أســلوب 
ــك أن تخطــط!! حــدد  ــب، ولكــن علي ــة التدري ــه منظوم ــد تتطلب ــذي ق ــط ال التخطي

ــه. ــذي يقــوم ب ــه، ومــن ال ــه، وكيــف ميكــن فعل ــام ب املطلــوب القي

وإذا كنــت يف مرحلــة البــدء يف جهــود الدمــج، فــإن هنــاك أنواعــاً هامــة مــن اإلجراءات 
التــي يتعــني وضعهــا يف االعتبــار يف الخطــة وهي: 
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ــة املطلــوب إدخالهــا عــىل مركــز التدريــب املهنــي  – التيســري والتعديــالت الفيزيقي
ومرافقــه. 

– تدريب العاملني وإن أمكن تدريب عن اإلعاقة لألطراف املعنية األخرى.

– الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة والتواصل معهم مبارشة أو عن طريق آخرين.

– تأمــني املشــورة واإلرشــاد مــن جانــب الــركاء أو الخــرباء ملعالجــة مشــاكل الدمــج 
التــي قــد تنشــأ والتــي مل تكــن تتوقعهــا أو ال تســتطيع التعامــل معهــا داخليــاً.

ــدات واألدوات  ــىل املع ــل ع ــي تدخ ــالت الت ــدات أو التعدي ــى املع ــول ع – الحص
ــة  ــات الفردي ــىل االحتياج ــاًء ع ــرى بن ــوارد أخ ــني م ــس، أو تأم ــة للتدري املطلوب

للمتدربــني.

– تعديــل املــواد واملنهــج التعليمــي، وخصوصــاً ضــامن إتاحــة املعلومــات املطبوعــة 
أو اإلليكرتونيــة، أو توفرهــا يف أشــكال بديلــة، واســتخدام طــرق متنوعــة للتدريــب، 

وتعديــل إجــراءات االختبــار إذا اقتــى األمــر.

ــع  ــف تض ــك، وكي ــه يف خطت ــا تحتاج ــة م ــه الدق ــىل وج ــدة ع ــل عدي ــتحدد عوام س
هيــكالً لتلــك الخطــة، وكيــف تتقــدم فيهــا. عــىل ســبيل املثــال، إذا كان لديــك تدريــب 

ــاج إىل إرشاك أصحــاب العمــل. عمــي يف موقــع العمــل، فســوف تحت

مثــال: يجــري اآلن يف بنجالديــش تطويــر خطــة اســرتاتيجية وطنيــة لدمــج األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يف منظومــة التدريــب املهنــي ويف الوقــت ذاتــه اســتيفاء حصــة الـــ5% 
مــن املتدربــني ذوي اإلعاقــة مــن إجــاميل عــدد املتدربــني. وعــىل الرغــم مــن أن الخطــة 

نظاميــة، إال أن العناويــن املوجــودة يف صلبهــا قــد تكــون مفيــدة لكــم.
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إطار 3 اسرتاتيجية اإلعاقة من أجل التدريب املهني الدامج - عناوين

مثال من فريق عمل بنجالديش - مبادرة نظامية

1- السياســات والنظــام - تشــتمل عــىل الهيــكل التنظيمــي املــرشف عــىل جهــود 
الدمــج، وتعــاون األطــراف املعنيــة، وقضايــا النــوع، واملتابعــة والتقييــم.

ــالً  ــجيلهم، فض ــة وتس ــني ذوي اإلعاق ــول للمتدرب ــري إىل الوص ــاركة - تش -2 املش
عــن ضــامن إرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظامتهــم يف جميــع مســتويات 

ــع القــرارات. ــني، واملشــاركة يف صن ــل العمــل كمدرب الدمــج مث

ــي ســبق وناقشــناها الخاصــة  ــا الت ــك القضاي ــاول ذل ــدرة - ويتن ــي والق 3- الوع
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأوليــاء األمــور والعاملــني وأصحــاب العمــل والنقابات 
والســلطات الحكوميــة وهيئــات التدريــب والجمهــور وذلــك باســتخدام 

ــة واإلعــالم. ــة والبديل الوســائل التقليدي

4- اإلتاحــة والرتتيبــات التيســريية املعقولــة - وتشــمل املناهــج واملبــاين والتيســري 
بصفــة عامــة وأســاليب توفــري الرتتيبــات التيســريية املعقولــة وتوفــر املعــدات 

واألدوات.

5- التوظيــف واألعــامل - ويتنــاول ذلــك كيفيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــل  ــاب العم ــز أصح ــة تحفي ــامل، وكيفي ــر األع ــف وتطوي ــات التوظي إىل خدم
لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتيســري يف الــرشكات املســتخدمة ألغــراض 

التدريــب.

ــق  ــأن العوائ ــة بش ــر املعرف ــىل تطوي ــك ع ــتمل ذل ــوث - ويش ــة والبح 6- املعرف
االجتامعيــة وإزالــة العوائــق ونوعيــة التيســريات املفيــدة والتعــرف عــىل 
مصــادر املعــدات أو األدوات أو الوســائل الالزمــة لتنفيــذ الرتتيبــات التيســريية 

ــة. املعقول
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2-6 تقييم تنفيذ الخطة

 تعتــرب خطــة التنفيــذ التــي قمــت بإعداهــا وثيقــة قابلــة للتعديــل يجــوز مراجعتهــا 
ــة  ــن عملي ــزء م ــك -كج ــب علي ــا. ويج ــي تجمعه ــم الت ــات التقيي ــىل معلوم ــاء ع بن
التخطيــط- أن تقــرر متــى ســوف يتــم التقييــم، ومــن الــذي ســوف يشــارك يف هــذه 

ــة.  العملي

وإذا كان لديــك أهــداف تقــوم عــىل املعايــري الخمســة SMART، لهــا نتائــج ومخرجات 
ــم  ــإن تقيي ــل، وأطــراف مســؤولة يف الخطــة، ف ــى للعم ــاس، وجــدول زمن ــة للقي قابل
عمليــة التنفيــذ ســوف يكــون ســهالً. وقــد تتحقــق النتائــج أو ال طبقــاً للجــدول الزمنــي 
ــدوث  ــدم ح ــباب ع ــاف أس ــم استكش ــن امله ــع. وم ــتوى املتوق ــىل املس ــوع وع املوض
بعــض األمــور حســب الخطــة، فقــد تحتــاج إىل أهــداف أكــرث قابليــة للتحقيــق، أو رمبــا 
لبعــض التعديــالت. وقــد يقتــى األمــر وجــود أشــخاص آخريــن ذوي مهــارات مختلفــة 

لتــويل املســؤولية، أو وجــود متويــل إضــايف أو مزيــد مــن الخــربة، إلــخ.

وإىل جانــب مراجعــة األهــداف املحــددة، والجوانــب القابلــة للقيــاس لألهــداف القامئة 
ــه يجــب أن يشــتمل التقييــم  ــم، فإن عــىل معايــري SMART الخمســة كأســاس للتقيي
أيضــاً عــىل مقاييــس جــودة. وأحــد الســبل للقيــام بذلــك يتمثــل يف جمــع املعلومــات 

بشــكل مبــارش مــن املتدربــني واملدربــني. عــىل ســبيل املثــال:

– هــل تــم تقييــم املتدربــني ذوي اإلعاقــة بنفــس املعايــري املطبقــة عــىل املتدربــني 
مــن غــري ذوي اإلعاقــة، مــع وجــود ترتيبــات تيســريية معقولــة أو بدونهــا؟

– هــل وصــل املتدربــون ذوو اإلعاقــة لنفــس مســتوى املهــارات يف برنامــج التدريــب 
ــات  ــود ترتيب ــع وج ــة، م ــري ذوي اإلعاق ــن غ ــني م ــأن املتدرب ــأنهم ش ــي ش املهن

ــا؟ ــة أو بدونه تيســريية معقول

– هــل تخــّرج املتدربــون ذوو اإلعاقــة؟ وهــل حصلــوا عــىل وظائــف أو بدأوا مشــاريع 
ذاتيــة عــىل نفــس املســتوى شــأنهم شــأن الخريجــني مــن غــري ذوي اإلعاقة؟

– مــا هــو رد فعــل املدربــني إزاء وجــود أشــخاص ذوي إعاقــة يف الفصــل الــدرايس أو 
يف الورشــة؟ ومــا هــي التحديــات التــي واجههــا املدربــون فيــام يتعلــق باملتدربــني 
ذوي اإلعاقــة؟ هــل تــم التغلــب عــىل تلــك التحديــات؟ ومــا هــي الفوائــد التــي 

ذكروهــا ؟
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– ما هو الدور الذي قام به املتدربون من غري ذوي اإلعاقة يف عملية الدمج؟ 

– كيــف كان رد فعــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة إزاء التدريــب؟ هــل شــعروا أن 
احتياجاتهــم قــد تــم تلبيتهــا وأنــه قــد توفــرت لهــم نفــس اإلتاحــة والفــرص التــي 

ــة ؟ ــري ذوي اإلعاق ــن غ ــني م ــرت للمتدرب توف

قــد يكــون لديــك أســئلة أخــرى تريــد إضافتهــا إىل هــذه القامئــة، ورمبــا أيضــاً تريــد أن 
ــاء األمــور وأصحــاب العمــل واملتطوعــني، أو غريهــم مــن األطــراف  تتحــدث مــع أولي
ــل أو  ــاب العم ــة أصح ــم. ويف حال ــات نظره ــم ووجه ــىل آرائه ــرف ع ــة، للتع املعني
ــج  ــوب لدم ــم املطل ــوا الدع ــد تلق ــوا ق ــا إذا كان ــرف م ــد أن تع ــد تري ــرشكات فق ال
املتدربــني ذوي اإلعاقــة يف التدريــب العمــي، أو ســؤال املتطوعــني عــام إذا كانــوا قــد 

ــخ. ــرْاء، إل ــني أو قُ ــام مبهمتهــم كمصاحب ــاً مالمئــاً للقي ــوا توجيه تلق

إن اإلجابــة عــىل هــذه األســئلة ســتوجه أيضــاً جهودكــم يف املســتقبل لجعــل برنامجكــم 
دامجــاً. وقــد تختــارون مــن كتابــة تقِريــٍر بنــاًء عــىل التقييــم ونــرشه عــىل نطاق واســع، 
و/أو توفــريه لألطــراف املعنيــة. وعــىل أيــة حــال، فإنــه يجــب أن يكــون أداة أساســية يف 

مراجعــة خطــة التنفيــذ للتدريبات املســتقبلية.

2-7 مالحظات للمديرين واملدربني

غالبــاً مــا يعتــرب التخطيــط مهمــة إداريــة، ولكــن لــي يكــون التخطيــط فعــاالً، 
ــؤولني  ــك املس ــيام أولئ ــق، والس ــني يف املرف ــني، والعامل ــىل املعلم ــتمل ع ــد أن يش الب
ــة،  ــى وســالمته، ورمبــا يشــتمل أيضــاً  عــىل املنظــامت املجتمعي ــدات املبن عــن تجدي
ومنظــامت أصحــاب العمــل، والنقابــات، ومنظــامت األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأوليــاء 
األمــور وغريهــم مــن قيــادات املجتمــع. ويجــب، عــىل أقــل تقديــر، استشــارة األطــراف 
املعنيــة مــن غــري العاملــني يف عمليــة التخطيــط. وقــد يكــون إرشاك تلــك الفئــات هدفــاً 

أيضــاً مــن أهــداف التخطيــط.

ــة  ــاعدة يف عملي ــارية للمس ــة استش ــن مجموع ــد تكوي ــد تري ــراً فق ــارك مدي وباعتب
ــأن.  ــاب الش ــكل أصح ــًة ل ــون ممثل ــب أن تك ــة يج ــك املجموع ــل تل ــط. مث التخطي
وعليــك أن تتأكــد مــن مراعــاة قضايــا النــوع يف خطتــك، والتشــاور مــع النســاء ذوات 

ــط. ــارية للتخطي ــة استش ــن مجموع ــم تكوي ــرأة إذا ت ــل امل ــم متثي ــة وأن يت اإلعاق
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ــىل  ــرف ع ــط التع ــة التخطي ــالل مرحل ــب خ ــه يج ــة فإن ــوارد كافي ــر م وإذا مل تتوف
ــة وســائل أخــرى مــن  ــري التمويــل، أو أي الثغــرات وأن تــدرج يف الخطــة أســاليب تدب

ــة. ــوارد البرشي ــربات وامل ــدات والخ ــة واألدوات واملع ــوارد املطلوب ــني امل ــل تأم أج

ويجــب أن تكــون اســرتاتيجية التواصــل جــزءاً مــن عمليــة التخطيــط، وال تكــون 
موجهــة فحســب إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأرسهــم مــن أجــل تشــجيع املتقدمــني 
املحتملــني، ولكــن أيضــاً لتعريــف جميــع األطــراف املعنيــة بالخطــة، وخصوصــاً إذا كان 
مــن الــروري تدبــري مــوارد إضافيــة مــن أي نــوع. ثــم إنكــم قــد ترغبــون يف النهايــة 

يف الحديــث عــن النجاحــات التــي مــن املأمــول أن تنبثــق عــن مبــادرات الدمــج.

وينبغــي عليكــم باعتباركــم مدربــني القيــام بــدور فعــال يف عمليــة التخطيــط، حيــث 
إنكــم تعلمــون احتياجــات املتدربــني، والوضــع التعليمــي، والفئــات التــي قــد تتعاونون 
معهــا، مثــل: أصحــاب العمــل وأوليــاء األمــور. وتســتطيعون توقــع بعــض التحديــات 
ومواطــن القــوة داخــل الفصــل الــدرايس، والورشــة، وأماكــن التدريــب العمــي. وقــد 
تحتاجــون -باإلضافــة إىل الخطــة الشــاملة لدمــج اإلعاقــة- إىل وضــع بعــض الخطــط 
ــم  ــة لتالئ ــرة الدراس ــم حج ــادة تنظي ــة إع ــل كيفي ــية، مث ــول الدراس ــددة للفص املح
مســتخدمي الكــرايس املتحركــة، أو كيفيــة تطويــع جوانــب املنهــج الــدرايس، أو العــدد 

الــذي ســتحتاج اليــه مــن مســاعدى املــدرس أو املتطوعــني يف حجــرة الدراســة.

ــت  ــان تح ــني تقع ــة اللت ــة أو الورش ــرة الدراس ــارج حج ــيتم خ ــب س وإذا كان التدري
دائــرة ســيطرتك املبــارشة، فــال تنــس وضــع داخــل خططــك أماكــن التدريــب الخارجيــة 
ــل يف  ــن العم ــة، أو أماك ــارات امليداني ــع الزي ــرى، ومواق ــب األخ ــد التدري ــل معاه مث

قطــاع األعــامل أو لــدى أصحــاب العمــل.

الفصل الثاين: التخطيط من أجل الدمج
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2-8 الخالصة

أوضــح هــذا الفصــل عمليــة التخطيــط بالغــة األهميــة مــن أجــل تهيئــة بيئــة تدريــب 
دامجــة. و قــد تنــاول أهميــة االلتــزام بالدمــج مــن جانــب قاعــدة عريضــة؛ ونوعيــة 
املعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا؛ وكيفيــة تحديــد الهــدف ومــا الــذي يجــب إدراجــه 
ضمــن خطــة التنفيــذ؛ وبعــد ذلــك كيفيــة تقييــم خطــة الدمــج. ولقــد أوضــح هــذا 
الفصــل والفصــل الســابق بعــض املفاهيــم مثــل التصميــم العــام للمنهــج والرتتيبــات 
ــم والتدريــب  ــات التعلي ــم املتعلقــة بعملي ــل املفاهي ــة. أمــا تفاصي التيســريية املعقول

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فهــي موضــوع الفصــل التــايل.
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الفصل 3

جعل التعليم دامجاً

3-1 الغرض من الفصل

يتنــاول هــذا الفصــل كيفيــة تيســري تعلــم املتدربــني ذوي اإلعاقــة مــع نظرائهــم مــن 
غــري ذوي اإلعاقــة يف نفــس الوقــت وبنفــس النتائــج، وذلــك هــو الدمــج الحقيقــي. 

ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة أقسام تتناول:

ــارف، واســرتاتيجيات لتيســري  ــات مع ــح املعلوم ــف تصب ــة - كي ــة التعليمي العملي  .1
ــارات. ــة وامله ــاب املعرف اكتس

الرتتيبات التيسريية املعقولة واإلعاقات املحددة.  .2

ــب -  ــة التدري ــالل عملي ــة خ ــريية املعقول ــات التيس ــع الرتتيب ــل م ــة التعام كيفي  .3
ــم. ــم أدائه ــاًء بتقيي ــني وانته ــول املتدرب ــار وقب ــة اختي ــن مرحل ــدءاً م ب

3-2 عملية التعلم

عنــد النظــر يف كيفيــة التعامــل مــع املتدربــني ذوي اإلعاقــة، فإنــه مــن املهــم أن نأخــذ 
يف الحســبان العمليــة التعليميــة بصفــة عامــة. وأحــد االعتبــارات الرئيســة هــي: كيــف 
ــة  ــارة؟ تتحــول املعلومــات إىل معرف ــى تتطــور إىل مه ــة ومت ــح املعلومــات معرف تصب
عندمــا تعــرف مــاذا تفعــل بهــا، وباملعرفــة تســتطيع أن تعــرض شــيئاً، ومــع الوقــت 
ــل  ــة تحوي ــيم عملي ــك تقس ــيء. وميكن ــك ال ــل ذل ــراً يف فع ــح ماه ــة تصب واملامرس
املعلومــات إىل معرفــة إىل أربــع خطــوات، وتســمى عمليــة التحويــل تلــك بالتعلــم.

1–أنــت تحصــل عــى املعلومــات. وهــي تأتيــك مــن خــالل حواّســك، أو مجموعــة 
منهــا: عينــاك، أذنــاك، حاســة اللمــس، حاســة التــذوق، حاســة الشــم.

