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  توظيف ا�شخاص ذوي صعوبات التعلم تحديات و حلول

مرحلة الثانوية إلى الجامعة أو اليواجه الراشدون ذوي صعوبات التعلم العديد من المشك�ت خ�ل فترة ا0نتقال من     

  :ما يليولعل أبرز تلك المشك�ت تعود ل.  عند ا0نتقال إلى احتراف مھنة معينة

    ًDا�دوار المتوقعة منه في مرحلة الرشد عدم وجود برامج تأھيلية تعمل على تأھيل المراھق �داء العديد من : أو

لذلك يجب إيجاد العديد من البرامج   .في المجتمعكالتشغيل، أو ا0لتحاق بالتعليم بعد المرحلة الثانوية، و ا0نغماس 

المدرسية و الخدمات المؤسسية التي تعمل على تقديم الدعم و المساندة للمعاقين بإرساء قواعد ا0نتقال الناجح خ�ل 

  .وات الدراسة اDبتدائية و المتوسطة مما يساعد ا�فراد ذوي صعوبات التعلم على النمو المھني بالمستقبلسن

منھم كما %) ٧٥(أن العديد من الط�ب ذوي صعوبات التعلم يظھرون اDعتماد بدرجة كبيرة على ا]خرين فـ :ثانيًا   

لذلك يحتاج الط�ب ذوي صعوبات التعلم إلى .  سة العليايعيشون مع اقاربھم بعد إكمالھم للمدر) ١٩٩٩(يشير فرانك

العديد من البرامج ا0رشادية التي توجھھم نحو تحمل المسؤولية الشخصية من خ�ل وضع الخطط المستقبلية و اتخاذ 

، كما يجب أن تستمر تلك الخدمات ا0رشادية كما خطوات حازمة نحوھا لتحقيق اDستق�ل المعيشي بالمستقبل

لمتابعة و مراقبة أداء الفرد بعد امتھان مھنة معينة للتأكد من إتقانھم و تكيفھم مع ) ٢٠٠٨عبدالرحمن جرار،(ريشي

  . العمل

من الط�ب ذوي صعوبات التعلم ينھون دراستھم بعد إنتھائھم من المرحلة الثانوية،  مما يجعلھم أقل حًظا كثيًرا : ثالثًا   

فأرباب العمل عادة ما يسعون إلى استقطاب موظفيھم من .  ود مادي متوسطبالحصول على فرص وظيفية ذات مرد

خريجي الجامعات و الدراسات العليا، وعادة ما يميلون إلى تجنب توظيف ا�شخاص ذوي صعوبات التعلم �ن نجاحھم 

عند مقارنتھم  في المھام المسندة إليھم يتطلب بذل المزيد من ا�موال لصقل مھاراتھم وتدريبھم ببرامج متخصصة

التي تلزم أرباب العمل على تحديد نسبة معينة من الوظائف العديد من التشريعات  وضعلذلك يجب .  بأقرانھم العاديين

تشغل من قبل أفراد ذوي صعوبات تعلم، على أن يقرن ذلك بعدد من الحوافز التي تكفل التزام ارباب العمل بذلك، كأن 

زم يكون لكل مؤسسة تعمل على توظيفھم أحقية الحصول على تسھي�ت معينة، على أن تكون برامج التدريب المستل

و التي ستعمل على متابعة إلتزام المؤسسات بذلك من خ�ل جھات رقابية مخولة  الحصول عليھا بتمويل من الدولة

  .لذلك
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عادة مايصب التركيز ببرامج المرحلة الثانوية على المواد ذات المحتوى ا�كاديمي مما يزيد من تسرب  :رابًعا    

فيجب أن تتضمن برامج المرحلة .  ية فشل ا0نتقال إلى مھنة محددةالط�ب ذوي صعوبات التعلم و يزيد من احتمال

الثانوية عدد من الخيارات التي تتيح للط�ب التنقل بين عدة خيارات، وذلك وفقا لما تسلكه بعض الدول المتقدمة، ففي 

ط�بھا ا0ختيار بين عدد من ل - و التي توازي المرحلة الثانوية في البلدان ا�خرى-ألمانيا مث�ً تتيح المدرسة الشاملة 

