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وفاء حمد بن سليمان
مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم

ُتشــكل المقابلــة مــن أجــل العمــل، عامــًا هامــًا فــي الحكــم 
علــى الكثيــر مــن الجوانــب الشــخصية، والقــدرات العمليــة 
والتــي  الهمــم،  أصحــاب  مــن  الشــخص  يمتلكهــا  التــي 
تؤهلــه لعمــل يناســب قدراتــه، لذلــك كان مــن المهــم 
علــى الشــخص مــن أصحــاب الهمــم التحضيــر واالســتعداد 
ــاز الخطــوة  الجيــد لمجريــات هــذه المقابلــة، مــن أجــل اجتي

ــم العمــل. ــه إلــى عال ــى التــي تنقل األول
ولهــذا الغــرض، تــم إعــداد هــذا الدليــل الموجــه ألصحــاب 
الهمــم الباحثيــن عــن فــرص عمــل، بمــا يتضمنــه مــن إجابــات 
علــى الكثيــر مــن األســئلة التــي تــدور فــي ذهــن المتقــدم 
للوظيفــة، ومســاعدته علــى الظهــور بصــورة الئقــة، وإبــراز 
قدراتــه، والمهــارات التــي يتمتــع بهــا أمــام مــن يقابلونــه، 
إضافــة إلــى كســر الحاجــز النفســي بينــه وبيــن العمــل الــذي 

تقــدم لــه.
تترتــب علــى مقابلــة  التوظيــف  قــرارات  الكثيــر مــن  إن 
الشــخص مــن أصحــاب الهمــم، وإن األداء الجيــد ألصحــاب 
الهمــم فــي المقابلــة لهــو الخطــوة األهــم فــي إقنــاع 
ــاب الهمــم فــي  ــف أصح ــر بتوظي صاحــب العمــل أو المدي
مــن  الكثيــر  تزيــل  أن  المقابلــة  شــأن  ومــن  مؤسســته، 
جوانــب الغمــوض والتــردد التــي تــراود أصحــاب العمــل، 
فــي  الهمــم  أصحــاب  توظيــف  لتجربــة  خوضهــم  قبــل 

المؤسســة.
ــارات  ــر مه ــل فــي تطوي ــى أمــل أن يســاهم هــذا الدلي عل
أصحــاب الهمــم فــي اجتيــاز مقابــات العمــل، والتعامــل 
مــع األســئلة التــي توّجــه لهــم، ودعــم اعتمادهــم علــى 

أنفســهم فــي البحــث عــن فــرص العمــل.

» تم إعداد هذا الدليل ،،
ضمن منّصة توظيف أصحاب الهمم للوصول إلى التوظيف الدامج«
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خّطط للمقابلة

خّطط لرحلتك

فّكر بما سترتديه

• من سيجري لك المقابلة ؟ 

• هــل يوجــد اختبــار عليــك القيــام بــه؟ حــاول معرفــة ذلــك قبــل المقابلــة واطلــب أمثلــة عــن األمــور التــي ســيطلب منــك 

أداءها.

• إن كانت إعاقتك تتطلب وجود منحدرات أو مرافق فاستفسر إن كانت موجودة حاليًا أم ال.

• اصطحب مترجم لغة االشارة أو أية أدوات مساعدة تستلزم ذلك.

• اسأل عن الوقت الذي يستغرقه الطريق لمكان إجراء المقابلة، وكيفية الوصول له.

• اطلب خريطة للطريق إن كنت ال تعرف المكان واسأل عن العامات المميزة.

• حدد إن كنت ستذهب بسيارتك، أم أنك تحتاج لسيارة خاصة مجهزة لتناسب إعاقتك.

• إعط نفسك متسعًا من الوقت للتفكير بما سترتديه واعمل على أن تكون المابس جاهزة قبل المقابلة بيوم.

• ليس عليك شراء مابس جديدة، فالمابس النظيفة المرتبة ستفي بالغرض. 

• إن كان مظهرك حسنًا، ستشعر براحة أكثر.