2– يتــم تخزيــن املعلومــات يف املــخ. أنــت تقــوم بتصنيفهــا بطريقــة مــا عــن طريــق 
وضــع مســمى لهــا، أو وضــع مســمى لهــا مــع ربطهــا بــيء تعرفــه مــن قبــل. 

ملــاذا تفعــل ذلــك؟ حتــى تســتطيع اســتعادتها.



دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني: دليل عميل

44

3– تقوم باستعادة املعلومات من مخزون الذاكرة، حينام تحتاج إليها.

4– تستخدم املعلومات ليك تقوم بعمل شيئ ما.

قــد تبــدو هــذه العمليــة التعليميــة -تحويــل املعلومــات إىل معرفــة- طبيعيــة وتلقائية. 
ولكــن مــاذا لــو أن إحــدى حواســك ال تعمــل، أو ال تعمــل بشــكل جيــد؟ ســوف تحتــاج 
إىل االعتــامد عــىل حــواس أخــرى حتــى تكتســب املعلومــة أو تســتكملها. مــاذا لــو أنــك 
مل تعــرف كيــف تصنــف املعلومــات؟ ســوف تحتــاج نوعــاً مــن املســاعدة لربطها بشــيئ 
ــات،  ــتعادة املعلوم ــتطعت اس ــك اس ــو أن ــاذا ل ــميها. وم ــاج أن تس ــا تحت ــه ورمب تعرف
ولكنــك مل تســتطع أن تقولهــا أو تكتبهــا؟ تســتطيع اســتخدام طريقــة أخــرى لتوصيــل 

مــا تعرفــه إىل اآلخريــن أو إىل مدّربــك.

وعنــد “إرســال” املعلومــات إىل املتدربــني، عــن طريــق محــارضة مثــالً، أو عــن 
طريــق عــرض توضيحــي، أو تكليفهــم بواجــب معــني، فإنــك عــادًة مــا تفــرتض “أنهــم 
يتلقونهــا” أي أنهــم يعرفــون مــا هــي، ومبــاذا تتعلــق، وســبب أهميتهــا. وقــد تفــرتض 
أنهــم ســوف يتذكرونهــا وأنهــم سيســتعيدونها حينــام يحتاجــون إليهــا. أنــت “تختــرب” 
ــق  ــن طري ــئلة أو ع ــه األس ــق توجي ــن طري ــي ع ــف تعليم ــات يف موق ــذه االفرتاض ه
ــبب أو  ــرف س ــد ال تع ــاً، فق ــني ضعيف ــد املتدرب ــارات. وإذا كان أداء أح ــراء االختب إج
أســباب ســوء األداء. هــل كان ذلــك ألن املتــدرب مل يــر املعلومــة أو مل يســمعها؟ هــل 
ــة؟ أو مل يســتطع أن  ــف املعلوم ــف يصن ــرف كي ــدرب مل يع ــك بســبب أن املت كان ذل

ــتعيدها؟ يس

قــد يــأيت إليــك املتقدمــون أو املتدربــون ذوو اإلعاقــة بواحــد أو أكــرث مــن تلــك 
ــم  ــوا، أو ألن لديه ــمعوا، أو يتحدث ــروا، أو يس ــتطيعون أن ي ــم ال يس ــات النه التحدي
ــد تكــون لديهــم  ــم ق ــات التعل ــراد ذوو صعوب ــال األف ــوداً أخــرى. عــىل ســبيل املث قي
صعوبــة يف التعامــل مــع املعلومــات، أو تحويــل املعلومــات إىل معرفــة. وقــد يتطلــب 
ذلــك أن يقــدم املــدرب املعلومــات بطريقــة أخــرى حتــى يتســنى لهــم تلقيهــا وفهمهــا، 

ــة. ــح اكتســابهم للمعرف أو بعــض التيســريات لتوضي
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3-3 اسرتاتيجيات من أجل تيسري اكتساب املعرفة

ــني يجــب  ــع املتدرب ــإن جمي ــا، ف ــم شــيئاً م ــني أن يتعل ــد ألحــد املتدرب ــت تري إذا كن
ــع  ــه لجمي ــد أن تّدرســه يجــب أن يكــون هــو ذات ــا تري ــيء. وم أن يتعلمــوا ذات ال
املتدربــني ســواء مــن ذوي اإلعاقــة أو مــن غــري ذوي اإلعاقــة. وبالنســبة لــك، فــإن “مــا” 
تدرّســه لــن يختلــف، ولكــن “كيفيــة” تدّريســه هــي التــي قــد تختلــف. وفيــام يــي 

بعــض التقنيــات واالســرتاتيجيات للتدريــس بطــرق مختلفــة.

ــق اســتخدام  ــع بالنجــاح عــن طري ــا الجمي ــة يشــعر فيه ــة تعليمي ــاء بيئ تســتطيع بن
اســرتاتيجيات محــددة للتعامــل مــع التحديــات التعليميــة. أنــت تســتطيع إيجــاد بيئــة 
يســتفيد فيهــا كل مشــارك، ويشــعر أنــه مندمــج. وســتجد أيضــاً  أن تلك االســرتاتيجيات 
ــك  ــة أم ال، وأن ــات تعليمي ــت لديهــم تحدي ــني ســواء كان ــع املتدرب ــد جمي ســوف تفي
تســتخدم بالفعــل كثــرياً مــن تلــك التقنيــات كجــزء مــن مهــارات التدريــس والتدريــب 

التــي تطبقهــا.

استخدام حواس متعددة

يلتفــت املتدربــون للــدرس أكــرث حينــام تُنــّوع يف طريقتــك يف التدريــس. قــم بالــرشح 
أو التدريــس لفــرتة قصــرية ثــم قـّـدم عرضــاً توضيحيــاً. قــم بعــرض فيديــو )مــع تعليــق 
ــمع، أو  ــف س ــم ضع ــم أو لديه ــون ص ــك متدرب ــة إذا كان لدي ــىل الشاش ــوب ع مكت
ــم اســأل بعــض  ــة( ث ــوا مكفوفــني أو لديهــم إعاقــة برصي مــع وصــف شــفوي إن كان
األســئلة. إن الحــرص عــىل وجــود حــوار متبــادل مــع املتدربــني يجعــل كل واحــد منهــم 
يف حالــة تركيــز. وبعــد العــرض التوضيحــي اســمح للمتدربــني بــأن يجربــوا عمليــاً مــا 
ســمعوه منــك. إن تنــوع االســرتاتيجيات مــن شــأنه إســتخدام األعــني، واألذان، واأليــدي. 
ويف الوقــت ذاتــه فــإن اســتخدام االســرتاتيجيات املتعــددة يعطيــك مــؤرشاً حــول مــا 
إذا كان املتدربــون قادريــن عــىل التعــرف عــىل املعلومــات، والربــط بينهــا، والتمييــز، 
وتطبيــق املعلومــات التــي عرضتهــا عليهــم. وعــن طريــق اســتخدام أكــرث مــن حاســة 
)أي الرؤيــة والســمع واللمــس وحتــى التــذوق والشــم( أثنــاء عمليــة التدريــس، ســواء 
ــون  ــه، تك ــام ب ــني القي ــن املتدرب ــب م ــام يُطْلَ ــواء في ــروض، وس ــن ع ــه م ــام تقدم في
ــة احتياجــات عــدد كبــري مــن  ــار بصــورة طبيعي قــد أتحــت املعلومــة آخــذاً يف االعتب

املتدربــني مــام يســاعدهم عــىل التعلــم.
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ــاء  وقــد تريــد تحليــل كيــف تقــوم بتقديــم املعلومــات، وكيــف تــرشك املتدربــني أثن
ــرات  ــدد م ــم ع ــة، وك ــواس معين ــتخدام ح ــل اس ــت تفض ــني إن كن ــك - وأن تتب ذل
الدخــول يف حــوارات متبادلــة مــع املتدربــني، وعــدد املــرات التــي تســمح فيهــا 
للمتدربــني بالتطبيــق العمــي كجــزء مــن عمليــة التعلــم. وقــد تتــوىل أنــت يف الفصــل 
ــني يف  ــف املتدرب ــد تكل ــام ق ــم األداء، بين ــث ومعظ ــم الحدي ــام مبعظ ــدرايس القي ال

ــرث. ــام أك الورشــة مبه

وعــىل ســبيل املثــال فكــر يف درس عــن تصنيــع منضــدة. عندمــا يقــوم املعلــم بتوضيــح 
ــددة  ــتخدامات املتع ــياق واالس ــن الس ــث ع ــدأ بالحدي ــد يب ــدة فق ــع منض ــرة صن فك
للمنضــدة، ويســتطيع أن يخــرب الطــالب عــن أفضــل املــواد لصنــع املنضــدة، ويعــرض 
ــكاٍن  ــم إىل م ــاب، أو يأخذه ــن األخش ــة م ــواع مختلف ــد، أو أن ــات املناض ــم عين عليه
ــام  ــم بين ــس والش ــاهدة واللم ــتطيعون املش ــم يس ــد. وه ــك املناض ــه تل ــرَض في تُْع

ــواع األخشــاب. ــم يتحــدث عــن املناضــد أو أن يســمعون املعل

ــع  ــة صن ــول كيفي ــو ح ــالب فيدي ــىل الط ــرض ع ــم أن يع ــن للمعل ــك ميك ــد ذل وبع
ــات،  ــة، والثب ــدة: التكلف ــع املنض ــة بصن ــص املرتبط ــن الخصائ ــدث ع ــدة ويتح املنض
ــن  ــذاب. وميك ــا الج ــا، ورونقه ــي فيه ــب العم ــا، والجان ــرتايض، وحجمه ــا االف وعمره
للمعلــم أن يطلــب مــن الطــالب فحــص املناضــد، وعنــد العــودة إىل الفصــل يتحدثــون 
إىل زمالئهــم حــول صــور املناضــد مــن حيــث تلــك األبعــاد املتعــددة. وتســمح تلــك 
ــم، وحاســة اللمــس للحكــم عــىل  ــم، وأذانه ــرص أيضــاً للطــالب باســتخدام أعينه الف

ــم. ــري عــن آرائه األشــياء والتعب

وعندمــا يحــني وقــت صنــع املنضــدة فــإن املعلــم يســتطيع عــرض ورشح كيفيــة تنفيــذ 
ــم  ــوة لديه ــة حســب مواطــن الق ــام مختلف ــة مبه ــف الطلب ــم يكل ــام، ث ــف امله مختل
وحســب تفضيالتهــم، مثــل تصميــم منضــدة أو صنفــرة الخشــب أو قَطـْـع الخشــب أو 
ــمرة قطــع الخشــب معــاً أو دهــان الخشــب أو تلميعــه أو الحكــم عــىل جــودة  َمْس
ــك األنشــطة  ــع. وتكمــن يف كل تل ــن مراحــل التصني ــة م ــع املنضــدة يف كل مرحل صن
العديــد مــن الفــرص الســتخدام حاســة أو أكــرث: تحســس األشــياء ورؤيتهــا وســامعها 
ورمبــا شــّمها )التمييــز بــني مختلــف تشــطيبات األخشــاب عــن طريــق شــمها، باإلضافــة 
ــل  ــددة، ب ــواس متع ــتخدام ح ــون اس ــتطيع املتدرب ــا يس ــامئها(. وعندم ــراءة أس إىل ق
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ــم وعــىل االحتفــاظ  ــزداد قدرتهــم عــىل التعل واســتخدام الحــواس التــي يفضلونهــا، ت
باملعلومــات وتطبيقهــا.

 عرض املعلومات الهامة

ــة يف  ــدون صعوب ــد يج ــم ق ــة ولكنه ــراءة والكتاب ــني الق ــض املتدرب ــتطيع بع ــد يس ق
ــاط  ــراز النق ــك إب ــالب، ميكن ــؤالء الط ــاعد ه ــي تس ــة. ول ــات الهام ــد املعلوم تحدي
ــوي عــىل مــا  ــل الحصــة مذكــرة تحت ــدرب قب ــون األحمــر، وإعطــاء املت األساســية بالل
ــدرب النقــاط املهمــة، فلــامذا ال  ــرف كل مت ــو أن يع ــك ه ــتقوله. وإذا كان هدف س
تقــدم لــكل متــدرب نســخة مــن هــذه املذكــرة؟ وإذا قمــت بذلــك تكــون قــد ســاويت 
ــم كل واحــد منهــم املعلومــات  ــد مــن احتــامالت تعل ــع وتزي ــني الجمي ــة ب يف املعامل
الهامــة، وقــد يولــون حينئــٍذ اهتاممــاً أكــرب ملــا تقــول حــني ال يحتاجــون إىل الرتكيــز عــىل 

الكتابــة ويتــاح لكــم وقــت أطــول للحــوار.

بــل إن توقيــت تقديــم املذكــرات ميكــن أن يخــدم الغــرض. فــإذا قدمــت املعلومــات 
أو أَثـَـرَْت اهتــامم املتدربــني باملعلومــات قبيــل املحــارضة. كــام يف الحالــة املبينــة أعــاله، 
فــإن ذلــك قــد يتيــح لهــم مراجعــة املذكــرات قبــل الحصــة، وبالتــايل فإنه ميكــن أن تركز 
املناقشــات اثنــاء الحصــة عــىل مقرتحــات املشــاركني بشــأن كيفيــة تطبيــق املعلومــات 
وفــق ســيناريوهات مختلفــة وإفرتاضــات “مــاذا لــو”. أمــا لــو قدمتهــا للمتدربــني بعــد 
ــي  ــرات الت ــىل املذك ــه ع ــن خالل ــون م ــار يحكم ــم معي ــر لديه الحصــة فســوف يتوف

قامــوا هــم بتدوينهــا وتتوفــر لهــم املعلومــات املفيــدة لالســتذكار لالمتحــان.

التوجيه، ملاذا هو مهم، وكيفية القيام به

ــا  ــدث وم ــوف يح ــا س ــة م ــني مبعرف ــمح للمتدرب ــاس أن تس ــه يف األس ــي التوجي يعن
هــو املتوقــع منهــم. يســتفيد الجميــع مــن التوجيــه املالئــم مبــا فيهــم املتدربــون ذوو 
ــدأ  ــي أحــد األنشــطة ويب ــى ينته ــم مت ــون مشــاكل يف فه ــد يصادف ــن ق ــة الذي اإلعاق
آخــر، وكيفيــة ارتبــاط األشــياء ببعضهــا و/ أو كيفيــة تنظيمهــا وســبب أهميتهــا، فيعتــرب 
التوجيــه حيويــاً بالنســبة لهــم. وإذا حصــل املتدربــون عــىل التوجيــه املناســب فإنهــم 
يعرفــون مــاذا يجــري يف الحصــة ويشــعرون أنهــم متواصلــون مــع مــا يتم ويســتطيعون 

املشــاركة فيــه.
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توفري السياق

يعتــرب مــدى صلــة املعلومــات التــي يتــم تعلمهــا بالواقــع أوىل لبنــات التدريــس وأهــم 
ــة-  ــة أو غــري ذوي إعاق ــوا ذوي إعاق ــون -ســواء كان ــه. فقــد يتســاءل املتدرب جــزء في
ملــاذا يُتوقــع مّنــا أن نتعلــم ذلــك؟ وملــاذا يُنتظــر منــا أن نتعلمــه اآلن؟ إذا أجبــت عــىل 
هذيــن الســؤالني باســتخدام التقنيــات املبينــة أدنــاه، فإنــك تكــون قــد ســاعدت جميــع 
ــعور  ــك الش ــن ذل ــم م ــة واأله ــاب الثق ــخ واكتس ــاس راس ــة أس ــىل إقام ــني ع املتدرب

باالندمــاج.

الرتتيب

يعتــرب ترقيــم املواضيــع التــي يشــملها الــرشح فكــرة أخــرى ذكيــة يف التدريــس. وبذلــك 
أنــت تقــوم بإعطــاء الرتتيــب وعــدد مواضيــع التــي ســيتم تغطيتهــا بصــورة رسيعــة. 
وســوف يعــرف املتدربــون متــى ينتهــي موضــوع ومتــى يبــدأ آخــر، وســوف يعرفــون 
ــم  ــل انتهــاء الحصــة أو مجموعــة الحصــص. كــام أن ترقي ــه قب القــدر املتبقــي تغطيت
املواضيــع مــن شــأنه أيضــاً تقديــم وســيلة مرجعيــة تســاعدك عــىل توجيــه املتدربــني 
إىل العالقــة بــني املواضيــع وبعضهــا مثــل أوجــه التشــابه واالختالفــات، ورمبــا التعميــم 

بعــد ذلــك.

مثــال: ميكــن أن يكــون موضوعــك األول هــو كيفيــة التمييــز بــني الخــراوات، والثــاين 
هــو كيفيــة طهــي الخــراوات عــىل البخــار، واملوضــوع الثالــث هــو كيفيــة التمييــز 
بــني ُســْمك الخــراوات، واملوضــوع الرابــع هــو تذكّــر املــدد املختلفــة للطهــي لتحقيــق 
ــم  ــأن الرتقي ــن ش ــراوات. م ــن الخ ــددة م ــواع مح ــج يف أن ــن النض ــة م ــة معين درج
مســاعدة املتدربــني الذيــن لديهــم صعوبــات وظيفيــة يف رؤيــة أو ســامع أو تصنيــف 

املعلومــات. 