فعند فشل الطالب بأحد البرامج يشجع لrنتقال إلى برنامج   .أكاديمية، أو مھنية و أكاديمية، أو مھنية محضة: البرامج

حصول على وظيفة م�ئمة بالمستقبل بحيث يتسنى للطالب آخر مما يقلل من فرص التسرب من المدرسة، أو عدم ال

اختيار  لتدرب عليھا بالتنسيق مع أرباب المؤسسات التجارية، مما يزيد فرص النجاح لديھم عندمزاولة مھنة معينة و ا

   .لوجود تصور مسبق عنھا لديھم ا0لتحاق بمھنة معينة و

تعد المجاDت الوظيفية التي يشترك بھا الط�ب ذوي صعوبات التعلم محدودة الخيارات، لذلك يجب التخطيط : خامًسا       

اجتياز اختبارات معيارية معينة حو توسيع تلك المجاDت و تنوعيھا، خصوًصا بأن غالبية المھن في وقتنا الراھن تتطلب ن

إلى أفراد متخصصين التأھيل المھني فيجب أن تسند مھمة ا0شراف على . مما يعرقل عملية توظيف ذوي صعوبات التعلم

من التجربة ا�لمانية في خدمة المعاقين التي توكل عدد من المھام لمندوبي بمجال التربية الخاصة، فيمكن اDستفادة بذلك 

المعاقين الذين يمثلون ا�قطار و الوDيات المختلفة بالنيابة عن مفوض الحكومة اDتحادية لشؤون المعاقين، و الذي تتمثل 

ولعل أبرز المھام .  و متابعتھا قانونيًا وتلبية مطالب المعاقين على مستوى ا0تحادمھمته باست�م التقارير عن كل قطر 

  :الموكلة لمندوبي مفوض الحكومة ا0تحادية لشؤون المعاقين و اتي تدعم التحاق اDشخاص المعاقين بوظائف مناسبة مايلي

 .التحدث بالنيابة عن ذوي ا0حتياجات الخاصة لدى مكتب العمل و أصحاب العمل، و مناقشتھم في حقوقھم •

 .دريبية عملية لذوي ا0حتياجات الخاصةتوفير دورات ت •

 .مساعدة ذوي ا0حتياجات الخاصة في كتابة السيرة الذاتية و ا�وراق ا�خرى المطلوبة لدى جھات العمل •

 .البحث عن فرص عمل لھم •

، المسzzاواة فzي التعويضzzات، التzzأمين: التأكzد مzzن تطبيzzق قzانون العمzzل، و الحصzzول علzى مسzzتحقاتھم كاملzzة و التzي تتضzzمن •

الوقت ا0ضافي و الحصول على مقابل �ي وقت إضافي في العمل، إجازة مدفوعzة ا�جzر، السzماح بالعمzل وقzت جزئzي، 

 .المساواة في الدرجة الوظيفية و الترقيات
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 العديzد مzن إلى بحاجة مما يجعلھم المتعلقة با0عاقة يعاني ا�شخاص ذوي صعوبات التعلم من بعض المشك�ت :سادًسا    

إلzzى أن ھنzzاك عzzدد مzzن  )٢٠٠٧ھ�Dھzzان، كوفمzzان، لويzzد، ويzzس، مzzارتنيز،(يشzzير : فمzzث�: لتسzzھيل العمzzلمواءمzzات ال

  :المواءمات التي يمكن أن تتم وفقا لنوع الصعوبة وذلك كما يلي

لمكتوبzة وذلzك فيمكن توجيه ا�فراد ذوي مشك�ت القراءة إلzى ا0نتبzاه للتعليمzات الشzفوية بzدD مzن ا :مشك!ت القراءة     

  .بتعيين عامل أو موظف مشارك يكون مسؤD عن تبصير ا�خرين بالمعلومات و تذكيرھم بھا

فيمكن التغلب على مشك�تھم بتعليمھم السير فzي العمzل بخطzى ھادئzة و ثابتzة، واسzتخدام  :مشك!ت ا(نصات و التشتت    

ت إذا لzزم ا�مzر مzع تzوفير نسzخة مكتوبzة مzن التعليمzات الجمل القصيرة و البسيطة و النطق بوضzوح، و تكzرار المعلومzا