حــاول الحصــول علــى معلومــات عــن الشــركة والوظيفــة التــي ســتتم مقابلتــك ألجلهــا، عــن طريــق اختصاصــي التشــغيل  
أو أصحــاب العمــل أنفســهم إن كانــت لديهــم أي نشــرات أو مجــات أو مطويــات تحتــوي علــى معلومــات عنهــم، علــى 

أن تتضمــن المعلومــات إجابــات لألســئلة التاليــة:

- ماذا يفعلون / يصنعون / يبيعون ؟

- هل سبق وأن وظفوا أشخاصًا من أصحاب الهمم من قبل ؟

 - من هم عماءهم ؟ 

- أي نوع من المؤسسات أو الشركات هم ؟ 

-  ماذا يتضمن العمل بالضبط ؟ 

-  في رأيك، ما نوع الشخص المطلوب لهذا العمل ؟ 

- كيف يمكنك أن تجعل مهاراتك مائمة للعمل المطلوب ؟ 

الحصول على المعلومات

عــادة تطلــب المؤسســة الراغبــة فــي توظيــف شــخص مــن 
أصحــاب الهمــم مقابلتــه، مــن أجــل تقييــم قدراتــه والتعــرف 
عمــل  فــي  لتوظيفــه  وميولــه  الشــخصية  ســماته  علــى 
ــه،  ــة وخبرات ــه العلمي ــى مؤهات ــه، وللتعــرف عل مناســب ل
ومــدى مناســبة المهنــة الشــاغرة لــه. وإن ُدعيــت كشــخص 
مــن أصحــاب الهمــم إلجــراء مقابلــة، فــإن ذلــك يعنــي أنــك 
تجــاوزت الخطــوة األولــى وهــي تقديــم طلــب التوظيــف، 

وســواء كانــت هــذه المقابلــة مــع المؤسســة التــي تقــدم 
خدمــات التوظيــف أو مــع صاحــب العمــل، فعليــك تجهيــز 
ــًا لمــن يقابلــك،  نفســك جيــدًا حتــى تعطــي انطباعــًا إيجابي
وتظهــر أمامــه أفضــل مــا لديــك مــن قــدرات ومهــارات 
شــخصية، وكذلــك حتــى ال تضيــع عليــك فرصــة الحصــول 

علــى عمــل.

سلسلة أدلة »منّصة توظيف أصحاب الهمم« للوصول إلى التوظيف الدامج ألصحاب الهمم
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أثناء المقابلة:

عند الوصول:

إذا كانت اإلعاقة ظاهرة:

قبل المقابلة:

عندمــا تتــم مقابلــة شــخص مــن أصحــاب الهمــم، علــى صاحــب العمــل أو مــن ُيجــري المقابلــة أن ينتبــه إلــى األســئلة التــي 
يوجههــا للشــخص المــن أصحــاب الهمــم، وذلــك تبعــًا لطبيعــة اإلعاقــة، فــإذا كانــت اإلعاقــة مخفيــة فعليــك أن تقــرر إلــى 

أي مــدى تظهــر إعاقتــك خــال المقابلــة، والنقــاط التــي ُتحضرهــا قبــل البــدء بالمقابلــة.

• احرص على الوصول قبل موعد المقابلة
• إن كنت بصحبة ُمرافق، فحاول التصرف بأقل قدر ممكن من المساعدة

• اعط اسمك لموظفي االستقبال أو الشخص الموجود الستقبالك
• حاول أن تبَق هادئًا

• تحــدث مــع موظفــي االســتقبال أو الشــخص الــذي اســتقبلك قبــل الدخــول للمقابلــة ألن هــذا سيســاعدك علــى 

الهــدوء 

• اصطحب مترجم لغة االشارة أو أية أدوات مساعدة تستلزم ذلك.

- تقــّدم فقــط للمهنــة التــي أنــت متأكــد فعليــًا مــن أنــك تســتطيع القيــام بالمهــام الوظيفيــة الموصوفــة فيهــا، وبأنــك 

تمتلــك المؤهــات الازمــة لهــذه الوظيفــة.

- خــذ فــي اعتبــارك إذا كنــت تعانــي مــن أي إعاقــة تتطلــب أي نــوع مــن العــاج الخــاص أو معــدات خاصــة فــي موقــع 

المقابلــة، علــى ســبيل المثــال: إذا كنــت علــى كرســي متحــرك فهــل الوصــول إلــى المــكان الــذي ســتجري فيــه المقابلــة 

هــو مهيــأ بالنســبة لــك.

- هــل تحتــاج إلــى مترجــم إشــارة أو إلــى أدوات مســاعدة؟ وإذا كنــت بحاجــة إلــى مســاعدة فــا بــد مــن التأكــد بــأن مــن 

يقابلــك يتفهــم احتياجاتــك وســوف يوفرهــا لــك.