اإلشارات التوضيحية

ــاء  ــو إعط ــة ه ــارات التوضيحي ــتخدام اإلش ــري الس ــرض الجوه ــون الغ ــب أن يك يج
ــام بالــيء الصحيــح أو ألداء  املتدربــني املعلومــات التــي ميكــن أن يســتخدموها للقي
هــذا الــيء بشــكل صحيــح يف املــرة التالية. إن اســتخدام أســلوب اإلشــارات التوضيحية 

بصــورة مدروســة يزيــد مــن فــرص التعلــم لجميــع املتدربــني ويعــزز النجــاح. 
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وقــد يكــون اســتخدام اإلشــارات التوضيحيــة يف األغلــب جــزءاً طبيعيــاً مــن نهجــك يف 
التدريــس. فقــد تبــدأ املهمــة أو الــرشح قائــالً بصــورة طبيعيــة: “يف البدايــة”، أو قــد 
تقــول عندمــا تنتهــي: “كانــت هــذه هــي الخطــوة األخــرية واآلن ســنتوقف”. وعندمــا 
تكــون للمهمــة مــدة محــددة فعليــك أن تبلــغ املتدربــني كل فــرتة بالوقــت املتبقــي. 
وهكــذا تعطــي للمتدربــني إشــارات توضيحيــة أو وســائل حــث طــول الوقــت ورمبــا 
بطــرق مختلفــة. تعتــرب اإلشــارات التوضيحيــة مفيــدة للغايــة للمتدربــني الذيــن لديهــم 
ــون  ــون أو يعمل ــن يكتب ــات أو الذي ــم املعلوم ــمع أو فه ــرص أو الس ــات يف الب صعوب

بصــورة أبطــأ مــن غريهــم. 

ــارات  ــتخدم اإلش ــن أن تس ــا فيمك ــوم بتوزيعه ــي تق ــة الت ــامدة املكتوب ــبة لل وبالنس
ــة:  ــة التالي التوضيحي

إبراز املعلومات األساسية.   –

وضع ألوان موحدة للمعلومات املتشابهة.   –

–  استخدام عالمات التبويب والعناوين.

–توفري صور ورسوم بيانية أو توضيحية تتامىش مع املادة املكتوبة.

التلخيص.  –

ــارات يف  ــذه الخي ــتخدم ه ــف تس ــن وكي ــأن أي ــني بش ــات للمتدرب ــم اقرتاح تقدي  –
ــم. ــم وكتبه مذكراته

وعليــك أن تجــد بعــض الطــرق املبتكــرة الســتخدام اإلشــارات التوضيحيــة إذا كان لــدى 
املتدربــني إعاقــة برصيــة وكانــوا معتمديــن عــىل طريقــة برايــل أو ملفــات الكومبيوتــر 

أو طــرق أخــرى لتلقــي املعلومــات.

وعندما توجه أسئلة للمتدربني، فقد تستخدم اإلشارات التوضيحية عن طريق:

تقديم تلميحات للمساعدة عىل اإلجابة.  –

اســتخدام تسلســل موحــد عنــد توجيــه األســئلة املتعلقــة بنفــس املوضــوع )مثــل:   –
ملــاذا؟ متــى؟ كيــف؟(.

تقديم تغذية راجعة محددة بعد كل إجابة.  –

اإلقرار باألجوبة الصحيحة جزئياً.  –
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التسلسل

عندمــا تقــوم بتعليــم مهمــة معينــة فإنــك غالبــاًً  مــا ترتــب املهــام الفرعيــة يف تسلســل 
ــا،  ــي عليه ــكار بســيطة وتبن ــدأ بأف ــد تب ــس فكــرة فق ــوم بتدري ــا تق منطقــي. وعندم
ويعتــرب إدراك عمليــة التسلســل هــذه والتأكــد مــن أنهــا منطقيــة أمــراً هامــاً لتدريــب 
ــام  ــل امله ــؤدي تسلس ــب أن ي ــم. ويج ــات يف التعل ــم صعوب ــن لديه ــخاص الذي األش
الفرعيــة أو األفــكار إىل نتيجــة تســفر عــن معرفــة و/ أو مهــارة. ويعــد هــذا األســلوب 
ــارات  ــس مجموعــة مــن امله ــا تقــوم بتدري ــة خاصــة عندم ــغ األهمي ــب بال يف التدري
املعقــدة املرتابطــة واملكونــة مــن عــدة خطــوات، أو إذا كان الخــروج عــن التسلســل 

ينطــوي عــىل خطــورة بشــكل أو بآخــر.

ابــدأ بــرشح الصــورة الكــربى، ثــم قســمها إىل مهــام أصغــر أو إىل أجــزاء فرعيــة. وابــدأ 
بالجــزء الفرعــي األول، وقــّدم كل جــزء فرعــي إضــايف وقــم بالبنــاء عــىل ذلــك تدريجيــاً 
حتــى تصــل للــدرس األخــري أو إىل املهمــة املكتملــة، الصــورة الكــربى. وعندمــا يتطــرق 
األمــر إىل تعليــم إحــدى املهــام أو املهــارات املعقــدة فإنــه يشــار إىل التسلســل عــىل 
أنــه “تحليــل املهمــة” أو تقســيم يشء مــا إىل أجــزاء فرعيــة ثــم تعليــم املهــام الفرعيــة 

واحــدة واحــدة. 

ــل  ــم بالفع ــه مقّس ــتقوم بتدريس ــذي س ــي ال ــوى التعليم ــإن املحت ــح ف ــىل األرج وع
بتسلســل إىل أجــزاء فرعيــة. وقــد تحتــاج إىل التفكــري يف تقســيم أكــرث لألجــزاء الفرعيــة 

كنــوع مــن التيســريات للمتــدرب ذي اإلعاقــة.

ــة،  ــة الذهني ــم األشــخاص ذوى اإلعاق ــرب التسلســل مهــامً بصفــة خاصــة يف تعلي ويعت
الذيــن قــد يحتاجــون إىل تعلّــم خطــوة واحــدة يف كل مــرة. وميكــن أن يشــتمل 
ــة  ــارات التوضيحي ــل اإلش ــرى مث ــة أخ ــب مالمئ ــاليب تدري ــىل أس ــاً ع ــب أيض التدري
والعــرض العمــي والتطبيــق. وميكــن عمــل مقدمــة لــكل مهمــة فرعيــة وعرضهــا عرضــاً 
توضيحيــاً، ثــم يقــوم املتــدرب مبامرســتها قبــل االنتقــال إىل نقطــة أخــرى. وقــد يحتــاج 
بعــض املتدربــني إىل مزيــد مــن الدعــم عــن طريــق اإلشــارات التوضيحيــة مثــل الصــور 
التــي توضــح لهــم كل خطــوة بصــورة برصيــة، وســوف تحتــاج إىل أن تكــون مبتكــراً 
وتســتخدم جميــع التقنيــات املتاحــة، وتســتفيد مــن رد فعــل املتدربــني، للوقــوف عــىل 

أكــرث طــرق التدريــب فعاليــة.
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بناء العالقات

إن توجيــه املتدربــني لفهــم العالقــات بــني تفاصيــل املعلومــات يســاعدهم عــىل 
تحقيــق مســتويات أعــىل مــن التعلــم، مثــل كيفيــة تطبيــق املعرفــة، وكيفيــة نقلهــا، 
وكيفيــة التعميــم، وكيفيــة حــل املشــكالت. ويحقــق بعــض املتدربــني مســتويات أعــىل 
ــاج آخــرون إىل املســاعدة يف تبــني  ــه، وقــد يحت ــل مــن التوجي ــم بقــدر قلي مــن التعل
ــدأ؟ مــن أجــل ضــامن  ــن يجــب أن تب ــق. فمــن أي ــل أن ميكنهــم التطبي ــات قب العالق
النجــاح ابــدأ مــن البدايــة واعمــل حتــى تصــل إىل النقطــة التــي يحتــاج فيهــا املتــدرب 

ــة قبــل أن ينتقــل إىل نقطــة أخــرى. إىل املامرســة العملي

أسئلة هامة

إذا ســميت شــيئاً مــا فهــل يســتطيع املتدربــون الحقــاً أن يتذكــروا االســم عندمــا   –
أعرضــه؟ 

كم عدد األسامء التي يستطيع املتدربون تذكرها؟  –

هل يستطيع املتدربون أن يطابقوا بني البنود املتشابهة؟ كم العدد؟  –

عندمــا يُْعــرض عــىل املتدربــني مجموعــة مــن األشــياء املتنوعــة هــل يســتطيعون   –
ــه ؟ إحضــار يشء محــدد إذا طلبت

ــل  ــا فه ــىل وظائفه ــاًء ع ــياء يف أزواج بن ــب األش ــني ترتي ــن املتدرب ــت م إذا طلب  –
يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك؟

– إذا عرضــت عــىل املتدربــني شــيئاً جديــداً فهــل يعرفــون إىل أي فئــة ينتمــي هــذا 
الــيء؟

عندمــا أســأل املتدربــني عــن األشــياء التــي أحتــاج إليهــا الســتكامل إحــدى املهــام   –
ــة؟ فهــل يســتطيعون ذكرهــا وتحديدهــا وتوضيــح وظيفتهــا يف املهمــة املطلوب

ــام فهــل ت/يســتطيع  ــدرب/ة اســتكامل مهمــة مــن امله ــب مــن املت ــا أطل عندم  –
ــاح؟ ــة بنج ــتكامل املهم ــا، واس ــاج إليه ــي ت/يحت ــياء الت ــار األش اختي

عندما أطرح مشكلة عىل املتدربني فهل يستطيعون أن يصفوا طريقة حلها؟  –

عندما أطرح مشكلة عىل املتدربني فهل يستطيعون حلها؟  –

عندمــا أطلــب مــن املتدربــني اســتخدام مجموعــة مــن األشــياء لعمــل يشء مبتكــر   –
فهــل يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك؟
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ــر  ــمية والتذك ــىل التس ــدرب ع ــدرة املت ــأن ق ــات بش ــئلة معلوم ــذه األس ــم ه تعطيك
ــز بــني األشــياء والتعــرف عليهــا والربــط بينهــا وتصنيفهــا والحكــم  والتطابــق والتميي
ــن  ــتويات م ــذه املس ــني إىل ه ــض املتدرب ــول بع ــات. إن وص ــق املعلوم ــا وتطبي عليه
ــن  ــداً م ــة ومزي ــة خاص ــة بطريق ــاً مصمم ــب دروس ــد يتطل ــياء ق ــني األش ــط ب الرب
التطبيــق العمــي عــىل أجــزاء معينــة مــن التسلســل، ولكــن يف النهايــة ســوف يتوفــر 

ــني. ــع املتدرب ــن جمي ــذي تنتظــره م ــاري ال ــدرب املســتوى امله للمت

ــد  ــذي تتبعــه هــي أن مــا تري إن أهــم نقطــة عــىل اإلطــالق يف أســلوب التدريــس ال
أن يتعلمــه أحــد املتدربــني يجــب أن يتعلمــه أيضــاً جميــع املتدربــني، وأن مــا تقــوم 
ــة  ــني مــن ذوي اإلعاق ــع املتدرب ــه بالنســبة لجمي بتدريســه يجــب أن يكــون هــو ذات
ــا  ــم م ــىل تعل ــدرة ع ــدرب الق ــدى كل مت ــون ل ــب أن تك ــة، ويج ــري ذوي اإلعاق وغ
تعتــزم تدريســه. وأمــا بالنســبة لــك، فــإن مــا تقــوم بتدريســه ال يتغــري، ولكــن طريقــة 

التدريــس هــي التــي قــد تتغــري.

إطار 4: كيف تطبق مبادئ التصميم العام على التدريس

استخدم طرق متعددة عندما تقوم بالتدريس.   ■

■ إْعِط املتدربني نسخاً من الرشائح والشفافيات واملذكرات.

■ حافــظ دامئــاً عــىل التسلســل ووجــه املتدربــني إليــه، مبعنــى أننــا ســنفعل هــذا 
أوالً، ونفعــل ذلــك ثانيــاً، ويتعــني علينــا أن نفعــل ذلــك ثالثــاً، وهلــم جــرا.

ــات تبنــي عليهــا  ــدأ باألفــكار البســيطة أو املهــام الســهلة واســتخدمها كلبن ■ اب
ــداً. ــم أكــرث تعقي للوصــول إىل تعلي

■ تأكد بشكل دوري من أن املتدربني يتابعون ما تقوم بتدريسه.

■ أتــح للمتدربــني الوقــت الــالزم للتطبيــق العمــي، وتذكــر املعلومــات الجديــدة، 
ودمجهــا مــع معلومــات ســبق اكتســابها، متــى كان ذلــك مالمئــاً.

■ كن مرناً بشأن كيفية التقييم.
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إتاحة الفرص للتطبيق العميل

يســتخدم التطبيــق العمــي لتحســني املهــارة أو املهــارات، ويقــاس بعوامــل معينــة مثل 
ــل.  ــن العوام ــة م ــل آخــر، أو مجموع ــة واإلحــكام والشــكل أو أي عام ــة والدق الرع
ــون عــىل كثــري مــن املســتويات ويف ظــروف كثــرية بالتطبيــق العمــي  ويقــوم املتدرب
ــض  ــاج بع ــك. ويحت ــام بذل ــم القي ــر منه ــدون إرشاف، ويُنتظ ــهم ب ــاء أنفس ــن تلق م
املتدربــني وقتــاً أطــول مــن غريهــم للتطبيــق، كــام قــد يحتــاج بعضهــم إىل إرشاف أكــرث 

مــن غريهــم.

ومثــة أســئلة محــددة تســاعدك اإلجابــة عليهــا عــىل تنظيــم وتدعيــم فــرص التطبيــق 
العمــي.

– ما هي أجزاء الدرس التي تتطلب تطبيقاً عملياً؟

– هــل يســتطيع املتــدرب إجــراء التطبيــق العمــي عــىل تلــك األجــزاء بــدون توجيــه 
أو إرشاف؟

ــد يف  ــالً: التواج ــة )مث ــاً خاص ــي ظروف ــق العم ــزاء التطبي ــض أج ــى بع ــل تقت – ه
ورشــة( أو أشــياء معينــة )مثــالً: أدوات، معــدات، منــوذج مكتمــل( حتــى يتســنى 

ــق العمــي؟ ــني التطبي للمتدرب

– هــل مثــة ســبيل لتقليــل تدخــل املــدرب حتــى يتســنى للمتــدرب مامرســة التطبيــق 
ــدل أكرب؟ مبع

ــق  ــوده يف التطبي ــة جه ــدرب متابع ــا املت ــن خالله ــتطيع م ــة يس ــة طريق ــل مث – ه
ــول؟ ــاس مقب ــتخدام مقي ــي باس العم

– متــى يجــب قيــام املتدربــني بالتطبيــق العمــي )مثــالً قبــل االمتحــان، لالســتعداد 
للفقــرة التاليــة مــن التعليــم(؟

ــج  ــز دم ــبيالً لتعزي ــون س ــن أن يك ــا ميك ــي وإتاحته ــق العم ــرص التطبي ــاد ف إن ايج
ــض  ــالل بع ــران خ ــم األق ــام تعل ــق نظ ــن أن يُطب ــام ميك ــة. ك ــني ذوي اإلعاق املتدرب
ــدرب آخــر  ــني بالعمــل مــع مت ــث يقــوم أحــد املتدرب ــق العمــي، حي أنشــطة التطبي
ــامً  ــل تنظي ــق العمــي وســيلة أق ــاء التطبي ــات أثن ــد العمــل يف ثنائي ومســاندته. ويع
وأقــل رســمية، إال أنهــا قــد تــزود املتدربــني مبســتويات مخلتفــة مــن املهــارات، كــام 

ــم البعــض. ــة بعضه ــا فرصــة ملعرف أنه
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3-4 تقديم التغذية املرتدة

يســتفيد جميــع املتدربــني مــن التغذيــة املرتــدة أو التغذيــة الراجعــة إذا مــا تــم ذلــك 
بالطريقــة الصحيحــة يف الوقــت املناســب. ويجــب أن تكــون التغذيــة الراجعــة دامئــاً 
ــرب إذا  ــا أك ــون تأثريه ــح أن يك ــد!”. واألرج ــٌل جي ــال “عم ــي أن يق ــال يكف ــددة، ف مح
صيغــت عــىل هــذا النحــو: “عمــل جيــد! لقــد اتبعــَت الخطــوات بشــكل صحيــح لــي 
ــة أن تكــون محــدداً أيضــاً  ــر”. ومــن األمــور بالغــة األهمي تضغــط ملفــات الكومبيوت

عندمــا تقــدم تغذيــة راجعــة للمتــدرب بشــأن أدائــه الضعيــف.

ومــن األشــياء الســارة والســهلة أن تقــدم تغذيــة راجعــة إيجابيــة عــىل املــأل أليٍّ مــن 
املتدربــني أو لهــم جميعــاً عــىل العمــل الرائــع الــذي قامــوا بــه. وعندمــا يتعــني عليــك 
ــري  ــور غ ــن األم ــرب وم ــدٍّ أك ــىل تح ــوي ع ــألة تنط ــإن املس ــف ف ــة األداء الضعي مالحظ
ــرة، أن تقــدم لــه تغذيــة راجعــة ســلبية أمــام اآلخريــن.  الســارة ألي متــدرب، بــل واملدمِّ
ــة  ــم تغذي ــك تقدي ــث ميكن ــن الحــدث بحي ــاً م ــت قريب ــام كن ــال، فكل ــة ح ــىل أي وع
راجعــة بنــاءة ومحــددة حــول األداء الضعيــف، كلــام رََجحــت احتــامالت األثــر اإليجــايب 
ــح  ــه لتصحي ــام ب ــب القي ــاذا يج ــدرب م ــرف املت ــث يع ــتقبل، حي ــىل األداء يف املس ع

األشــياء يف املــرة القادمــة.