    .و التوضيح الدقيق لما يجب القيام به بدD من مجرد وصف المھمة المطلوبةالھامة للموظفين، 

و يمكن التغلب عليھا بتشجيعھم على استخدام قائمة يومية للحفاظ على أداء التكليفات أو الواجبzات  :المشك!ت التنظيمية   

  .و تشجيعھم على استخدام مفكرة مواعيدددة، المح

و يمكن تجاوزھا بتعليم الفرد ذوي صعوبات التعلم بالتحلي بالصبر عندما يسئ ا�خzرون فھمzه،  :المشك!ت ا(جتماعية   

و بإرشادھم إلى التواصل مzع ا]خzرين بصzورة مباشzرة و بzدون حzدوث تھكمzات أو تلميحzات أو إرشzادات خفيzة قzد يسzاء 

  .تفسيرھا

فتكzzوين شzzبكات : عzzض الجوانzzب الشخصzzية لzzديھميجzzب أن يشzzجع ا�فzzراد ذوي صzzعوبات الzzتعلم علzzى تنميzzة ب: سzzابًعا   

إجتماعية تزيد من قدرة الفرد على استغ�ل معارفه للبحث عن وظيفة، كما أن تأييد الفzرد لذاتzه يكسzبه القzدرة علzى الzدفاع 

كzأن يقzوم (عنھا، و تشجيع ا�فراد على تطوير استراتيجيات تعويضية سيساعدھم علzى التغلzب علzى العديzد مzن المشzك�ت

، كما يجب أن يوجه ا�فzراد إلzى السzيطرة علzى حيzاتھم مzن خz�ل تقبzل )لفرد با0ستعانة بأحد ا�شخاص لقراءة التعليماتا

 .ا0عاقة و إدراك أنھا ليست ھي أكبر مشكلة يصادفھا الفرد، و تقبل أوجه القصور و استغ�ل جوانب القوة

و تسخيرھا في مجال ية لخدمة ا�فرد ذوي صعوبات التعلم ھناك قصور ملحوظ بتفعيل الوسائل التكنولوج: ثامنًا   

لذلك يجب تطوير المواقع اDلكترونية التي ترشدھم إلى اختيار وظائف معينة و تبين .  مساعدتھم على البحث عن وظيفة

ت المتحدة لھم آلية ا0لتحاق بھا، و كذلك من الممكن تطوير برامج محوسبة على غرار بعض البرامج المنتشرة بالوDيا

على معلومات شاملة ) ٢٠٠٨ميرسر، آن ر ميرسر،(موسوعة ديسكنري المھنية و التي تحتوي كما يشير : مثل ا�مريكية

مھنة، كما يحتوي القرص على إمكانية بحث دراسات كاملة و مھمة خاصة تسمح بالبحث وفقًا للمناھج  ١٠٠حول أكثر من 

لقطة فيديو حول الوظائف و  ١٠٠و مستوى التعليم و يشمل البرنامج حوالي  التعليمية المفضلة و اDھتمامات الشخصية

  .تحسين عملية استكشاف ا�عمال
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إلى أن ھناك قصوًرا بالدراسات و البحوث العربية التي تتناول البالغون ذوي صعوبات ) ٢٠٠٩أحمد ندا، (يشير  :تاسًعا   

ى دراسة البرامج و ا�نشطة المرتبطة بمجال توظيفھم، فيجب حث التعلم و خصائصھم، فبالتأكيد سينعكس ذلك القصور عل

المراكز البحثية على تناول المشكلة و دراستھا 0يجاد الحلول و المقترحات ال�زمة التي من شأنھا أن تخفف من وطأة 

  .ا0عاقة على ذوي صعوبات التعلم و أسرھم

 تتناول عملية تأھيل المعلمين على التعامل مع المراھقين ذوي إن برامج إعداد معلمي المرحلة الثانوية D: عاشًرا    

صعوبات التعلم بشكل يساعدھم على تنمية المھارات التنظيمية و الحياتية التي تشجعھم على ا0نتقال 0متھان مھنة معينة و 

  .لتؤھلھم على القيام بذلك حركة اص�حية تستھدف البرامج المقدمة للمعلمينا0لتزام بمتطلباتھا، مما يحتم على إيجاد 
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