- إن مجــرد وجــود إعاقــة لديــك، ال يعنــي بالضــرورة أن مشــكات مــا ســوف تحــدث فــي المقابلــة، ولكــن عليــك أن تكــون 

مهيئــًا بشــكل جيــد، فــإذا كنــت أنــت أفضــل مرشــح للوظيفــة وأثبتــت نفســك، فالفرصــة أمامــك للحصــول علــى هــذه 

الوظيفــة أو تلــك.

• إعط نفسك متسعًا من الوقت للوصول إلى مكان المقابلة. 

• تأكد من اصطحاب جميع األوراق المطلوبة من شهادات وصور عن جواز سفرك وصورك الشخصية. 

• إذا تأخرَت بشكل خارج عن إرادتك، اتصل بمن تريد مقابلته لشرح الظروف واالعتذار ومحاولة تحديد موعد آخر 

إجمع المعلومات التي ستحتاجها في المقابلة
• أمور من الممكن أن تساعدك، مثل السيرة الذاتية

• أمــور طلبهــا أصحــاب العمــل أو يمكنــك إعطائهــم إياهــا، 
مثــل الشــهادات، األعمــال التــي قمــت بهــا فــي الســابق 
بــدون أجــر، التدريــب الصيفــي، التطــوع،  ســواء بأجــر أو 

ــت عليهــا. ــي حصل ــر الت شــهادات التقدي
• تقــارير طبية عن إعاقتك من حيث نوعها ودرجتها.

• أعــــــد قــراءة إعــان الوظيفــة – إن كنــت قــد عرفــت 
لتجديــد معلوماتــك عنهــا،   - االعــان  عــن طريــق  عنهــا 

وتأكــد مــن أنــك لــم تفقــد شــيئا.
• معلومــات عــن المؤسســة مــن حيــث نشــاطها، وأصحاب 

الهمــم العامليــن فيهــا وطبيعــة أعمالهم.

سلسلة أدلة »منّصة توظيف أصحاب الهمم« للوصول إلى التوظيف الدامج ألصحاب الهمم
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متى وكيف تكشف عن حالتك؟

الخطوة األولى: إبدأ بكتابة سيرتك الذاتية

-   خــذ وقتــك لكتابــة ســيرتك الذاتيــة بمــا يتضمــن ملخصــا ًمكتوبــًا عــن تعليمــك، التدريــب الــذي تلقيتــه، خبــرات العمــل، 
واألمــور الهامــة األخــرى عنــك، ومعلومــات اإلتصــال. بحيــث يتضمــن الطلــب ثــاث نقــاط أساســية:

•  المعلومات الشخصية: االسم، العنوان، رقم الهاتف، وعنوان البريد االلكتروني.
•  التعليم والخبرات التدريبية

•  التاريخ العملي والخبرات السابقة

-   ال تلقــي الضــوء علــى الخبــرات العمليــة الســابقة غيــر مدفوعــة األجــر مثــل أنشــطة التطــوع، واألعمــال التــي قمــت 
بهــا فــي المؤسســات بــدون مقابــل مــادي، كمؤسســات المجتمــع المدنــي وجمعيــات النفــع العــام.

إذا كانت اإلعاقة غير ظاهرة:
ــم  ــات التعل ــل صعوب ــر ظاهــرة مث ــت اإلعاقــة غي • إذا كان
الهمــم  أصحــاب  فغالبيــة  والصــرع،  النفســي  والمــرض 
ال يميلــون إلــى إظهارهــا قبــل المقابلــة أو حتــى خالهــا، 
وعلــى الرغــم مــن أن األســئلة المباشــرة الموجهــة ألصحاب 
الهمــم والمتعلقــة بإعاقتهــم هــي أســئلة غيــر مصــرح بهــا 
فــي إطــار بعــض قوانيــن حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي العالم، 
إال أنــك كشــخص مــن أصحــاب الهمــم قــد تتعــرض لمثــل 
هــذه األســئلة، فمــا الــذي عليــك فعلــه فــي حــال تعرضــك 

لمثــل هــذه األســئلة؟

• جّهز نفســك للحديث عن إعاقاتك إذا تم ســؤالك بشــكل 
مباشــر، أو إذا شــعرت خــال ســياق المقابلــة بــأن اإلعاقــة 
ســوف ال تؤثــر بشــكل ســلبي علــى مجــرى المقابلــة، فلــن 

يكــون هنــاك مانــع مــن الحديــث عــن إعاقتــك.