وفيام ييل بعض األسئلة للنظر فيها قبل تقديم التغذية الراجعة

– هل التغذية الراجعة التي أقدمها سلبية أم إيجابية؟

– ما هو رد الفعل املحتمل للمتدرب الذي يتلقى التغذية الراجعة؟ 

– كيف سينظر زمالء املتدرب الذي يتلقى التغذية الراجعة له؟ 

– هل يجب عّي تقديم التغذية الراجعة يف إطار من الخصوصية؟

ــدرب بشــأن هــذه  ــة راجعــة محــددة إىل هــذا املت ــل تغذي ــن قب – هــل قدمــت م
ــألة؟  املس

– هل قدمت لهذا املتدرب يف املايض تغذية راجعة محددة وواضحة؟

– ما هو األثر الذي كان لهذه التغذية الراجعة السابقة؟
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– كيــف يتــأّت يل تغيــري التغذيــة الراجعــة لــي أضمــن أن يكــون لهــا تأثريهــا 
املطلــوب؟

إذا كان دمــج املتدربــني ذوي اإلعاقــة وضعــاً جديــداً نســبياً فــإن الطريقــة التــي تتنــاول 
بهــا موضــوع التغذيــة الراجعــة قــد يكــون مســألة بالغــة األهميــة. إنــك تحتــاج إىل أْن 
تكــون حكــامً عــادالً وأن يُنظــر إليــك هكــذا. ولهــذا اربــط التغذيــة الراجعــة بــاألداء 
وليــس بالشــخص. وعــىل ســبيل املثــال ال تقــل: “أنــت مخطــىء مــرة أخــرى!” وإمنــا 
قــل بــدالً مــن ذلــك: “يف املــرة التاليــة عندمــا تريــد إغــالق الكومبيوتــر إغلــق جميــع 
الربامــج املفتوحــة أوالً. وبتلــك الطريقــة لــن تفقــد أيــة ملفــات”. وإذا كانــت لديــك 
ــام  ــأل كل ــىل امل ــس ع ــة ولي ــن الخوصوصي ــار م ــا يف إط ــلبية قدمه ــة س ــة راجع تغذي
اســتطعت. وإذا مل تســتطع فابحــث عــن يشء مــا يف األداء تســتطيع أن تصفــه بشــكل 
إيجــايب حتــى ولــو كان مجمــل األداء ســلبياً. وكــن ثابتــاً عــىل مــا تقولــه يف كل مــرة.

3-5 استيعاب املتدربني ذوي اإلعاقات املحددة

3-5-1 قواعد أساسية

ســواء كان ذلــك يف حجــرة الدراســة أو يف الورشــة أو يف موقــع العمــل أو موقــف تعلــم، 
فإنــه يجــب أن يكــون املتــدرب ذو اإلعاقــة قــادراً عــىل:

– الوصول إىل بيئة التدريب واالستفادة منها.

– معرفة ما املتوقع أن يجده وكيف سيشارك.

– أن تكون لديه الفرصة ألداء مهمته بشكل مستقل.

– أن يشــعر بالتمكــني، وخصوصــاً مــن خــالل توفــر فــرص لالختيــار وللســيطرة عــىل 
الظــروف إىل الحــد املســموح بــه للمتدربــني اآلخريــن.

– أن يتلقــى نفــس التعليــم الــذي يتلقــاه املتدربــون مــن غــري ذوي اإلعاقــة وتُطلــب 
منــه ذات املهــام للغــرض ذاتــه.

– االختالط مع املتدربني والنظراء أثناء التعلم. 

– التفاعل اجتامعياً مع اآلخرين.
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– الحصــول عــىل املســاعدة إذا دعــت الحاجــة، وخصوصــاً يف فــرتات االنتقــال مــن 
ــد. نشــاط إىل نشــاط واالســتعداد لنشــاط جدي

– إتاحة املرونة يف اكتساب املعرفة وعرض ما تم اكتسابه، إذا دعت الرورة.

– توفــري التيســريات، إذا دعــت الــرورة، حتــى تتــاح للمتــدرب ذي اإلعاقــة فرصــة 
ــة  ــري ذوي اإلعاق ــن غ ــون م ــا املتدرب ــع به ــي يتمت ــربات الت ــس الخ ــع بنف التمت

ــج. ــس النتائ ــق نف وتحقي

– توفري وسائل للتواصل باستخدام أساليب غري تقليدية، إذا دعت الرورة.

ــون ذوو  ــه املتدرب ــى في ــذي يحظ ــج ال ــن الدم ــو م ــتوى املرج ــذا املس ــق ه ولتحقي
ــم، فقــد  ــة مــع اآلخريــن يف مواقــف التعل اإلعاقــة بهــذا النــوع مــن املشــاركة الكامل
ــل  ــنا يف الفص ــد ناقش ــا ق ــريات. وكن ــن التيس ــني م ــتوى مع ــر مس ــر تواف ــى األم يقت
األول املعايــري العامــة للتيســريات، ونــورد فيــام يــي قامئــة بأمثلــة عــىل تيســريات قــد 
يحتاجهــا أشــخاص ذوو أنــواع معينــة مــن اإلعاقــة حتــى يســتطيعوا املشــاركة بصــورة 
ــعور  ــىل الش ــخص ع ــاعدة الش ــأنها مس ــن ش ــي م ــرتاتيجيات الت ــك االس ــة، وكذل كامل

ــاج. بالراحــة واالندم

3-5-2 مناذج من االسرتاتيجيات

املتدربون ذوو اإلعاقة البرصية

ــل  ــرى مث ــة األخ ــق الهام ــدرايس واملراف ــل ال ــى وإىل الفص ــدرب/ة إىل املبن ــه املت وجِّ
ــة.  ــب اإلداري ــام، واملكات ــاول الطع ــن تن ــاه، وأماك دورات املي

حــدد مــا هــي أنــواع التكنولوجيــا )مثــل األدوات املســاعدة( التــي يتعــني عىل الشــخص 
ــخ(. مــاذا  ــر، إل ــل، كمبيوت ــة براي ــل جهــاز التســجيل، وســيلة لكتاب جلبهــا معــه/ا )مث

يحتــاج املتــدرب خــالف ذلــك؟

حدد كيف ت/يفضل املتدرب/ة تلّقى وإعطاء/إرسال املعلومات. 

حــدد نــوع التعديــالت التــي يتعــني إجراؤهــا يف املســاحة بإســتقاللية، التــي يســتخدمها 
لشخص. ا

حــدد مــا إذا كان املتــدرب يســتطيع التحــرك باســتقاللية، ومــا هــي املســاعدة التــي 
يحتاجهــا.

حدد إىل من يلجأ املتدرب عندما يحتاج إىل املساعدة.
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م وذوو اإلعاقات السمعية املتدربون الصُّ

ــه ضعــف  ــدرب أصــم أو لدي ــد التحــدث إىل مت ــات عن كــن مســتعداً لتكــرار املعلوم
ــه تكــرار مــا قــال. ــه الشــخص، أطلــب من ســمع. وإذا مل تفهــم مــا قال

تأكــد مــن أنــك تســتحوذ عــىل انتبــاه الشــخص قبــل أن تبــدأ الحديــث، أّعــِط إشــارة 
برصيــة أو ربــت عــىل كتفــه/ا، وانظــر إىل وجهــه/ا قبــل البــدء يف الحديــث.

ال تستخدم حركات الشفاه بطريقة مبالغ فيها.

ال تتحدث ويدك أمام فمك.

ــة  ــو كان يوجــد مرتجــم لغ ــى ول ــني، حت ــع املتدرب ــرصي م ــىل التواصــل الب ــظ ع حاف
ــل. ــهيل التواص ــارة لتس اإلش

ــة  ــتتات البرصي ــن املش ــد ممك ــل إىل أدىن ح ــغ أو قلَّ ــدرب إل ــث إىل املت ــد الحدي عن
ــوع. ــة باملوض ــري املتعلق ــمعية غ والس

إذا مل يفهــم املتــدرب تعليقاتــك أو تعليامتــك، كّررْهــا، أو أعــد صياغتهــا، أو اكتْبهــا، أو 
وضحهــا باســتخدام الحــركات الجســدية أو الصــور أو الرســومات.

املتدربون ذوو اإلعاقات الحركية

حدد ما إذا كان املتدرب يستطيع أن يصل إىل حيث يريد يف املوعد املناسب. 

حــدد مــا إذا كان املتــدرب يســتطيع أن ينتقــل بســهولة وأمــان وبشــكل مســتقل إىل 
حيــث يريــد أن يتجــه.

حــدد التغيــريات الالزمــة يف البيئــة الفيزيقيــة حتــى يســتطيع أن يســتخدمها وأن يفعــل 
ذلــك بأمــان )مثــل: الّحــامم، الكافيترييــا، املعمــل، املكتبــة، وقاعة املحــارضات(.

ــدرايس أو  ــل ال ــاركة يف الفص ــه املش ــنى ل ــى يتس ــدرب/ة حت ــه املت ــا يحتاج ــدد م ح
ــدرايس. ــج ال ــل، أو األنشــطة خــارج املنه ــكان العم ــب يف م ــع التدري ــة أو موق الورش
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املتدربون ذوو اإلعاقات النفسية-االجتامعية

عند تعريف املتدرب عىل متطلبات الفصل الدرايس أو الربنامج إرشح له:

– حدود الوقت.

– املسؤوليات والقواعد.

– درجة الغموض، ودرجة التغيري املتوقعة وغري املتوقعة.

– حــدد عنــارص التوقعــات واملتطلبــات التــي قــد تســبب للمتــدرب/ة قلقــاً وحــدد 
كيــف ميكــن معالجتهــا.

املتدربون ذوو صعوبات التعلم التي تؤثر عى كيفية معالجتهم للمعلومات

– حــدد كيــف يفضــل املتــدرب/ة تلّقــي املعلومــات )مثــال: شــفوياً، كتابــًة، إلــخ(، مبــا 
يف ذلــك التغذيــة الراجعــة.

– حدد كيف يفضل املتدرب/ة تقديم املعلومات عندما يحاول التواصل.

– حــدد، قــدر اإلمــكان مــا إذا كان املتــدرب/ة ت/يحتــاج إىل مســاعدات خاصــة يف 
التنظيــم أو إىل اســرتاتيجيات فرديــة يف التدريــب تتعلــق بـــ: 

– االنتبــاه للمعلومــات أو تصنيفهــا )مثــل: اســتخدام األلــوان بــدالً مــن الكلــامت 
للتصنيــف(.

ــم بطاقــات لإلشــارات  ــل: تقدي – معرفــة متــى وكيــف يســتخدم املعلومــات )مث
ــة أو صــور(. التوضيحي

– متابعة وإدارة الوقت.

– إنتاج معلومات أو مخرجات.

– التعامــل مــع املهــام التــي تنطــوي عــىل تسلســل )مثــالً ميكــن تقديــم وســائل 
حــث، أو صــور، أو أدوات التسلســل األخــرى(.

– األداء، إن كان يتطلب استخدام حواس معينة.

– التعامل مع متطلبات االتجاهات والعالقات املكانية يف البيئة.

– تفسري رد فعل يف املواقف التي تحدث بني األشخاص.

– تحديد متى يطلب املتدرب التعاون أو املساعدة من جانب اآلخرين.



59

الفصل الثالث: جعل التعليم دامجاً

املتدربون ذوو اإلعاقات الذهنية

– تحديــد أنــواع اإلرشــاد أو املســاعدات التي يحتــاج إليها املتدربون، مثل: اإلرشــادات 
الشــفوية، الحــث الشــفوي مــن حــني إىل آخــر، التغذيــة الراجعــة املتكــررة، العرض 
العمــي، مزيــد مــن التطبيــق واملامرســة، و/أو تقســيم التكليفــات إىل مهــام 

منفصلــة.

ــرتات  ــاء ف ــون أثن ــا املتدرب ــاج إليه ــي يحت ــاد أو املســاعدة الت ــوع اإلرش ــد ن – تحدي
ــه، واملســاعدة  ــز والعــودة من ــل الوصــول إىل املرك تواجدهــم خــارج الفصــل، مث
لالســتفادة مــن فــرتات الراحــة ووقــت الغــداء، وإصــالح الهنــدام والعنايــة 

ــخصية. ــة الش بالنظاف

– عندمــا تطلــب مــن املتــدرب/ة أن ت/يفعــل شــيئاً ارشح أو بــنّي لــه/ا كيــف يتــم 
عمــل ذلــك.

– إذا كان أحــد التكليفــات ينطــوي عــىل مهــام متعــددة، فعليــك أن تــرشح كل مهمة، 
واســمح للمتدربــني بالوقــت الــكايف لتوضيــح ما فهمــوا وللتطبيــق العمي.

– عند تقديم التغذية الراجعة كن واضحاً ومحدداً وقدمها فوراً.

– قــم بإبــالغ املتــدرب/ة إىل مــن ت/يتجــه لطلــب املســاعدة بالنســبة لــكل تكليــف 
مــن التكليفــات.

ــدة مــن اإلعاقــات قــد تتطلــب تيســريات حســب احتياجــات  ــواع أخــرى عدي مثــة أن
الفــرد واملوقــف الــذي يتــم فيــه التدريــب. عــىل ســبيل املثــال، قــد يتطلــب شــخص 
لديــه بــرت يف األطــراف أو يف أحــد األصابــع تعديــالت يف املعدات لي يســتطيع تشــغيلها 
بشــكل مالئــم وســهل. وقــد يحتــاج شــخص لديــه مشــكالت يف الجهــاز التنفــي تفادي 
بيئــات معينــة بســبب تأثريهــا عــىل قدرتــه عــىل التنفــس. وإنــه ملــن األهميــة مناقشــة 
االحتياجــات بصــورة محــددة مــع الشــخص نفســه لتحديــد التعديــالت أو التيســريات 

املطلوبــة.
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3-6 تقديم التيسريات خالل عملية التدريب

إذا كان املرفــق الــذي تعمــل فيــه غــري ميــر مــن الناحيــة الفيزيقيــة، فقــد تحتــاج إىل 
إجــراء تغيــريات فيزيقيــة عــىل البيئــة حتــى يتســنى للمتدربــني املشــاركة يف العمليــة 
ــال ذلــك تخصيــص  ــة. وقــد تكــون بعــض تلــك التغيــريات ســهلة نســبياً )مث التعليمي
ــك  ــال ذل ــداً )مث ــرث تعقي ــريات أخــرى أك ــك تغي ــام هنال ــرة(، بين حجــرة دراســية مي
ــل تكــون  ــن العم ــن أماك ــد أي م ــاه أو تحدي ــاول لتوســيع دورة املي ــور عــىل مق العث
ــام  ــركاً(، وحين ــياً متح ــتخدمون كرس ــن يس ــني الذي ــي للمتدرب ــق العم ــة للتطبي متاح
يظهــر احتيــاج إلجــراء تيســريات وال يتوفــر أمامــك الوقــت الــكايف لتأمــني ذلــك، فيكــون 
أمامــك اختيــاران: إمــا تأجيــل قبــول الشــخص لحــني تنفيــذ التيســريات املطلوبــة، أو 
اللجــوء إىل حــل بديــل مؤقــت لحــني تنفيــذ الحــل املناســب. وتحتــاج لوضــع سياســات 
وإجــراءات مــن أجــل التعامــل مــع هذيــن الســيناريوهني. ويجــب أن تتضمــن 
السياســات واإلجــراءات تحديــد مــن املســؤول عــن مــاذا، مبــا يف ذلــك إخطــار اآلخريــن 

الذيــن ســوف يتأثــرون بتنفيــذ تلــك التيســريات.

يجــب إرشاك الشــخص ذي اإلعاقــة الــذي يحتــاج إىل تلــك التيســريات يف هــذه العمليــة 
منــذ بدايتهــا، والســيام ملســاعدتك عــىل تحديــد نوعيــة التيســريات املطلوبــة وإبالغــك 
مبــا إذا كانــت مفيــدة وكافيــة. وإذا كانــت التيســريات مرتبطــة أساســاً بالتعليــم، 
ــدرب واملــدرب هــو الوســيلة الرئيســة للتحقــق مــن جــدوى  ــني املت ــإن التواصــل ب ف

ــاج إىل تعديــل. التيســريات وفائدتهــا أو مــا إذا كانــت تحت

إن الســياقات الثالثــة التــي يعتــرب تقديــم التيســريات مهــامً فيهــا هــي اختيار املرشــحني 
للتدريــب وقبولهــم، والتدريــس، وتقييــم أداء املتدرب.

3-6-1 الوصول إىل املرشحني، ضمهم للتدريب، تقديم طلبات االلتحاق، والقبول

الوصول إىل املرشحني وضمهم للتدريب

فكــر يف كيفيــة قيامــك حاليــاً باجتــذاب الطــالب. وهنــاك بعــض الطــرق الشــائعة التــي 
قــد تســتخدم يف البحــث عــن متدربــني:
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– من املدارس.

– عن طريق اإلعالن يف وسائل اإلعالم املطبوعة.

– عن طريق امللتقيات )مثالً ملتقيات التوظيف(.

– عن طريق السامع من اآلخرين.

– عن طريق إعالنات اإلذاعة والتليفزيون.

– عن طريق اإلنرتنت.

– عن طريق استفسارات فردية غري منظمة.

– عن طريق األيام املفتوحة.

– عن طريق التنسيق مع القيادات املجتمعية، وكبار القرى.

– عن طريق التنسيق مع موظفي الحكم املحي واملكاتب التابعة للوزارات.

ــني، وســوف  ــة للوصــول إىل املتقدمــني املرتقب ــك الوســائل طــرق مقبول ــرب كل تل وتعت
تســتطيع عــىل األرجــح الوصــول إىل أشــخاص ذوي أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــة 
ــك،  ــع ذل ــات. وم ــن التقني ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع ــة باس ــاة متباين ــروف حي وظ
فكثــرياً مــا يشــعر األشــخاص ذوو اإلعاقــة بأنهــم ليســوا موضــع ترحيــب بســبب تاريــخ 
طويــل مــن االســتبعاد، أو قــد ال يُعتــربون مــن املرحــب بهــم. ولهــذا الســبب يكــون 
مــن الــروري اتخــاذ تدابــري محــددة إذا كنــت تريــد إلحــاق الطــالب ذوي اإلعاقــة.

ــة أو  ــع سياس ــن وض ــرث م ــو أك ــا ه ــة م ــني ذوي اإلعاق ــول إىل املتدرب ــب الوص ويتطل
ــددة  ــاليب مح ــاج ألس ــاك احتي ــون هن ــد يك ــب. وق ــع ترحي ــم موض ــح بأنه الترصي

ــي: ــا ي ــن م ــن أن تتضم ــم ميك ــول إليه للوص

– الرســالة. يجــب أن توضــح رســالتك بصــورة محــددة أن برنامــج التدريــب املهنــي 
يشــجع األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل تقديــم طلبــات االلتحــاق، وأنــه ســوف يتــم 

إجــراء التيســريات املطلوبــة لهــم كــام ســيتم دعمهــم إلعانتهــم عــىل النجــاح.