• حّضــر نفســك للحديــث عــن إعاقتــك إذا كانــت تؤثــر علــى 
أي وظيفــة تقــوم بهــا، مثــل احتياجــك بــأن تأخــذ بعــض 

ــة. ــك الطبي ــازات لتســتكمل عاجــك او مراجعات اإلج

عــن  نقاشــك  عنــد  وقصيــرة  بســيطة  األمــور  اجعــل   •
قــد  إشــكالية  مجــاالت  أي  تحــدد  أن  وحــاول  إعاقتــك، 
تحــدث، فعلــى ســبيل المثــال: بإمكانــك الحديــث حــول 
كيفيــة تعاملــك مــع أي مشــكات قــد تطــرأ فــي إطــار 
ــأن تســلط  ــر علــى إعاقتــك. تذكــر ب العمــل والتــي قــد تؤث
الضــوء علــى بعــض المهــارات التــي تمتلكهــا مــن أجــل 

إعاقتــك.  تســببها  قــد  التــي  المشــكات  مواجهــة 
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الخطوة الثانية: رسالة تغطية

قــم بكتابــة رســالة تغطيــة لتقديــم نفســك لجهــة العمــل 
المنتظــرة، والتــي تبيــن فيهــا باختصــار مــن أنت ولمــاذا تريد 
التقــدم لهــذا العمــل؟ وتدعــو مــن خالهــا جهــة العمــل إلــى 
االتصــال بــك مــن أجــل إجــراء مقابلــة، وإن رســالة التغطيــة 
األولــى  الفرصــة  بمثابلــة  لــك  تكــون  أن  شــأنها  مــن 
للكشــف عــن إعاقتــك، وهــذا مــن شــأنه أن يكــون عنصــرًا 
مســاعدًا إذا كانــت المهنــة المتقــدم لهــا مرتبطــة بخبراتــك 
كشــخص مــن أصحــاب الهمــم مثــل مرشــد التأهيــل، أو أن 
تكــون اإلعاقــة هــي مــن إحــدى المؤهــات المطلوبــة 
للعمــل، كــون الشــخص مــن أصحــاب الهمــم الــذي مــر 
بالتجربــة هــو األقــدر أن يقــدم هــذه التجربــة للمــن أصحــاب 

الهمــم اآلخريــن.

الخطوة الثالثة: تعبئة طلب العمل

ــة التوظيــف تبــدأ مــن طلــب التوظيــف المقــدم  إن عملي
مــن قبــل جهــة العمــل عــادة، وإن كيفيــة تعبئتــك لطلــب 
العمــل تحــدد االنطبــاع األول الــذي تتركــه لجهــة العمــل، 
فــإذا حصلــت علــى طلــب العمــل مــن الجهــة مباشــرة فــا 
بــد أن تظهــر بمظهــر الئــق، ومــن الممكــن أن تأخــذ معــك 
طلــب العمــل إلــى البيــت مــن أجــل التدقيــق فيــه وتعبئتــه 

بهــدوء.

الخطوة الرابعة: أثناء المقابلة

وهــي فرصــة للحديــث عمــا قمــت بــه، وليــس عــن األمــور 
التــي لــم تقــم بهــا، فكــر بخبــرات الحيــاة اإليجابيــة التــي 
قمــت  أنــك  وتذكــر  الماضــي،  الوقــت  خــال  حققتهــا 
بالتعامــل مــع مواقــف حياتيــة صعبــة فــي حياتــك وتغلبــت 
ــدع  ــر أن ت ــك، وتذك ــم مــن إعاقت ــى الرغ ــدارة عل ــا بج عليه

ومهيــأ  جاهــز  أنــك  علــى  واإلصــرار  للماضــي،  الماضــي 
جيــدًا لهــذا الموقــف الــذي يعتبــر بســيطًا بالمقارنــة مــع 
الحصــول علــى  الســابقة، وبأنــك قــادر علــى  المواقــف 

المهنــة التــي تريدهــا.
تذكــر بالحديــث عــن قدراتــك، وليــس عــن إعاقتــك، فجهــة 
العمــل تريــد شــخصًا مؤهــًا وقــادرًا لملــئ هــذا الموقــع، 
هــذا  هــو  بأنــك  لهــم  لتظهــر  طريقــة  إيجــاد  فعليــك 
ــث  ــًا فــي الحدي ــن إيجابي ــه، فُك ــون عن ــن يبحث الشــخص الذي

عــن نفســك، وأمينــًا أيضــًا دون مبالغــة.

افعل:

   - ادخل الغرفة بثقة

   - صافح وعّرف بنفسك 

   - كــن مهذبــًا وودودًا. انظــر مباشــرة لعيــون مــن يجــري 

معــك المقابلــة بمجــرد دخولــك الغرفــة

    - أبــِد اهتـــمامك، كمــا أن عليــك اإلجابــة علــى أســئلتهم، 

فبإمكانــك طــرح األســئلة عليهم

ــر قــدر ممكــن مــن الشــمول     - أجــب عــن األســئلة بأكب

وتجنــب إجابــات نعــم وال

    - إن كــان لـــديــك مشــــكــات في اللـــغة، فـــاســــتــعن 

بمتـرجـــم لغــة اإلشــارة، وحــاول التواصــل أيضــًا بمــا لديــك 

مــن قــدرات لغويــة، وعــن طريــق الكتابــة.

   - أخبرهم بحقيقة قدراتك وال تبالغ

   -  استفسر إن لم تفهم أي سؤال

ــك  ــث عــن إعاقت ــم بوضــوح، وال تخجــل مــن الحدي    - تكل

ــد ســؤالهم عنهــا. عن



تذّكر أن معظم أصحاب العمل يحبون:

أسئلة وإجابات المقابات 

ال تفعل:
    - تجلس حتى يقوموا بدعوتك

    - تتململ على الكرسي

    - تدخن!. 

    - تحلف 

    - تنتقد برامج التدريب والتأهيل التي قدمت لك

لماذا تريد أن تعمل
-   العمل يمثل الحياة بالنسبة لي

-   أريد أن أكون شخصًا منتجًا في المجتمع
-   أريد أن أثبت بأن لدي قدرات كغيري من األشخاص

-   أريد أن أتغلب على إعاقتي
-   أريد أن أشارك مجتمعي وأحقق ذاتي

-   أريــد أن أحصــل علــى مــردود مــادي يضمــن لــي حيــاة 
كريمــة

-   ال أريد أن أكون عالة على غيري

• األشخاص الذين ينصتون
• األشخاص الذين يدعمون إجاباتهم بأمثلة

• األشخاص الذين يوجزون ما يجب إيجازه

إن االســتعداد التــام للمقابلــة ســيعطيك الثقــة لتقــدم أفضــل مــا لديــك، وفيمــا يلــي قائمــة بمجموعــة مــن األســئلة 
التــي مــن الممكــن أن تطــرح عليــك فــي المقابلــة. وبعــض المقترحــات التــي قــد تســتعين بهــا لتحضيــر إجابتــك:

    - تنتقد أصحاب العمل السابقين، إن وجدوا

    - تقاطع أحدًا أثناء الحديث 

    - تلفت انتباههم لنقاط ضعفك وإعاقتك

    - تْأَمــل حصولــك علــى الوظيفــة مــن منطلــق العطــف 

عليك.

لماذا ترغب بالعمل هنا بالذات

حاول اإلشــارة إلى الســمعة الجيدة للمؤسســة أو الشــركة  

أو أي معلومــات إيجابيــة أخــرى تعرفهــا عن الشــركة، مثل:

 - توفرون فرصًا متساوية للجميع

 - لديكم تجربة في توظيف أصحاب الهمم

-  تهتم مؤسستكم بالخدمات االجتماعية واإلنسانية.

• األشخاص الذين يأتون للمقابلة مستعدين 
• األشخاص الذين يبدون واثقين

؟؟
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هل قمت بهذه النوعية من األعمال من قبل 

التــي لديــك وكيــف يمكنــك  نعــم: أخبرهــم بالمهــارات 

منهــا االســتفادة 

 ال: صــف لهــم خبــرات ألعمــال أخــرى ســتمكنك مــن تعلــم 

وحماســك  اهتمامــك  علــى  أّكــد  بســرعة.  العمــل  هــذا 

ــم. للتعل

 مــا األعمـــال التــي ســبـــــق أن تدربــت عليهــا أو عملــت 
فيهــا

قم بوصف:

• المهارات والمهام ذات العاقة بالعمل الجديد. 

• اآلالت والمعدات المستخدمة. 

• مسؤولياتك. 

• األشخاص الذين تعاملت معهم. 

• كم بقيت في التدريب أو العمل 

كــم هــي المــدة التــي قضيتهــا بــا عمــل؟ وكيــف كنــت 
تقضــي وقتك

ِصف لهم:

•  كيــف كنــت تبحــث عــن العمــل، وكيــف أنــك توجهــت 

إلــى مؤسســات ومكاتــب التأهيــل والتشــغيل مــن أجــل 

ــى فرصــة عمــل الحصــول عل

• المعوقــات التــي واجهتــك فــي الحصــول علــى فرصــة 

عمــل

•  األعمال التطوعية التي قمت بها

• الدورات التدريبية وتطوير الذات 

كنــت  التــي  اإلجتــــــماعية  واألنشـــــطة  الهـــــوايات    •

ســها ر تما

 لماذا علي أن أقبلك لشغل هذه الوظيفة

• كن مستعدًا لهذا السؤال وأجب عنه بثقة وإيجابية. 