– الوصــول إىل املرشــحني مــن خــالل املجموعــات النوعيــة واألشــخاص ذوي الخــرة. 
ــة  ــة منفصل ــون إىل مــدارس ثانوي ــاً مــا يذهب إذا كان األشــخاص ذوو اإلعاقــة غالب
عــن غريهــم فــإن عليــك توســيع قوائــم املــدارس التــي تقــوم باالتصــال بهــا. توجــه 
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إىل أماكــن تجمــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة لألغــراض االجتامعيــة، مثــل منظــامت 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأماكــن التأهيــل. عليــك الوصــول إىل مجموعــات أوليــاء 
أمــور األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وعليــك التشــاور مــع الجهــات الحكوميــة أو 
الســلطات املحليــة التــي تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو مقابلــة عمــد القــرى 
والقيــادات غــري الرســمية الذيــن غالبــاً ً مــا يعرفــون مجتمعاتهــم املحليــة معرفــة 

أفضــل.

– وســائل اإلعــالم. رمبــا ال يكــون اإلعــالن الوســيلة الوحيــدة التــي تصــل بهــا 
ــة  ــة املحلي ــل اإلذاع ــالم املســموع )مث ــر يف اســتخدام اإلع ــن فك للمرشــحني، ولك
ــا إذا  ــون. أم ــروء والتليفزي ــالم املق ــك اإلع ــة( وكذل ــون املحلي ــات التليفزي ومحط
ــاج إىل  ــك تحت كنــت تعتمــد عــىل نقــل املعلومــة شــفوياً مــن شــخص آلخــر فإن
ــق املجموعــات  ضــامن وصــول رســالتك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، رمبــا عــن طري
التــي ذكرناهــا مــن قبــل. ويف بعــض الــدول، يكــون لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
برامــج إذاعيــة أو تليفزيونيــة أو إعــالم مطبــوع يســتهدفهم مبــارشة، ويجــب أن 
ــني. ــة لجــذب املتدرب ــد يف الحمــالت اإلعالمي ــكل تأكي ــار ب ــك يف االعتب يؤخــذ ذل

وقــد يتطلــب نــرش أي معلومــات لغــرض الوصــول للمتدربــني أو اإلعــالن عــن الربنامــج 
ــة  ــك إتاح ــال ميكن ــبيل املث ــىل س ــالن. فع ــة لإلع ــة أو بديل ــكال إضافي ــتخدام أش اس
املحتــوى يف شــكل إليكــرتوين أو بخــط كبــري أو بصــورة مســموعة. وميكنــك أخــذ بعــض 
ــد  ــك، ق ــع ذل ــا. وم ــارك فيه ــي تش ــات الت ــة إىل امللتقي ــكال البديل ــواد باألش ــذه امل ه
تـَـرُِد إىل مركــزك طلبــات مبــارشة أخــرى ســوف تحتــاج إىل تلبيتهــا فــوراً. وهــذا يعنــي 
ــكل،  ــب الش ــخاص. وإىل جان ــد األش ــا أح ــا يطلبه ــات عندم ــال املعلوم ــة وإرس طباع
عليــك مبراجعــة املحتــوى للتأكــد مــن ذكــر أنكــم تشــجعون األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــات االلتحــاق، وأنكــم ستســعون إىل توفــري الدعــم املطلــوب مــن  عــىل التقــدم بطلب

أجــل االشــرتاك والنجــاح يف التدريــب. 

ويجــب أن تكــون مســتعداً حــني يحــر أشــخاص ذوو إعاقــة إىل املكتــب أو املركــز أو 
مــكان التدريــب لتقديــم الطلبــات. وفيــام يــي بعــض األمــور التــي ينبغــي عليــك أن 

تكــون متأهبــاً للتعامــل معهــا.
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– معلومــات محــددة متعلقــة باإلعاقــة. إنــك تحتــاج إىل شــخص يكــون قــادراً عــىل 
القيــام باملقابلــة واإلجابــة عــىل األســئلة، وقــد تتعلــق بعــض تلــك األســئلة باإلتاحة 

أو الرتتيبــات التيســريية املعقولــة.

– إتاحــة التواصــل. يجــب أن يكــون مــن بــني العاملــني معــك مــن يســتطيع التواصــل 
مــع شــخص أصــم أو لديــه ضعــف ســمع. وميكــن أن تكــون الوســائل البســيطة 
مثــل التواصــل بالكتابــة، أوعــن طريــق الربيــد اإلليكــرتوين، أو بالكومبيوتــر )عندمــا 
ــة إذا كان الشــخص  ــائل نصي ــال رس ــكان(، أو إرس ــس امل ــون الشــخصان يف نف يك
يســتخدم التليفــون املحمــول، أو اســتخدام مرتجــم لغــة اإلشــارة إذا كان الشــخص 
يســتخدم لغــة اإلشــارة يف عمليــة التواصــل. ويجــب أن يكــون موظفــو االســتقبال 

مســتعدين ويعرفــون مبــن يتصلــون إذا جــاء شــخص أصــم إىل مــكان التدريــب.

ــة  ــة إىل اإلتاح ــتفاضة الحاج ــل باس ــذا الدلي ــش ه ــد ناق ــة. لق ــة الفيزيقي – اإلتاح
ــذي  ــد أن تتأكــد مــن أن الشــخص ال ــة التدريــب الب ــة عملي ــة. ويف بداي الفيزيقي
لديــه إعاقــة حركيــة يســتطيع الوصــول إىل مــكان املوظــف الــذي يقــوم بتســجيل 
بيانــات الراغبــني يف االلتحــاق. وعندمــا تقيــم ملتقيــات التدريــب املهنــي أو يــوم 
ــة  ــائل املتعلق ــت املس ــد عالج ــون ق ــروري أن تك ــن ال ــى، فم ــوح يف املبن مفت
ــة  ــة آمن ــة فيزيقي ــامن إتاح ــل ض ــن أج ــاً. وم ــاالت مقدم ــى واالنتق ــري املبن بتيس
فإنــك تحتــاج إىل إقامــة امللتقيــات يف مبنــى تتوفــر فيــه ســبل اإلتاحــة، وأن 
تحتــوي الدعايــة التــي تقــوم بهــا للملتقــى عــىل رســائل تحــدد أيــن يقــع املدخــل 
ــل الشــخص يف  ــالً وهــو أن تقاب ــل تفضي ــار آخــر أق ــاك خي ــى. وهن ــر للمبن املي

ــاك. ــاح وأن تبلغــه باملعلومــات هن ــع آخــر مت موق

أمثلــة. يعتــرب التشــبيك مــع منظــامت األشــخاص ذوى اإلعاقــة )DPOs( أحد األســاليب 
األكــرث شــيوعاً للوصــول للفئــة املســتهدفة مــن أجــل دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
ــض  ــم إن بع ــرة، ث ــكار مبتك ــامت أف ــك املنظ ــض تل ــدى بع ــون ل ــد يك ــب. وق التدري
األســاليب تحددهــا الثقافــات الســائدة. وعــىل ســبيل املثــال عندمــا أصبحــت املعاهــد 
يف روانــدا أكــرث دمجــاً مل تقــم بأنشــطة موجهــة للدعايــة واجتــذاب املتدربــني، وعــىل 
ــون هــذا الخــرب شــفوياً  ــوا يتناقل ــة كان ــإن األشــخاص ذوي اإلعاق ــك ف ــن ذل الرغــم م
ــرة  ــطة مبتك ــم أنش ــة بتنظي ــخاص ذوي اإلعاق ــامت األش ــت منظ ــن قام ــم. ولك بينه
ــع الوعــي يف املجتمــع  ــج يف املعاهــد، ولرف ــة الدم ــني لتيســري عملي للوصــول للمتدرب
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بحقــوق وقــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. فقــد نظمــت عروضــاً مرحيــة لتوضيــح 
ــن  ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــتبعاد األش ــىل اس ــب ع ــادي املرتت ــي واالقتص ــر االجتامع األث
فــرص التدريــب، ولتوضيــح ســبل القيــام بالوظائــف التقليديــة بأســاليب غــري تقليديــة. 
ــدي  ــورات األي ــكرتريات مبت ــوم س ــن أن تق ــف ميك ــوا كي ــال أوضح ــبيل املث ــىل س وع
ــر باســتخدام أقدامهــن. لقــد أُعجــب املجتمــع بقــدرات  ــأداء مهــام عــىل الكومبيوت ب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل العمــل واألداء، مــام عــزز أهــداف الدمــج لــدى مراكــز 

ــدا. التدريــب يف روان

تقديم الطلبات والقبول

ــق بالتيســريات  ــام يتعل ــي قــد تنشــأ في ــإن املشــاكل الت ــات ف ــم الطلب بالنســبة لتقدي
ــب التحــاق، وأن ميــأله،  ــة أن يحصــل عــىل طل هــي: هــل يســتطيع شــخص ذو إعاق
وأن يســلمه يف الوقــت املحــدد التزامــاً باملوعــد النهــايئ؟ قــد يكــون العاملــون لديــك 
ــام املفتوحــة، أو يف  مســتعدين للمســاعدة يف بعــض الحــاالت، مثــل امللتقيــات أو األي
ــة  ــة وإمكاني ــة قوي ــات مجتمعي ــك عالق ــت لدي ــك إذا كان ــع ذل ــب. وم ــى التدري مبن
الوصــول إىل متطوعــني، ولديــك موظفــون مخصصــون لتنســيق عمليــة تلقــي الطلبــات 
والوصــول إىل مرشــحني محتملــني ذوي إعاقــة ومتابعتهــم إن لــزم األمــر، فســوف تتزايد 

فــرص العثــور عــىل حلــول عندمــا تظهــر عقبــة مــن العقبــات.

وفيــام يتعلــق باختبــار وتقييــم مقدمــي طلبــات االلتحــاق، فإنــك تريــد أن ينضــم إىل 
ــم  ــوب منه ــل املطل ــام بالعم ــم. والقي ــىل التعل ــدرة ع ــم الق ــني لديه برنامجــك متدرب
ــل:  ــمية مث ــب الرس ــج التدري ــك رشوط يف برام ــون لدي ــد تك ــم. وق ــف التعل يف موق
ــرى.  ــري أخ ــة، ومعاي ــراءة والكتاب ــارات الق ــهادات، ومه ــات، والش ــرات، والدرج التقدي
ــّكام، ودراســة خــربة العمــل الســابقة، أو  وقــد تقــوم أيضــاً بالتشــاور مــع بعــض الُح
ــودة أو  ــص املوج ــارات أو الخصائ ــدرات أو امله ــض الق ــاس بع ــارات لقي ــق اختب تطبي
ــة  ــدى املتقــدم، وإجــراء مقابــالت مــع املتقدمــني، راجــع العملي املحتمــل وجودهــا ل
التــي تقــوم بهــا لتحــدد مــا إذا كانــت تســفر عــن اســتبعاد أنــواع معينــة من املرشــحني.

ــي ســوف  ــرَف الت ــة بالِح ــا صل ــدأ بــرشوط االلتحــاق. مــا هــو مصدرهــا؟ وهــل له إب
ــب مبــدى النجــاح يف اســتكامل  ــئ بشــكل صائ ــون؟ وهــل تنب ــا املتدرب ــدرب عليه يت
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الربنامــج؟ هنــاك ثالثــة رشوط لاللتحــاق قــد تراهــا أساســية: اســتكامل قــدر معــني مــن 
ــة والحســاب. قــد ال  ــة، والقــدرة عــىل القــراءة والكتاب التعليــم، بعــض الخــربة العملي
تتوفــر لبعــض املتقدمــني ذوي اإلعاقــة الشــهادات الدراســية املتعــارف عليهــا وال  فرصة 
الحصــول عــىل تعليــم نظامــي، وبعضهــم مل يتقلد عمــالً يف حياتــه أو ال يســتطيع القراءة 
والكتابــة والحســاب ســواء مــع توفــري بعــض التيســريات أو بدونهــا. فكيــف ســتقرر مــا 

ســتفعله مــع هــؤالء املتقدمــني؟

إذا كان لديــك بعــض املتقدمــني الذيــن يفتقــرون إىل املســتويات الروريــة يف القــراءة 
ــه  ــابقة، فإن ــم الس ــكوك يف إنجازاته ــك ش ــة أو لدي ــتويات التعليمي ــة، أو املس والكتاب
مــن حقــك أن تطلــب منهــم توضيــح أنهــم يســتطيعون القــراءة والكتابــة والحســاب 
باملســتوى املطلــوب. وعندمــا تختــرب هــذه املجموعــة، تســتطيع أن تقــدم لألفــراد ذوي 
اإلعاقــة التيســريات التــي يحتاجــون إليهــا لتوضيــح مــا يســتطيعون عملــه، عــىل ســبيل 

املثــال: 

–“القراءة” بطريقة برايل، أو فهم املادة املكتوبة حينام تُْقرأ عليهم.

–“الكتابة” رمبا عىل الكومبيوتر، أو باإلمالء عىل شخص آخر.

–“الحســاب” باســتخدام اآللــة الحاســبة وحــل مســألة عــىل أي مســتوى مــن 
املطلوبــة. املســتويات 

ــل  ــة العم ــن منظم ــم م ــراق بدع ــي يف الع ــج تدريب ــذ برنام ــري تنفي ــال: كان يج مث
الدوليــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ليصبــح أكــرث دمجــاً. قــام الربنامــج مبراجعــة 
ــهادة  ــىل ش ــني ع ــني حاصل ــع املتقدم ــون جمي ــا أن يك ــن ضمنه ــاق وم رشوط االلتح
إمتــام التعليــم االبتــدايئ، وهــو الــيء الــذي كان يفتقــده كثــري مــن املتقدمــني ذوي 
اإلعاقــة. فقــام الربنامــج -بــدالً مــن ذلــك- بوضــع معيــار القــدرة عــىل القــراءة والكتابة، 
وكانــت هــذه املرونــة تعنــي فتــح بــاب االلتحــاق أمــام عــدد أكــرب مــن املتقدمــني ذوي 

اإلعاقــة.

وأنــت بهــذه الطريقــة مل تتنــازل عــن املعيــار الــذي وضعتــه طاملــا تــم تلبيــة 
ــام  ــة يف نظ ــات املطلوب ــرت الخدم ــة. وإذا تواف ــراءة والكتاب ــىل الق ــدرة ع رشوط الق
ــم  ــر فيه ــن ال تتواف ــالب الذي ــىل الط ــرض ع ــتطيع أن تع ــد تس ــك، فق ــب لدي التدري
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رشوط القــراءة والكتابــة تدريبــا محــدداً لتطويــر مهاراتهــم حتــى يصلــوا إىل املســتوى 
ــرتاك. ــم لالش ــذي يؤهله ال

مثــال: يقــوم املعهــد املجتمعــي بهيوســن بالواليــات املتحــدة الــذي يقــدم العديــد مــن 
دورات التدريــب املهنــي بــإدراج الطــالب الذيــن يحصلــون عــىل درجــات منخفضــة يف 
القــراءة والكتابــة والحســاب يف فصــول تقويــة يف املعهــد، بغــض النظــر عــن كونهــم 
مــن ذوي اإلعاقــة أم ال. كــام يقــدم املعهــد دورات لتنميــة مهــارات إجتيــاز االختبــارات، 
وتدويــن املذكــرات ، ووضــع األهــداف. وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن املتدربــني ذوي 
ــة يســتطيعون تلقــي دعــم إضــايف لتحســني مهاراتهــم األساســية يف  ــات الذهني اإلعاق
املجــاالت األكادمييــة واالجتامعيــة ومهــارات التواصــل ومهــارات الكومبيوتــر مــن خــالل 

دورات التوافــق املهنــي وتدريــب املهــارات.

وفيــام يتعلــق بالخــربة الســابقة يف العمــل، فقــد يكــون املتقــدم ذو اإلعاقــة قــادراً عــىل 
العمــل، ولكنــه مل يعمــل مــن قبــل بســبب عــدم إتاحــة الفرصــة أو بســبب املواصــالت. 
وقــد ترغــب أثنــاء املقابلــة الشــخصية أن توجــه لــه بعــض األســئلة االفرتاضيــة املتعلقــة 
بالعمــل لتتعــرف عــىل األســاليب التــي يتبعهــا لحل املشــاكل ولتقديــر األمــور ومفهومه 
عــن الســلوك املقبــول، أو تقــرتح أشــياء أخــرى يتعلمهــا األشــخاص أو يالحظونهــا أثنــاء 
العمــل. ورمبــا تقــرر أن تقــرتح يف البدايــة فــرتة الكتســاب خــربة يف العمــل مــع أحــد 
ــه يف  ــل قبول ــة قب ــة تدريبي ــخص يف ورش ــظ الش ــني، أو تالح ــل املتعاون ــاب العم أصح
الربنامــج. وتُعتــرب مناقشــة التيســريات التــي قــد يحتــاج إليهــا املتــدرب يف الفصــل أو 

اثنــاء االختبــارات أحــد الفوائــد اإلضافيــة إلجــراء املقابلــة معــه.

ــه ميكنــك  ــة التقييــم فإن ــاء عملي ــارات أخــرى أثن وإذا كنــت تســتخدم أدوات أو اختب
تطبيــق الرتتيبــات التيســريية املعقولــة التــي تــم ذكرهــا يف الجــزء الخــاص باالختبــارات 

يف هــذا الدليــل.

ومتــى تــم قبــول الطالــب، فيعتــرب إخطــاره بالقبــول عمليــة بســيطة. إال أن التيســريات 
قــد تصبــح هنــا أيضــاً  رضوريــة. فــإذا كنت تعــرف أن املتــدرب كفيــف، فإنك تســتطيع 
إبالغــه/ا بالقبــول تليفونيــاً. وغالبــاً مــا ميكــن إرســال خطــاب إخطــار بالقبــول يتضمــن 
أيضــاً معلومــات للمتدربــني الجــدد عــن اإلجــراءات املطلوبــة قبــل بــدء الدراســة مثــل 
ــد أيضــاً  ــد أن تتأك ــوم توجيهــي. والب ــة التســجيل للفصــول، أو موعــد حضــور ي كيفي
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ــام  مــام إذا كان باســتطاعة املتــدرب ذي اإلعاقــة الوصــول إىل مــكان التســجيل، والقي
بالتســجيل لفصــول دراســية يســتطيع الوصــول إليهــا، واملشــاركة يف الربنامــج التوجيهي.

3-6-2 التدريس

ــمح  ــي تس ــب الت ــي التدري ــن مناح ــة م ــل إىل أمثل ــذا الفص ــالل ه ــارة خ ــم اإلش ت
باســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــع ذلــك فــإن ضــامن القيــام بعمليــة تأمــني أو 
توفــري التيســريات قبــل التدريــب، إن أمكــن، يقلــل مــن التعطيــل للجميــع. وتســتطيع 
مــن خــالل عمليــة التخطيــط واختيــار املرشــحني أن تَُكــون فكــرة عــن عــدد املتدربــني 
ــن  ــم م ــؤرشات بشــأن احتياجاته ــج وبعــض امل ــني يف الربنام ــة املقبول ــن ذوي اإلعاق م
ــون  ــوف يلتحق ــني س ــاً مكفوف ــت أن طالب ــال إذا عرف ــبيل املث ــىل س ــريات. وع التيس
بفصــول الحاســب اآليل فالبــد أن تتأكــد مــن أن لديــك الربامــج اإلليكرتونيــة الناطقــة 

املالمئــة.

ــاج  ــد يحت ــة تيســريات، وق ــة إىل أي ــني ذوي اإلعاق ــن املتدرب ــري م ــاج الكث ــد ال يحت وق
آخــرون إىل إجــراء تعديــل مــرة واحــدة فقــط، مثــل تعديــل يف مقبــض آلــة اللحــام، أو 
وقتــاً إضافيــاً للتنقــل بــني الــورش، أو جهــاز لتثبيــت يشء يف مكانــه حتــى ميكــن لصقــه 
بالغــراء. ويجــب أن يتــم التعامــل مــع هــذه االحتياجــات يف األغلــب قبــل أن يحتــاج 
إليهــا أي متــدرب يدخــل الفصــل. وقــد يحتــاج بعــض املتدربــني إىل تزويدهــم ببعــض 
األشــياء بصــورة متكــررة مثــل طباعــة النــص بالخــط الكبــري، وتوفــري املــادة الدراســية 
لهــم قبــل الحصــة، أو قــد يحتاجــون إىل مــن يــدّون لهــم املذكــرات. وينطــوي كل مثــال 
مــن هــذه األمثلــة عــىل رضورة معرفــة تلــك االحتياجــات مســبقاً لإلعــداد لهــا قبــل أن 
تُطلــب. ولكــن يف حــاالت أخــرى قــد يكــون مــن الصعــب معرفــة نوعيــة التيســريات 
التــي قــد يحتــاج إليهــا الطــالب مســبقاً، أو معرفــة االحتياجــات التــي قــد تظهــر مــع 
تغــري الوضــع التدريبــي. عــىل أنــه يتعــني عليــك التخطيــط ملثــل هــذه األوضــاع قــدر 

املســتطاع.

ــني  ــع املتدرب ــع م ــة الوض ــاج إىل مناقش ــك تحت ــبق، فإن ــط املس ــب التخطي وإىل جان
ذوي اإلعاقــة، فهــم أفضــل مصــدر للمعلومــات عــن احتياجاتهــم. وإن كانــوا يف بعــض 
ــك  ــإن أســئلتك وخربت ــك ف ــا هــي أفضــل التيســريات. لذل ــون م ــد ال يعرف الحــاالت ق
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وقدرتــك عــىل إيجــاد حلــول مبتكــرة ســتكون مهمــة يف هــذه الحــاالت. ويقــوم بعــض 
أصحــاب العمــل وبعــض املــدارس باالحتفــاظ بقوائــم التيســريات التــي ســبق إجراؤهــا 
حتــى يعرفــوا مــا الــذي نجــح مــع البعــض ومــا مل ينجــح. وســوف توفــر هــذه القوائــم 

مصــدراً لالقرتاحــات ألي متــدرب لــه احتياجــات مثيلــة. 

وقــد تقابــل أيضــاً طالبــاً ال يعرفــون أن لديهــم إعاقــة. فالكثــري مــن صعوبــات التعلــم 
مثــالً ال يتــم اكتشــافها، ولكــن يكــون لــدى املتــدرب صعوبــات يف معالجــة املعلومــات 
ــئلة  ــالل األس ــن خ ــن م ــوف تتمك ــا. وس ــتعادتها أو توصيله ــا أو اس ــاظ به أو االحتف
ــر  ــة. أنظ ــددة املطلوب ــد التيســريات املح ــن تحدي ــب م ــع الطال ــة والتشــاور م الواعي
امللحــق رقــم 1 الــذي يقــدم نصــاً فعليــاً تســتطيع تعديلــه عندمــا تســأل املتدربــني عــن 

احتياجاتهــم مــن الرتتيبــات التيســريية املعقولــة.

ــاًء عــىل حجــم برنامجــك وعــدد املتدربــني ذوي اإلعاقــة أن تحــدد منّســقاً  ميكنــك بن
ــدرب  ــع املت ــل م ــق أن يعم ــن للمنس ــريات. وميك ــن التيس ــؤوالً ع ــون مس ــاً يك معين
ــنى  ــى يتس ــا حت ــة أو تعديله ــريية املطلوب ــات التيس ــر الرتتيب ــامن توف ــه لض ومدربي

ــل. ــة يف الفص ــورة كامل ــاركة بص ــدرب املش للمت

ــدارس  ــئ امل ــدول أن تنش ــن ال ــري م ــائعة يف كث ــات الش ــن املامرس ــح م ــة: أصب أمثل
ــة يف  ــات اإلعاق ــب خدم ــل مكت ــة. ويعم ــات اإلعاق ــب لخدم ــة مكات ــات املهني والكلي
ــون  ــن يقول ــالب الذي ــاعدة الط ــىل مس ــدا ع ــو يف كن ــة أونتاري ــينيكا مبقاطع ــة س كلي
أنهــم يف حاجــة إىل تيســريات مــن أجــل تحديــد أكرثهــا مالءمــة. وتقــدم الكليــة أكــرث 
ــة حــوايل %10 مــن  ــون ذوو اإلعاق ــكل املتدرب ــي، ويُش مــن 1700 دورة تدريــب مهن

ــة.  ــاليب يف الكلي ــع الط املجتم

ويف روانــدا، قــام معهــد كيجــايل للرتبيــة والتعليــم بإنشــاء مركــز للمــوارد للطــالب ذوي 
اإلعاقــة البرصيــة مبنحــة مــن وزارة التعليــم، وهــو مركــز مفتــوح للطــالب امللتحقــني 
بــدورات التدريــب املهنــي ومعاهــد التعليــم العــايل املحليــة ويوفــر فرصــاً لالســتعانة 

بالربمجيــات املتخصصــة واألجهــزة املســاعدة والعاملــني ذوي الخــربة.
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3-6-3 التقييم واالختبار

البــد مــن تنظيــم اســرتاتيجيات التيســري املمنوحــة للمتدربــني ذوي اإلعاقــة أثنــاء إجراء 
التقييــم واالختبــار حتــى يعاَملــوا بصــورة عادلــة ال تخــل بعمليــة توضيــح مــا تعلمــوه 
مــن محتــوى أو مــا اكتســبوه مــن مهــارات. ويجــب أن توضــح السياســات واإلجــراءات 
ــدرب  ــا ملت ــم اختياره ــريات ت ــن التيس ــار أي م ــكل اختب ــبة ل ــددة بالنس ــورة مح بص
ــأن  ــض ب ــعر البع ــد يش ــا. وق ــا وتوفريه ــة عليه ــم املوافق ــه ت ــربرات(، وأن ــه )بامل بعين
أيــة تغيــريات تدخــل عــىل عمليــة االختبــار قــد تنطــوي عــىل انتهــاك لنزاهــة التقييــم. 
ولهــذا الســبب فإنــه يجــب التمســك بــأن يصــل املتــدرب للمســتوى املطلــوب إذا كان 

ســيحصل عــىل شــهادة، ولكــن غالبــاً مــا تكــون التيســريات ممكنــة يف إطــار النظــام.

ــأنهم  ــون ش ــري املضم ــس معاي ــتخدام نف ــة باس ــني ذوي اإلعاق ــم املتدرب ــب تقيي يج
شــأن املتدربــني اآلخريــن، ســواء احتاجــوا إىل تيســريات أو ال. وقــد يتطلــب اختبــار مــا 
يعرفونــه أو مــا يســتطيعون أن يفعلــوه تيســريات يف أيٍّ مــن تلــك املجــاالت: تعديــالت 
يف البيئــة، أو تعديــالت يف الشــكل، أو تعديــالت يف األداء، أو مرونــة يف الرعة املطلوبة. 
وعــادًة أنــت تريــد أن تعــرف مــا هــي املعلومــات والخــربات التــي اكتســبها املتــدرب. 
ويف الغالــب ليســت الوســيلة أو الرعــة التــي ســتحدد ذلــك ذات أهميــة قصــوى. أو 
رمبــا تريــد أن تعــرف مــا الــذي يســتطيع املتــدرب القيــام بــه. وقــد تكــون هنــاك أكــرث 
مــن وســيلة يســتطيع املتدربــون اســتخدامها لعــرض يعرفــون. وقــد ال تكــون هنــاك 
أهميــة للرعــة التــي يعرضــون بهــا ذلــك. ولكــن يف بعــض األحيــان قــد تكــون الرعــة 

مهمــة، كــام تكــون هنــاك طريقــة مالمئــة واحــدة فقــط للعــرض.

أمثلة عى تعديالت يف البيئة

– غــرّي مــكان االختبــار، وخصوصــاً للحــد مــن تشــتت الطلبــة الذيــن لديهــم أنــواع 
معينــة مــن اإلعاقــة.

– وفر إضاءة أكرث، أو أقل، أو إضاءة مختلفة.

– غرّي ارتفاع أو حجم منضدة االختبار أو العمل.



دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني: دليل عميل

70

– اســمْح باألطــراف الصناعيــة والوســائل املســاعدة البســيطة، مثــل الرشيــط الالصــق 
لتثبيــت الــورق عــىل ســطح املكتــب، أو أداة تثبيــت خشــبية أو معدنيــة ألعــامل 

الورشــة.

– اسمح بوجود شخص يقلب أو يغري صفحات االختبار.

أمثلة عى تعديالت يف الشكل

– غرّي الطباعة، من حيث املسافات، أو الحجم، أو طريقة الطبع، أو اللون.

– اسمح باستخدام قارئ.

– اسمح باستخدام جهاز تسجيل.

– اسمح باستخدام اإلشارات التوضيحية.

أمثلة عى تعديالت يف األداء

– اسمح للشخص بأن يبنّي كيف يصنع شيئاً، بدالً من تسجيل ذلك كتابًة.

– اســمح للشــخص بــأن يســتعني بشــخص آخــر يكتــب لــه لتســجيل إجابته، أو اســمح 
ــاز  ــاز تواصــل، أو جه ــة حاســبة، أو جه ــاز تســجيل، أو آل ــأن يســتخدم جه ــه ب ل
كمبيوتــر لإلجابــة، أو اســمح لــه بالحصــول عــىل أداة معينــة يف إطــار التيســريات 
ــل أداة للتعامــل مــع القــامش  ــا، مث ــا الســتكامل مهمــة م ــاج إليه ــد يحت ــي ق الت

أثنــاء اســتخدام ماكينــة حياكــة، أو جهــاز تثبيــت.

أمثلة عى املرونة يف الرسعة املطلوبة

– اسمح بتغيري طول مدة االختبار.

– اسمح بفرتات اسرتاحة أثناء االختبار.

– اسمح بإجراء االختبار عىل فرتة ممتدة، يومني مثالً.

– قّدم وسائل تذكري تتعلق بفقرات االختبار.
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ــري،  ــض املعاي ــتخدام بع ــه باس ــم علي ــم الحك ــوف يت ــدرب س ــه املت ــوم ب ــا يق إن م
مثــل: الجــودة، الكميــة، الرعــة، الدقــة وغريهــا مــن العوامــل املطلوبــة مــن جميــع 
ــة تعديــالت أخــرى  ــه يجــب عــىل املــدرب إجــراء أي ــني، ويف هــذا اإلطــار، فإن املتدرب

ــم. ــن التقيي ــؤول ع ــالل دوره كمس ــن خ ــة م ــون مطلوب تك

3-7 مالحظات للمديرين واملدربني

ملــا كان موضــوع هــذا الفصــل ينصــّب أساســاً عــىل عمليــة التعلــم والتدريــب، فإنــه 
موجــه يف املقــام األول إىل املدربــني. ومــع ذلــك فإنــه مــن املهــم أن يســتطيع املديــرون 
وأولئــك الذيــن يتعاملــون مــع معــاوين املدربــني، مثــل أصحــاب العمــل والــرشكات، أن 
يتمكنــوا مــن نقــل تلــك املفاهيــم واألفــكار عندمــا يقــوم صاحــب العمــل هــو اآلخــر 
بــدور املــدرب. وســوف يحتــاج املديــر إىل أن يحــدد مــن الــذي ســيضطلع بهــذا الــدور.

وقــد تتعلــق كثــري مــن القضايــا التــي تــم عرضهــا بتعديــل يف السياســات، أو بكيفيــة 
التعامــل مــع مظاهــر مقاومــة مــن جانــب العاملني داخــل املرفــق أو برنامــج التدريب. 
وعــىل ســبيل املثــال، نجــد أنــه قــد متــت اإلشــارة يف مواضــع عديــدة مــن هــذا الفصــل 
ــد يحتاجــون إىل إرشاك املوظفــني يف  ــن ق إىل رضورة وجــود سياســات، وإىل أن املديري

وضــع سياســات مالمئــة لالختبــارات وغريهــا مــن املواقــف.

وقــد يتدخــل عنــرص التكلفــة يف تلبيــة بعــض املطالــب املتعلقــة بالرتتيبــات التيســريية 
املعقولــة. ويقتــى األمــر وجــود إدارة مبتِكــرة واعيــة ملســاندة املــدرب يف العثــور عــىل 
حلــول للتحديــات الكامنــة يف جعــل الفصــل الــدرايس واملنهــج ميريــن، فضــالً عــن 
ــذا  ــني به ــتبيانني امللحق ــن لإلس ــع. وميك ــة للجمي ــريية املعقول ــات التيس ــة الرتتيب إتاح
الفصــل أن يرشــداك أكــرث لكيفيــة تحديــد التيســريات املطلوبــة قبــل التدريــب وأثنــاءه.

الفصل الثالث: جعل التعليم دامجاً
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3-8 الخالصة

ــة  ــات إىل معرف ــف تتحــول املعلوم ــة، وكي ــة التعليمي ــَز هــذا الفصــل عــىل العملي ركّ
واســرتاتيجيات مــن أجــل تيســري اكتســاب املعرفــة، كــام تحــدث عــن الرتتيبــات 
التيســريية املعقولــة واإلعاقــات املحــددة، واألوقــات واألماكــن التــي تكــون فيهــا 
ــدد أو  ــات أن تح ــك املعلوم ــتطيع بتل ــة. وتس ــة رضوري ــريية املعقول ــات التيس الرتتيب
تصمــم بصــورة أفضــل اســرتاتيجيات تســمح بإتاحــة الفرصــة للمتقدمــني واملتدربــني 
ــري ذوي  ــن غ ــم م ــأن أقرانه ــأنهم ش ــربات ش ــس الخ ــىل نف ــول ع ــة للحص ذوي اإلعاق

ــة. اإلعاق

ويعتــرب الدمــج االجتامعــي أحــد الجوانــب الهامــة األخــرى للنجــاح يف بيئــة التدريــب 
والعمــل. وهــذا هــو موضــوع الفصــل التــايل.
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ملحق 1:

عينة من األسئلة الستخدامها قبل التدريب بغرض تحديد الحاجة إىل تيسريات

اإلجراء النعم

املتخذ

  أساس التخطيط للتسهيالت االستيعابية

ــة  ــني، مبعرف ــني املقبول ــاق، أو املتدرب ــني لاللتح ــع املتقدم ــة م ــالت األولي ــتخدامها يف املقاب ــن اس ميك
ــم ــم تحديده ــن يت ــن الذي ــام م ــة أو غريه ــة ذوي اإلعاق ــد الطلب ــر أو مرش املدي

النــص املقــرح: فلنتحــدث عــن كيــف ســنقوم ســوياً بجعــل خربتــك يف برنامجنــا )أو يف مركــز التدريــب( 
ــن  ــد م ــوب بالتحدي ــو املطل ــا ه ــاً م ــج، وخصوص ــرض الربنام ــم بع ــك. )ق ــبة ل ــة بالنس ــربة إيجابي خ
املتدربــن. وميكــن أن تقــوم بجولــة مــع املتــدرب أو تعــرض عليــه فيلــم فيديــو(. واآلن علينــا أن نقــي 
ــا، يف تقريــر مــا إذا كنــت تحتــاج إىل بعــض  بعــض الوقــت لإلجابــة عــى أســئلة ستســاعدنا، أنــت وأن

التيســرات ومــا نوعهــا، حتــى يتســنى لــك النجــاح يف برنامجنــا. 

ــد ترغــب يف  ــب، ق ــز والوضــع الخــاص بالتدري ــه املرك ــذي يوجــد في ــاء عــىل املجتمــع ال ملحوظــة: بن
إضافــة أســئلة حــول االنتقــاالت، وإذا كان لديــك مــكان لإلقامــة أو كنــت ســتقدم تيســريات للمعيشــة، 
فقــد تحتــاج إىل إضافــة أســئلة تتعلــق بذلــك. ومــع زيــادة خربتــك ميكنــك إضافــة أســئلة أخــرى تفيــدك 

يف التخطيــط للتيســريات والوفــاء باحتياجــات امللتحقــني مــن املتدربــني ذوي اإلعاقــة.