ــام  ــك تســتطيع القي ــرك وأن ــن غي ــف ع ــك ال تختل • أكــد أن

ــذا العمــل ومهامــه به

• أكــد حــق أصحــاب الهمــم فــي الحصــول علــى فــرص عمــل، 

وأشــر إلــى القوانيــن والتشــريعات المحليــة التــي تؤكــد لــك.

فــي  نشــيط  بأنــك  وأشــعره  الشــركة  صاحــب  طّمــن   •

المســؤولية،  للثقــة وســتكون علــى قــدر  العمــل ومحــل 

ولديــك دافعيــة للتعلــم واالســتفادة مــن الزمــاء وتتقبــل 

والتعليمــات. التوجيهــات 

أال ترى أن تــأهـــيلك للوظـــيفة أقـــل ممــا هو مطلوب

أّكد على أنك:

 - لديك االستعداد للتعلم

- ستطّور من نفسك ومهاراتك

- إعاقتك ال تحول دون تحقيقك لذاتك

كيف يمكنك التواصل مع زماء العمل

-   ِصف كيف كنت تعمل سابقًا ضمن فريق

- وّضــح أنــك ســتتواصل بلغــة اإلشــارة أو بالكتابــة أو بقراءة 

الشــفاه إن كنــت مــن أصحــاب الهمــم فئة الســمعية

 - إلفــت النظــر إلــى قدرتــك علــى مجــاراة النــاس مــن كافــة 

المســتويات واالندمــاج معهــم بســهولة. 

ــب أو العمــل  ــك فــي التدري ــه مــن خــال خبرات  - اعــط أمثل

الســابق أو التطــوع. 

؟؟

؟

؟

؟

؟
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بعــد خروجــك مــن المقابلــة، وقبــل أن تنســى مــا دار فيهــا، 

فكــر فــي طريقــة ســيرها:

•   ما األمور التي سارت بشكل حسن؟

•   ما األمور التي سارت بشكل سيئ؟

•   هل أحسست بصعوبة سؤال ما؟ لماذا؟

ــة تصرفــك وأدائــك خــال  •    إســأل مرافقــك عــن كيفي

ــة. المقابل

أنواع أخرى من المقابات
ليســت كل المقابــات تتبــع أســلوب واحــد لواحــد، فقــد 

يواجــه الشــخص مــن أصحــاب الهمــم أنواعــًا أخــرى مــن 

المقابــات، وفيمــا يلــي شــرح موجــز لبعضهــا:

مقابات اللجان:
تتكــون اللجنــة عــادة مــن عضويــن أو أكثــر، علــى ســبيل 

الــذي  المثــال: مســؤول التوظيــف، ومســؤول القســم 

ســيعمل الشــخص مــن أصحــاب الهمــم فيــه، فحــاول أن ال 

تنتابــك الرهبــة مــن هــذا الموقــف، انظــر للشــخص الــذي 

يطــرح األســئلة، وانظــر للشــخص اآلخــر أحيانــا وأنــت تجيــب 

علــى األســئلة، وتذكــر أن القــرار ســيتخذ مــن قبــل أكثــر مــن 

شــخص، وهــذا قــد يزيــد مــن فرصتــك علــى النجــاح.

كيــف يمكنــك التعامــل مــع نظــرة اآلخريــن لــك بأنــك 
مــن أصحــاب الهمــم 

د على المساواة في القدرات بين الجميع - أكِّ

إلــى  وليــس  العمــل  فــي  واألداء  االنجــاز  إلــى  النظــر   -

اإلعاقــة

ــد علــى أنــك قــد دخلــت أجــواًء اجتماعيــة ومهنيــة مــن  - أكِّ

قبــل وتعايشــت مــع إعاقتــك

- أكــد علــى أن الحــل هــو مواجهــة اإلعاقــة والتكيــف معهــا 

وليــس الهــروب مــن المجتمــع واالحتــكاك به

ما هي نقاط قوتك واحتياجاتك

- ينبغــي أن تكــون جهــة التوظيــف علــى درايــة بنقــاط 

وجــدت_  _إن  بإعاقتــك  وواالحتياجاتالمرتبطــة  قوتــك، 

وذلــك مــن المعلومــات الموجــودة فــي طلــب العمــل 

قدمتهمــا. التــي  الذاتيــة  وســيرتك 

ــم  ــدأ بشــرح أجــزاء مــن العمــل التــي تصعــب عليــك، ث - اب

ــات. ــى هــذه الصعوب ــب عل ــك التغل ــف يمكن اشــرح كي

- كن موجزًا بشكل مائم لكن بصدق. 