وسائل حث وأفكار من أجل أسئلة

استمرار املحادثة

أثناء العروض واملحارضات، ما الذي 

يساعدك عىل تلقي املعلومات 

وتحديد املعلومات الهامة؟

وسائل الحث املمكنة: جهاز 

تسجيل، شخص للتدوين، جهاز 

كمبيوتر.

كيف ميكن لنا أن نقدم املساعدة يف هل تستطيع تدوين املذكرات؟

هذا الشأن؟ وسائل الحث املمكنة: 

كام هي مبينة أعاله.

أثناء العروض واملحارضات، هل 

ميثل أيٌّ من هذه األشياء مشكلة 

لك يف الفهم؟ ما يتحدث عنه 

املدرب، أشياء يتحدث عنها 

املتدربون اآلخرون، معلومات 

معروضة عىل الشاشة يف مقدمة 

القاعة؟ غري ذلك؟

ما الذي ميكننا عمله حتى ال 

تواجهك مشكلة؟ 

الخيارات املحتملة: تقديم مقعد 

لك يف مقدمة القاعة، الحصول 

عىل املذكرات أو العروض قبيل 

الدرس، الحصول عىل ملخص 

للنقاط األساسية كتابة أو شفاهة.

الفصل الثالث: جعل التعليم دامجاً
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وسائل حث وأفكار من أجل أسئلةالنعم

استمرار املحادثة

اإلجراء 

املتخذ

أثناء العروض اإليضاحية، هل 

تستطيع أن ترى/تسمع وتتابع ما 

يحدث؟

ماذا نستطيع أن نفعل حتى ال 

تكون لديك مشكلة؟ 

الخيارات املمكنة.. الجلوس يف 

مقدمة القاعة، استخدام أداة خاصة 

للسمع، التأكد من أنك يف مواجهة 

املّعلم، دعوة املعلم ألن يرشح ما 

يفعله أثناء العرض، إلخ )حسب 

القضية املطروحة(.

هل تستطيع اإلجابة عىل األسئلة 

يف الفصل؟ هل تحتاج إىل تيسريات 

للقيام بذلك؟

ما الذي ميكن عمله؟ 

الخيارات املمكنة...هل تستطيع 

كتابة اإلجابة عىل أن يقوم شخص 

آخر بقرائتها.. هل تحتاج إىل وقت 

إضايف لإلجابة؟

يتطلب برنامج التدريب منك 

)صف املهام املتوقعة أو مجاالت 

األداء التي يتطلبها الربنامج مبا يف 

ذلك املتطلبات الجسدية، مثل: 

الرفع، واالنحناء، والوقوف، وتشغيل 

معدات معينة، إلخ(.

سوف تتوقف الوسائل املساعدة 

والتيسريات عىل نوع املهمة وعىل 

القيود الناتجة عن نوع القصور لدى 

الشخص ومتطلبات التدريب املهني.

هل تحتاج أي مساعدة خاصة أو 

هل هناك جوانب من التدريب 

تتطلب تيسريات معينة؟

هل تحب الجلوس يف مكان معني 

يف الفصل؟

كيف يفيد ذلك؟

إذا مل يكن األمر كذلك، فام الذي هل تحب العمل ضمن الفريق؟

ميكن عمله حتى تشعر باالرتياح 

إزاء العمل يف الفريق؟
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الفصل الثالث: جعل التعليم دامجاً

ملحق 2: 

أســئلة وســيناريو مــن أجــل تحديــد الرتتيبــات التيســريية املعقولــة فــور بــدء 
التدريــب.

أساس إجراء التيسريات يف موقف التدريب.

ميكــن أن يســتخدمها املــدرب أو غــريه مــن املوظفــني املكلفــني بغــرض تحديــد أنــواع 
التيســريات املطلوبــة ُقبيــل التدريــب أو بعــد أن يبــدأ.

مــا الــذي تقولــه ملتــدرب لديــه إعاقــة. دعنــا نناقــش كيــف نســتطيع ســوياً أن نجعــل 
ــى  ــي ُيْعَن ــع الت ــي املواضي ــذه ه ــك. وه ــًة ل ــربًة إيجابي ــدرايس خ ــي ال ــربة يف فص الخ
ــم  ــة التــي أنظّ ــدراىس )اذكــر املعلومــات املالمئــة(... وتلــك هــي الكيفي بهــا فصــي ال
بهــا برنامــج الفصــل الــدرايس )اذكــر، وحــّدد بصفــة خاصــة املــدة املخصصــة للورشــة 
ــف  ــدرب )أَِض ــا أداء املت ــّم به ــي أقي ــة الت ــي الكيفي ــك ه ــل(... وتل ــع العم أو يف موق
ــي  ــض األســئلة الت ــض الوقــت يف مناقشــة بع ــات..(، واآلن دعنــا نقــي بع معلوم
ــا هــي  ــة تيســرات وم ــاج إىل أي ــت تحت ــا إذا كن ــد م ــا يف تحدي ــت وأن ستســاعدنا، أن

ــدرايس. ــك أن تنجــح يف الفصــل ال ــى ميكن ــك التيســرات، حت تل

ــم  ــس لديه ــن لي ــني الذي ــداً للمتدرب ــئلة مفي ــك األس ــض تل ــون بع ــد يك ــة: ق ملحوظ
ــف إىل  ــم. أض ــف التعل ــات يف مواق ــون صعوب ــد يواجه ــم ق ــة، ولكنه ــات واضح إعاق
هــذه القامئــة مــن األســئلة أســئلة مــن عنــدك مــع اكتســابك مزيــد مــن الخــربة بحكــم 
العمــل مــع املتدربــني ذوي اإلعاقــة، ومعرفــة أنــواع التيســريات التــي قــد يحتاجــون 

ــا يف مواقــف التدريــب. إليه

وسائل حث وأفكار من أجل أسئلةالنعم

استمرار املحادثة

اإلجراء 

املتخذ

هل تحتاج إىل تيسريات حتى تؤدي 

االختبارات؟ ما هي؟

كيف ميكن أن نعالج ذلك؟ 

ميكن أن تشتمل االختيارات عىل 

توفري أسئلة االختبار بشكل مختلف، 

أو وقت أطول، أو وجود شخص أو 

وسيلة لتسجيل إجاباتك.
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أسئلة تساعدك عى عمل التيسريات، وتحديد من الذي سيستفيد بصفة خاصة

اإلجراء الذي يتعني اتخاذه/نوع التيسري املطلوبأسئلة

يف املايض أثناء املدرسة ما هي األشياء التي سبّبت 

لك مشكالت؟ وكيف تم الترصف بشأنها؟

أثناء فصويل الدراسية، ما الذي سوف يساعدك عىل 

فهم املعلومات الهامة وتحديدها؟

هل تستطيع تدوين مذكراتك بنفسك؟

أثناء الفصول الدراسية، والعروض، واملحارضات، ما 

الذي ميكن أن يشكل صعوبة – املعلومات املذكورة 

من جانبي، أو من جانب املتدربني اآلخرين، 

املكتوبة عىل السبورة، أو املعروضة عىل الشاشة، أو 

أشياء أخرى؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله حتى ال 

تكون لديك مشكلة؟

هل تستطيع اإلجابة عىل األسئلة املوجهة إليك يف 

الفصل؟ هل تحتاج إىل تيسريات للقيام بذلك؟

هل تفضل الجلوس يف مكان معني يف فصي؟

هل تود استخدام أداة معينة ملساعدتك يف الفصل 

)مثال: آلة حاسبة، جهاز كمبيوتر، جهاز تسجيل(؟

هل تحب العمل يف مجموعة؟

ما هي الطريقة التي تفضل بها أداء االختبارات؟ 

هل تحتاج إىل تيسريات حتى ميكنك أداء 

االختبارات؟ ما هي؟

هل تستطيع استعامل... )ادخل اسم املعدات 

املتعلقة بالتدريب املهني(؟ هل تحتاج إىل تيسريات 

الستخدامها؟

هل تستطيع... )أدخل املهام املتعلقة بالتدريب 

والتي يتوقع أن يقوم بها املتدربون عادًة(؟ هل 

تحتاج إىل مساعدة الستكامل املهمة؟

هل مثة تيسريات أخرى تود الحديث عنها؟
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الفصل 4

الجانب االجتامعي للدمج

4-1 الغرض من الفصل

ــه مدمــج يف حجــرة الدراســة أو يف الورشــة أو  لــي يستشــعر املتــدرب ذو اإلعاقــة أن
يف املركــز، فإنــه مــن الــروري توفــر عوامــل أخــرى باإلضافــة إىل الرتتيبــات التيســريية 
ــة واإلتاحــة الفيزيقيــة. الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو تقديــم ثالثــة عوامــل  املعقول

مــن شــأنها أن تســاعدك عــىل تعزيــز الدمــج االجتامعــي، وهــي:

التفاعالت االجتامعية لتعزيز الدمج.  .1

السياقات االجتامعية التي يتم فيها تعزيز الدمج.  .2

آداب التعامل مع اإلعاقة )اإلتيكيت(.  .3

4-2 التفاعالت االجتامعية لتعزيز الدمج

ــة  ــالت اإليجابي ــوذج للتفاع ــع من ــالل وض ــن خ ــي م ــج االجتامع ــز الدم ــرب تعزي  يعت
ــرث  ــب أك ــة تدري ــل بيئ ــن أج ــامً م ــراً مه ــي أم ــل االجتامع ــياقات للتواص ــاد س وإيج
اســتيعاباً للجميــع. كــام أن ذلــك يرتبــط ارتباطــاً مبــارشاً بنجــاح الشــخص بعــد 
التدريــب. فأصحــاب العمــل يبحثــون بشــكل متزايــد عــن أشــخاص ميتلكــون مجموعــة 
ــىل  ــدرة ع ــرب الق ــة، وتعت ــري التقني ــارات غ ــة” أو امله ــارات “الناعم ــن امله ــة م متنوع
التفاعــل مــع اآلخريــن أمــراً مهــامً. وســوف يتواجــد الكثــري مــن املتدربــني يف مواقــف 
يحتاجــون فيهــا إىل التفاعــل مــع اآلخريــن يف موقــع العمــل مبــا يف ذلــك التفاعــل مــع 
الزمــالء واملرشفــني والعمــالء والجمهــور. أمــا أولئــك الذيــن يعملــون لحســاب أنفســهم 
ــم  ــني عليه ــا يتع ــادة م ــه ع ــة ألن ــرث أهمي ــة أك ــارات االجتامعي ــدون أن امله ــد يج فق

ــارش. ــن وغريهــم بشــكل مب ــع العمــالء واملورّدي ــل م ــام بالتســويق والتعام القي

وبســبب موقعــك يف حجــرة الدراســة أو الورشــة أو مركــز التدريــب فإنــك شــخص لــه 
ــون حــذوك يف ســلوكياتك. وعــىل  ــة وتعتــرب منوذجــاً. واملرجــح أن يحــذو املتدرب مكان
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ــة أو يف  ــرة الدراس ــة يف حج ــدرب ذي اإلعاق ــع املت ــل م ــلوبك يف التعام ــإن أس ــذا ف ه
الورشــة أو يف مركــز التدريــب أمــر لــه تأثــري مهــم عــىل الجــو العــام للدمــج والتقبــل يف 
مواقــف التدريــب واملواقــف االجتامعيــة. إن لديــك الكثــري مــن الفــرص املتنوعــة لــي 

تكــون منوذجــاً إيجابيــاً بالنســبة لآلخريــن.

4-3 السياقات التي يتم فيها تعزيز الدمج

قــد يــأيت املتدربــون إىل مركــزك وهــم يعرفــون بعضهــم البعــض مســبقاً، إال أننــا نجــد 
ــة  ــدول أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد تكــون لديهــم خــربات تعليمي يف كثــري مــن ال
يف إطــار مــن العــزل قبــل أن يتجهــوا إىل التدريــب املهنــي. ويف تلــك الحالــة يتضــاءل 
ــة  ــداث االجتامعي ــالل األح ــن خ ــتطيع م ــك تس ــن. ولكن ــم باآلخري ــامل معرفته احت
البســيطة واألنشــطة املنظمــة أن تعــزز األلفــة والشــعور بالراحــة بــني الغربــاء، وبذلــك 
يصبــح الوقــت الــذي ميضونــه يف حجــرات الدراســة والــورش وقتــاً مثمــراً، وخصوصــاً 
ــم مــن خــالل مجموعــات العمــل. وال  ــذي يت ــم ال إذا كان املركــز يعتمــد عــىل التعلي
شــك أنــه مــن املهــم تشــجيع الدمــج االجتامعــي يف بدايــة الــدورة التدريبيــة، إال أنــه 
ميكــن االســتمرار يف تنظيــم تلــك األحــداث عــىل امتــداد فــرتة التدريــب وحتــى بعــد 
التدريــب، كطريقــة جيــدة ملتابعــة الخريجــني والوقــوف عــىل مــا أحــرزوه مــن تقــدم.

4-4 آداب التعامل مع اإلعاقة )اإلتيكيت(

ــإذا  ــن. ف ــا مــع اآلخري ــة تعاملن ــت( إىل كيفي ــة )اإلتيكي تشــري آداب التعامــل أو اللياق
كانــت لديــك لياقــة، فإنــك تعامــل اآلخريــن باحــرتام وبطريقــة إيجابيــة. وإذا كنــت 
ــري  ــم غ ــم أو تجعله ــري غضبه ــن أو تث ــاعر اآلخري ــرح مش ــد تج ــة، فق ــدم اللياق منع
مقبلــني عــىل التعامــل معــك. وتتعلــق آداب التعامــل مــع اإلعاقــة بكيفيــة معاملتنــا 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق لألش

يف بعــض األحيــان حينــام نــرى أشــخاصاً ذوي إعاقــة أو نتفاعــل معهــم فقــد تســتغرقنا 
ــا نتــرصف بحــرج أو بطريقــة غــري مالمئــة مــن عــدة  ــة اإلعاقــة لديهــم حتــى أنن حال
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــائل إىل األش ــث برس ــد نبع ــات ق ــك الترصف ــن بتل ــى. ونح نواح
مؤداهــا أنهــم يختلفــون كثــرياً عــن اآلخريــن حتــى أننــا نضعهــم يف مرتبــة أقــل مــن 
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اآلخريــن كبــرش، أو نشــعر حيالهــم بالشــفقة أو الخــوف منهــم أو نظــن أنهــم عاجــزون 
عــن القيــام بأشــياء معينــة. وإذا كنــت عــىل درايــة بتلــك املشــاعر أو أحسســت بهــا 
ــة الدمــج  ــام عملي ــرية أم ــاً كب ــد تشــكل عوائق ــا ق ــن ألدركــت أنه ــا يف اآلخري أو رأيته
الصحيحــة. ومثــة طــرق عديــدة ملعالجــة تلــك املشــكالت. ولعــل أفضــل الســبل 
للتغلــب عــىل تلــك املشــاعر هــو التعــرف عــىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة كبــرش، وبصفــة 
خاصــة كزمــالء أو قــادة. وميكنــك أن تقــوم بزيــارة بعــض املنظــامت املحليــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة والتطــوع ببعــض الوقــت، أو تطلــب منهــم زيــارة املركــز. كذلــك فّكــر يف 
بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن تعرفهــم وعالقاتــك معهــم، وابحــث عــن بعــض 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن تحرتمهــم، واطلــب منهــم املشــاركة معــك يف العمــل 

بطريقــة مــا.

4-5 مالحظات للمديرين واملدربني

باعتبــارك مديــراً، فــإن فــرص التفاعــل االجتامعــي يجــب أن تكــون جــزءاً مــن عمليــة 
التعليــم الشــاملة إن كانــت امليزانيــة تســمح بذلــك، خصوصــاً ألن ذلــك يســاعد عــىل 
ــوم.  ــل الي ــامل العم ــة يف ع ــة األهمي ــت بالغ ــي أصبح ــة الت ــارات الناعم ــر امله تطوي

ــة. ــك الخــربات دامجــة أيضــاً لألشــخاص ذوي اإلعاق ويجــب أن تكــون تل

ــرش أو  ــة بالتح ــات املتعلق ــر يف السياس ــك النظ ــي علي ــه ينبغ ــراً، فإن ــارك مدي وباعتب
الســخرية. فــإذا كانــت لديــك تلــك السياســات فتأكــد أنهــا تعالــج اإلعاقــة فضــالً عــن 

ــا أخــرى. وإذا مل تتوفــر تلــك السياســات، فيجــب أن تفكــر يف األخــذ بهــا. قضاي

ــا التفاعــل االجتامعــي  وفيــام يتعلــق بتدريــب العاملــني فإنــه يجــب أن تكــون قضاي
وآداب اللياقــة والتواصــل بالنســبة لإلعاقــة جــزءاً مــن التدريــب إىل جانــب موضوعــات 
أخــرى تــم تغطيتهــا يف هــذا الدليــل. وســوف تــزودك املعلومــات العمليــة التــي تــي 

هــذا الفصــل بتوجيهــات موجــزة بشــأن تلــك املجــاالت.

وأمــا عــن املدربــني، فإنــت تتحكــم يف البيئــة التعليميــة كــام إنــك متثــل لهــم منوذجــاً 
مؤثــراً يقتــادون بــه. ومتثــل أيضــاً منوذجاً أمــام العاملــني اآلخريــن واملدربني املســاعدين 
ــع العمــل  ــم يف موق ــب لديه ــني للتدري ــون متدرب ــد يقبل ــن ق كأصحــاب العمــل الذي
ــىل  ــاً ع ــني قامئ ــع املتدرب ــع جمي ــي م ــك االجتامع ــون تفاعل ــب أن يك ــم. ويج وغريه

الفصل الرابع: الجانب االجتامعي للدمج
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ــة، فرمبــا  ــث العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاق اإلنصــاف واالحــرتام. وإذا كنــت حدي
تــود أن تــويل اهتاممــاً خاصــاً بأســلوبك يف التفاعــل واللغــة التــي تســتخدمها وجوانــب 

اللياقــة يف - التعامــل مــع اإلعاقــة املوضحــة يف هــذا الجــزء مــن الدليــل.

وعليــك التأكــد مــن تخطيــط األنشــطة التــي ترمــي إىل تعزيــز الدمــج. وتتضــح أهميــة 
ــة  ــل، وأي ــع العم ــب يف مواق ــة، والتدري ــالت امليداني ــاء الرح ــة أثن ــة خاص ــك بصف ذل

أنشــطة تنطــوي عــىل التفاعــل مــع أشــخاص خــارج دائــرة التدريــب.

وعليــك بإبــالغ املتحدثــني الخارجيــني وغريهــم بكيفيــة التواصــل مــع األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املنضمــني للربامــج التــي تقدمهــا، وكيفيــة إرشاكهــم إجتامعيــاً حتــى يلتزمــون 
بــآداب اللياقــة يف التعامــل والســلوكيات املالمئــة مــن أجــل تشــجيع الدمــج االجتامعي.

4-6 الخالصة

عرضنــا يف هــذا الفصــل اقرتاحــات تتعلــق بالتفكــري يف الدمــج االجتامعــي للمتدربــني 
ذوي اإلعاقــة وتعزيــزه. وقــد غطينــا فيــه التفاعــالت املتعلقــة بدمــج األشــخاص ذوي 
ــاة  ــز الدمــج ومراع ــا تعزي ــم فيه ــي ميكــن أن يت ــة الت ــة، والســياقات االجتامعي اإلعاق
آداب اللياقــة يف التعامــل مــع اإلعاقــة، وتعتــرب هــذه املعلومــات قيمــة بغــض النظــر 
عــن مــدى تقدمــك الحــايل يف جهــود الدمــج، وبغــض النظــر عــن عــدد املتدربــني ذوي 
اإلعاقــة الذيــن يواظبــون عــىل الحضــور يف املركــز أو يشــاركون يف الفصــل الــدرايس أو 

الورشــة.

ــرياً يف كل األمــور املتعلقــة  ــك لســت مضطــراً أن تكــون خب ومــن املهــم أن تعــرف أن
باإلعاقــة، وأنــه يوجــد رشكاء ميكــن أن تلجــأ إليهــم ملســاعدتك بشــأن دمــج اإلعاقــة. 
فضــالً عــن أطــراٍف آخريــن قــد يقدمــوا يــد العــون يف جوانــب أخــرى مــن التدريــب، 
ــوف  ــن س ــني والذي ــل إىل املتدرب ــربة العم ــون خ ــن يقدم ــل الذي ــاب العم ــل أصح مث
ــة  ــالت االجتامعي ــبة والتفاع ــة املناس ــريات واللغ ــور التيس ــأن أم ــم بش ــني تدريبه يتع

ــة. املتعلقــة بدمــج اإلعاق
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ملحوظة: غالباً ما تحدد ثقافة املجتمع السلوكيات الالئقة وآداب التعامل، والسيام فيام يتعلق بالتواصل 

بالنظر وبالتحية. ولهذا، عليك أن تأخذ ثقافة املجتمع بعني االعتبار عند استعراض هذه القامئة.

االقرتاحاتاملواقف 

إذا كان املتدرب ال يستخدم ذراعيه أو يستخدمهام 

بشكل محدود، فهل نصافحه؟

إذا كانت يدا املتدرب قصريتني للغاية، فهل 

نصافحه؟

إذا كان املتدرب يستخدم األطراف الصناعية، مثل 

الخطاف املعدين، فهل نصافحه؟

إذا كان املتدرب بدون ذراعني، فهل نلمسه بطريقة 

ما عند التحية؟

إذا كان املتدرب لديه كف برص، فهل نصافحه؟

نعم، يف كل حالة. فإذا كان الشخص ال يستطيع أن 

ميد يده، فإن ملس اليد أو الكتف عند التحية أمٌر 

مالئم. والنقطة املهمة هنا هى إظهار االستعداد 

لتقديم تحية تشتمل عىل اللمس.

هل يجب عىل الشخص الحفاظ عىل التواصل 

بالنظر وأن يحاول أن يكون عىل مستوى نظر 

الشخص ذي اإلعاقة بغض النظر عن طبيعة 

اإلعاقة؟

نعم يف كل حالة. واالستعداد للحفاظ عىل 
التواصل بالنظر يبعث برسائل هامة إىل الشخص 

ذي اإلعاقة مثل: 
ــخص  ــور الش ــاح يف حض ــعر باالرتي ــك تش أن  ■

اإلعاقــة. ذي 

أنك تركز عىل الفرد وليس عىل اإلعاقة.  ■

التــي  لــه املجامــالت ذاتهــا  أنــك تقــدم   ■
إعاقتــه/ا. عــن  النظــر  بغــض  لغــريه،  تقدمهــا 

ــن يف  ــة إىل آخري ــس املجامل ــدم نف ــك تق أن  ■
املوقــف نفســه.

التحية 

التواصل بالنظر ومستوى النظر 

ملحق 3
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االقرتاحاتاملواقف 

لو كان الشخص كفيفاً فهل يجب عىل الشخص 

اآلخر الحفاظ عىل التواصل بالنظر؟

إذا كان الشخص أصامً وكان يصاحبه مرتجم، فهل 

يجب عىل الشخص اآلخر الحفاظ عىل التواصل 

بالنظر مع الشخص األصم بينام يقوم املرتجم 

بالرتجمة؟

نعم، فاألشخاص املكفوفون حساسون جداً لالتجاه 

الذي يأيت منه الصوت.

إذا احتاج شخص ذو إعاقة إىل املساعدة، فهل 

سيقوم بطلبها؟

طلب املساعدة وتقدميها

نعم، عندما تتبادل الحديث مع شخص أصم فإن 
عليك الحفاظ عىل التواصل بالنظر طول الوقت مع 

الشخص األصم، وينطبق ذلك عىل املواقف التالية:

عندما ينظر الشخص األصم إىل املرتجم.  ■

عندما تتكلم.  ■

عندما يكرر لك املرتجم تعليقات الشخص  ■

حتى لو بََدا األمر صعباً يف البداية فإن أفضل 
اسرتاتيجية هي الترصف كأن املرتجم غري متواجد 

يف الغرفة.

هل من املهم أن تكون عىل نفس مستوى نظر 

الشخص الكفيف أو مستخدم الكريس املتحرك؟

عندما تتبادل حديثاً اجتامعياً خارج حجرة الدراسة 

فإنه من املهم أن تكون عىل نفس مستوى نظر 

الشخص ذي اإلعاقة.

عند الحديث مع شخص ذي إعاقة فهل يتعني 

عىل الشخص اآلخر أن يجلس إذا كان الشخص ذو 

اإلعاقة جالساً؟

إذا أمكن، فإن الجلوس مع الشخص وقريباً منه 

دليل احرتام.

هل يجوز لشخص ما أن يسأل شخصاً ذا إعاقة عام 

إذا كان/ت ي/تحتاج إىل مساعدة؟

هل سيعرف اآلخرون تلقائياً مع ميض الوقت وتكرار 

التعامل مع الشخص ذي اإلعاقة متى وأين وكيف 

يعرضون املساعدة؟

نعم، معظم الوقت يف جميع الحاالت. 
 يف معظم األحيان سوف يطلب األشخاص الذين 
يحتاجون إىل املساعدة تلك املساعدة. قد يسأل 

أحد األشخاص "هل أساعدك؟" وقد يرد الشخص ذو 
اإلعاقة قائالً: "ال". أما إذا قال الشخص "نعم"، فإنه 

من املناسب سؤاله: "كيف يل أن أساعدك؟".
تجنب افرتاض أنك تعرف أن الشخص يحتاج إىل 
املساعدة فتقوم بدفع الكريس املتحرك دون أن 
تسأله، أو متسك بذراع الشخص الكفيف. هذه 

الترصفات قد تكون مفزعة وتؤدي إىل اختالل توازن 
الشخص. 
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هل من املقبول استخدام عبارات مثل: "كسيح " أو 

"يعاين من الرصع" أو "ضحية الرطان"؟ 

املصطلحات

هل من املقبول استخدام عبارات مثل: "حبيس 

الكرىس املتحرك" أو "حركته مقصورة عىل استخدام 

العكاز" أو "مقيد باستخدام الكلب يف التجوال".

هل من الروري دامئاً وجود مرتجمني عند اشرتاك 

األشخاص الُصم يف مناسبة اجتامعية؟

ال. من األفضل أن تستخدم الحقائق بدون صفات. 
سلبية. مثل: هو ال يستطيع أن ميي أو لديه رصع 

أو لديها رسطان.

ال. من األفضل استخدام الحقائق بدون صفات 

سلبية. مثل: يستخدم كريس متحرك أو يستخدم 

كلب كدليل أو يستخدم عكاكيز.

 مظاهر أخرى للتواصل االجتامعي

ال. فال يستخدم الجميع بالرورة مرتجمني، البعض 

يستخدم قراءة الشفاه أو يكتبون ما يريدون 

قوله. من املهم أن تعرف ما هو مطلوب. وغالباً 

ما تجد ترجمة بلغة اإلشارة يف املناسبات الكبرية 

العامة للجمهور. ويستخدم التعليق املكتوب عىل 

الشاشة للذين لديهم إعاقة سمعية، وهو مفيد 

أيضاً  لآلخرين.

ال. بل عىل الشخص أن يتكلم بصوته الطبيعي 

ويستخدم يديه وتعبريات الوجه لتعزيز ما يقول، 

ولكن ليس للتشتيت. إحرص عىل عدم وضع يديك 

أمام فمك.

ليس صحيحاً. فقد يطلب إليه شخص ما أن يكرر 

ما قاله/قالته. والشخص الذي لديه صعوبة يف 

الكالم يريد أن يعرف إذا كان الشخص األخر قد 

فهم ما قال.

ليس صحيحاً. فمن املالئم أن تسأل: "هل قلت...؟

عند الحديث مع شخص لديه ضعف يف السمع هل 

يجب أن ترفع صوتك أو تبالغ يف حركات الشفتني؟

ال يجب أبداً أن نطلب من شخص لديه صعوبة يف 

الكالم أن يكرر ما قاله/قالته تواً.

من األمور الجارحة أن تكرر ما قاله الشخص تواً 

لتتأكد أنك فهمت ما قيل.

ترتيب األماكن استعداداً للمناسبات واألنشطة

نعم. هل يجب أن تُعقد جميع األحداث االجتامعية يف 

أماكن ميرة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

االقرتاحاتاملواقف 
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االقرتاحاتاملواقف 

نعم. أوالً يجب أن تكون املناضد والكرايس متينة هل هناك طريقة معينة لرتتيب املناضد والكرايس؟

وأن تكون املسافات بينها كافية حتى يتسنى ملن 

يستعملون الكرايس املتحركة التحرك بسهولة، 

وحتى يتسنى كذلك ملن يستعملون العيص أو 

العكاكيز أن يتحركوا بأمان. ويجب عدم وضع 

املناضد والكرايس جميعها يف مكان واحد، ولكن 

البد أن تكون موزعة يف جنبات القاعة. ويجب 

أن يكون حول كل منضدة مكان خال أو مكانان 

خاليان ملستخدمي الكرايس املتحركة إذا كنا نتوقع 

حضور عدد كبري من مستخدمي الكرايس املتحركة.

هل يجب أن يكون هنالك أشخاص ملساعدة 

اآلخرين عند الطلب؟

نعم. من املالئم أن نسأل أي فرد، ما إذا كان/ت  

ي/تحتاج مساعدة. ومثل تلك املساعدة تعترب مهمة 

بصفة خاصة إذا كان يوجد مبدخل املكان املقام فيه 

الحدث االجتامعي درجة من درجات السلّم، أو إذا 

كان هناك صف للبوفيه، أو إذا كان من الصعب 

التحرك من مكان إىل أخر. ويف املناسبات الكبرية 

يتم يف بعض األحيان االستعانة مبتطوعني ويضعون 

بادجات خاصة لتسهيل التعرف عليهم.

نعم. إىل جانب كون دورات املياه ميرة فإنه هل توجد بعض االعتبارات املطلوبة لدورات املياه؟

يجب مراعاة املسافة بني دورات املياه وموقع 

الحدث. وقد يختار األشخاص الذين يجدون 

صعوبة يف املي الجلوس يف مكان قريب من 

دورات املياه.

إذا كان هناك متحدث أو عدد من املتحدثني، 

وكان أحد املتحدثني من ذوي اإلعاقة وال يستطيع 

الحديث واقفاً، فهل نشجع جميع املتحدثني عىل 

الحديث وهم جالسون؟

بينام نجد أن ذلك ليس رضورياً، فإنه من املهم 

التشاور مع املتحدث ذي اإلعاقة مقدماً وأخذ 

رأيه بعني االعتبار. وقبل تقديم العرض يكون 

من املالئم متاماً سؤال املتحدث ذي اإلعاقة عن 

نوع الرتتيبات التي يريدها فيام يتعلق بإلقائه 
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الكلمة. وقد يختار بعض األشخاص الذين لديهم 

إعاقة حركية التحدث وقوفاً إذا كانت املنصة 

التي سيقفون أمامها إللقاء الكلمة متينة، وإذا 

كان هناك من سيضع لهم أدواتهم وأوراقهم عىل 

املنصة مقدماً. إذا كان مستوى املنصة مرتفعاً 

فتأكد من وجود منحدر ودرابزين. فليس من 

املقبول أن يلقي جميع املتحدثني من غري ذوي 

اإلعاقة الحركية كلمتهم عىل املرح بينام يلقي 

مستخدم الكريس املتحرك كلمته من القاعة. 

وعليك أن تتأكد من أن جميع املتحدثني، مبن 

فيهم ذوو اإلعاقة، لديهم ما يحتاجون إليه من 

أجل الحديث أو تقديم عروضهم. ويجب أن 

يتوفر للمتحدث دامئاً مساحة أو مكان يضع عليه 

املواد التي ي/تستخدمها أثناء العرض.

هل توجد اعتبارات خاصة إذا كان املتحدث كفيفاً 

أو أصامً؟

نعم. يجب أن يقدم للشخص الكفيف وصفاً 

تفصيلياً بشأن كيفية ترتيب القاعة، ومن املالئم 

أيضاً أن يتم اصطحابه/ا إىل مكان الجلوس ومكان 

الطعام. يجب كذلك توفري مرتجمي اإلشارة من 

أجل األشخاص الُصم.

أدوات من املناسب توفريها يف املناسبات االجتامعية

غالباً ما يستخدمها  األفراد الذين يجدون صعوبة القشات املاصة )الشفاطات(

يف استخدام أيديهم وذلك للرشب دون االحتياج 

إىل مساعدة.

مفيدة لشحن كثري من املعدات اإلليكرتونية.أسالك الوصالت )املشرتكات(

ميكن للبعض الذين لديهم  قصور يف استخدام  األقالم الغليظة

اليدين أن يكتبوا بسهولة باستخدام األقالم 

الغليظة.
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قد تكون مفيدة ملن لديه إعاقة برصية تتأثر ملبات املنضدة

بدرجة الضوء أو باتجاهه.

يفيد يف تثبيت األوراق واملواد األخرى عىل الرشيط الالصق

املنضدة حتى ال تنزلق.

تفيد بصفة خاصة يف حالة عدم وجود شخص أجهزة التسجيل 

يدّون املالحظات من أجل شخص آخر ال يستطيع 

الكتابة.

تفيد بصفة خاصة األشخاص الذين  لديهم ضعف العدسات  املكربة

يف اإلبصار.

يفيد بصفة خاصة األشخاص الذين ال يستطيعون بلوك نوت

السمع أو الكالم، ويحتاجون إىل التواصل مع 

اآلخرين بصورة غري رسمية.

إذا تم توزيع أوراق أو أدوات خالل مناسبة ما،  حقائب بيد 

فإنه من املفيد وجود حقيبة لحمل تلك األوراق 

واألدوات.

 تفيد يف الربط بني األسامء وبني الوجوه، وكذلك بطاقات األسامء

أماكن العمل أو االهتاممات إذا كان هذا مناسباً.
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عــززت منظمــة العمــل الدوليــة -طــوال عقــود- املســاواة يف املعاملــة 

الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك يف تنميــة  وتكافــؤ 

ــة رقــم 159  ــادي االتفاقي املهــارات وبرامــج االســتعداد للتوظيــف. وتن

الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التأهيــل املهنــي والعاملــة 

)املعوقــون( والتــي تــم اعتامدهــا  عــام 1983 بسياســة تســتند إىل مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص وتهــدف إىل ضــامن إتاحــة التأهيــل املهنــي والتوظيــف 

ــة. ــع األشــخاص ذوي اإلعاق لجمي

ويف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2012، رحــب مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة مببــادرة دمــج  اإلعاقــة، وهــي التــزام بــإدراج األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف جميــع مجــاالت عمــل منظمــة العمــل الدوليــة. ويتــوىل فرع 

النــوع  واملســاواة والتنــوع مســؤولية تنســيق هــذه املبــادرة الهامــة.

وباعتــامد اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 

وارتفــاع معــدل التصديــق عليهــا، فــإن حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

الحصــول عــىل التدريــب والتوظيــف الدامــج يحظــى باهتــامم متجــدد.

ــل  ــة: دلي ــخاص ذوي اإلعاق ــج األش ــات "دم ــدون يف صفح ــوف تج وس

ــي  ــج التدريب ــون الربنام ــامن أن يك ــة لض ــاٍح عملي ــكاراً ومن ــي" أف عم

الــذي تنفــذوه لتطويــر املهــارات دامجــاً للمتدربــني مــن ذوي اإلعاقــة، 

ــه للنجــاح. ــذي يحتاجون ــم الدعــم ال ــر لديه وأن يتوف