ماذا تريد أن تعمل في الشركة/ المؤسسة

والتــي  بهــا،  القيــام  بإمكانــك  التــي  األعمــال  ــح  وضِّ  -

ــى  ــت عل ــد أن تكــون قــد حصل ــك، بع تتناســب مــع قدرات

الشــركة عمــل  عــن طبيعــة  وافيــة  معلومــات 

- ال تختــر أعمــااًل ال تســتطيع القيــام بهــا، أو تحتــاج إلــى 

فتــرة طويلــة مــن التدريــب

- ُكــن جــادًا برغبتــك فــي العمــل، حتــى لــو اضطــررت للقيــام 

بأعمــال بســيطة فــي البداية.

- إطرح موضوع العمل تحت التجربة.

مقابات اكتشاف الكفاءة:
هــذه المقابــات صممــت لتتيــح للمتقــدم للعمــل الفرصــة 

لعــرض مســتوى كفاءتــه فــي المهــام األساســية للعمــل 

المطلــوب، بمــا يطلــب منــه مناقشــة أمثلــة مــن العمــل 

الســابق وإنجازاتــه. وقــد تنظــم مؤسســات توظيــف مــن 

أصحــاب الهمــم مثــل هــذه المقابــات الستكشــاف قــدرات 

الشــخص قبــل البحــث عــن عمــل لــه، مــن أجل تحديــد األعمال 

التــي تتناســب مــع إعاقتــه.

مقابلة المجموعة:
قــد ُتدعــى لمقابلــة لكونــك جــزء مــن مجموعــة مــن أصحــاب 

الهمــم، وهــذه المقابلــة تهــدف إلــى اختبــار كيــف ســتتصرف 

إن كنــت جــزءًا مــن فريــق، فكــن مســتعدًا ألخــذ جــزء فعلــي 

ــًا دون  مــن المناقشــة وضــع أفــكارك أمامهــم، وكــن جازم

ــب )عالــم اإلعاقــة، 2005(. تصلُّ

ما هو الراتب الذي تتوقعه

حــاول أن تعــرف مســبقًا مســتويات الرواتــب قبــل حضــور 

المقابلــة، وال تبالــغ فــي طلــب راتــب مرتفــع، خاصــة إذا 

فــي  رغبتــك  علــى  ركــز  بــل  متواضعــة،  مهاراتــك  كانــت 

ــاًء علــى  ــم يكــون الراتــب بن ــذات، ومــن ث ــات ال العمــل وإثب

قدراتــك وإثبــات ذاتــك فــي العمــل.

هــل لديــك ظــروف صحيــة تضطــرك للغيــاب عــن العمــل 
بيــن فتــرة وأخــرى

أخبرهم عن:

-  أي مشكات صحية لديك

ــك وينبغــي أن  ــة مرتبطــة بإعاقت ــن أي مراجعــات طبي - وع

تقــوم بهــا، ومــدى تكرارهــا

-  أو أيــة أدويــة تأخذهــا، ومــدى تأثيــر الــدواء علــى قدراتــك 

وحالتــك النفســية.

متى ستكون جاهزًا للبدء في العمل

لتكــن إجابتــك: »فــي أســرع وقــت ممكــن«! ال تضــع أي 

عقبــات فــي الطريــق.

هل لديك أية أسئلة

المقابلــة.  نهايــة  فــي  الســؤال  هــذا  يطــرح  مــا  عــادة 

جّهــز نفســك للســؤال عمــا تريــد معرفتــه عــن الوظيفــة 

األمثلــة: بعــض  وهــذه  والشــركة.. 

• من سيكون مسؤولي المباشر؟ 

• ما هو التدريب الذي أحتاجه؟ 

• ماذا سيكون عملي األول؟ 

• متى سأتلقى جوابكم على طلب التوظيف؟ 

• كيف سيتم الدفع لي؟

؟

؟

؟

؟

؟؟

؟



اختبارات المهارات أو اختبارات عينات العمل:

معرفتــك  مســتوى  لقيــاس  صممــت  االختبــارات  هــذه 
أو فهمــك لهــذا العمــل، فــي ظــروف مشــابهة ألوضــاع 
ــة،  ــارات الطباع ــة، كاختب ــى أقصــى درج ــي إل العمــل الفعل
اللياقــة، ... الــخ. حــاول أن تعــرف عمــا ســيكون االختبــار 

وحــاول ممارســته قبــل المقابلــة.

االختبارات الشخصية:

مشــاعرك،  معتقداتــك،  عــن  أســئلة  إليــك  ــه  توجَّ قــد 
وســلوكك فــي حــاالت معينــة، ال يوجــد الكثيــر مــن أســئلة 
نعــم وال فــي هــذا النــوع مــن المقابات، والنتيجــة النهائية 
هــي تقديــر شــخصي لمعرفــة مــا إذا كان الشــخص يناســب 

العمــل الشــاغر أم ال.

اختبارات القابلية والجدارة:

هــذه االختبــارات صممــت للتنبــؤ عــن مــدى جــودة قيامــك 
ــل  ــار براعتــك فــي أمــور مث ــم اختب ــة، حيــث يت بمهــام معين
التفكيــر فــي الكلمــات، األرقــام، األشــكال البيانيــة، حــل 
ــا تكــون هــذه  ــادة م ــاع التعليمــات، وع المشــكات، واتب
ــري عليــك إنهــاءه فــي  ــار تحري المقابــات فــي شــكل اختب
فــي  تواجــه صعوبــة  فــإذا كنــت  زمنيــة محــددة،  فتــرة 
التحكــم بالقلــم وبطئــًا فــي عمليــة الكتابــة فعليــك إعــام 
جهــة التشــغيل بذلــك ليتيحــوا لــك وقتــًا أطــول لإلجابــة عــن 
األســئلة، وال تقلــق إن كان عليــك تجربــة أنــواع جديــدة من 
دت عليهــا، فالقواعــد متشــابهة  ــي تعــوَّ ــر الت ــة غي المقابل
فــي معظــم أنــواع المقابــات. واإلعــداد هــو كل شــيء!
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15 14

المراجع:

- إتحــاد المقعديــن اللبنانييــن )2005(. التنــوع فــي مــكان العمــل، دليــل توجيهــي لتوظيــف األشــخاص المــن أصحــاب الهمميــن. 

العــدد )3( تشــرين األول.

- عالم االعاقة )2005(.أصول مقابات العمل لذوي االحتياجات الخاصة، مجلة عالم االعاقة، منبر األقوياء، ديسمبر.

- منظمة العمل الدولية )1992(. توليد العمالة للمعوقين، دليل الستخدام منظمات أصحاب العمل، بيروت.

- هيــرون، روبــرت، ومــوري، باربــرا )2001(. المرشــد العملــي حــول المســاعدة فــي تشــغيل األشــخاص المــن أصحــاب الهمميــن، 
دليــل تطبيقــي، منظمــة العمــل الدوليــة، بيــروت/ لبنــان.

-  Michael Kamp, Christy Lynch (2003): Handbook Supported Employment.

-  Robert Heron & Babara Murray (1997): Assisting Disabled Persons in Finding Employment, A Practical 

Guide, Asian and Pacific Edition, International Labour Office.

-  Tony Paulauski, Faye Manaster (2004): Promoting Incentives for Integrated Employment and Self 

Employment in Illinois. Chicago.



تذّكر...

    إن ثقتــك بذاتــك وبقدراتــك التــي تتمتــع بهــا هــي 
الكفيلــة باجتيــازك المقابلــة للحصولــة علــى فرصــة 

عمــل مالئمــة.
   تذّكر دومًا بأنك قادر وتستطيع..

   ال تدع اإلعاقة تسيطر على مجريات األمور..
ــس جوانــب     إحــرص علــى تولــي دفــة الحــوار وتلمَّ

القــوة والجــدارة فيــك..
وكــن  الســابقة،  ونجاحاتــك  إنجازاتــك  اســتحضر     
قــادرًا علــى رؤيــة بصيــص النــور مهمــا كان بعيــدًا

أنــت قــادر.. فقــد اجتــزَت المقابلــة بنجــاح، 
لــك  ُتحقــق  عمــل  فرصــة  علــى  وحصلــَت 
الكريمــة،  والحيــاة  المســتقل،  العيــش 

المجتمعــي. واالندمــاج 

مركز االتصال
800 623www.mocd.gov.ae

@MOCDUAE

مبـادرة »منـّصة توظـيف أصحاب الهمم«

فرصتــك للوصـول إلـى التوظيـف الدامـج 


