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ن حول   مكان العمل الدورة التدريبية لتدريب المدربي 
ن
 ادماج االشخاص ذوي اإلعاقة ف

 2022 نوفمب   - 10- 5 –  تونس

 الدورة تقرير 

 موجز 

ي "الذي تنفذه   ي سوق العمل العرب 
 
وع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ف ي  اإلسكوا بالتعاون مع منطمة العمل الدولية  ضمن إطار " مشر

 
ف

ي مكان العمل ا دمحول الحزمة التدريبية/ دليل"إ دورة تدريبية لتدريب المدربي    نظمت اإلسكوا .،  ة المنطقة العربي
 
ي   "  ج اإلعاقة ف

 
فندق  ف

ي  
 
ة الممتدة من    تونس العاصمةنوفوتيل ف ي   10اىل  5لمدة ستة أيام ضمن الفبر

ين الثاب  / تشر  . 2022  نوفمب 

ي التدريب  
 
ة متدربي   شارك ف تونس، المغرب،    دول هي   أربعة  وزارات مختلفة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة من  من ومتدربات  عشر

الم)  . الجزائر وليبيا  ي 
 
ا جزءا من االيام    (1رقم    لحقالئحة المشاركي   مرفقة ف مع االشارة اىل ان اثني   من المشاركي   من تونس قد حض 

 . التدريبية فقط وهما السيدة ليليا مخلوف والسيد ثامر التوكباري

وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من تقديم دورات متخصصة حول "إدماج    ى المدربي   المشاركي   تعزيز المعرفة الالزمة لد وهدف التدريب اىل  

ي مكان العمل" 
ي الدول العربية اإلعاقة ف 

 . بشكل فعال ألصحاب العمل ف 

ي تم اجرا وقد  
ي بداية و ها  ؤ أكدت نتائج التقييمات التر

التعلم المتوخاة من هذا التدريب قد تم تحقيقها نتائج  نهاية الدورة اىل ان معظم  ف 

ي للدورة    اىل حد كبب   
وا عن اكتساب معلومات جديدة و ازدياد المعرفة لديهم  100اىل    75. فوفقا للتقييم النهاب  % من نسبة المشاركي   عب 

ي والبعدي للمعلومات المكتسبة فقد أظهر  بل اما تحليل نتائج التقييمي   القلمواضيع المطروحة .  حول ا  بأن التدريب قد احدث تحسنا  ت 

ي المعلومات لدى
ي  وأثبت بالدليل بانهم  من المشاركي      %100  وزيادة ف 

ي مختلف المواضيع التر
قد اكتسبوا معرفة ومعلومات جديدة ف 

ي القسم األخب  من التقرير(. تناولها التدريب. ) تم  
 عرض نتائج التقييمات بشكل مفصل ف 

 

 المحتويات: 

 مقدمة 

ي نتدريب المدربي   ال إن دورة  
ي    ظمتها تر

ي مكان  إدماج اإل "حول الرزمة التدريبية/دليل    2022  نوفمب  شهر  خالل    تونساإلسكوا  ف 
عاقة ف 

عملية تعليمية مهنية عالية المستوى للمدربي   المؤهلي   الذين سيقدمون التدريب المتخصص لبناء قدرات أصحاب العمل    هي  العمل" 

ي اماكن العمل 
 .بشأن إعتماد الدمج ف 

ي عملية تعلم شاملة  برنامج تدريب المدربي   هذا وقد عمل  
اك المشاركي   ف  لالزمة  تعزيز المعرفة ا  بهدفأيام  6متدت عىل مدى  ا عىل إشر

ي مكان العمل"
ي   لديهم وتطوير مهاراتهم لتمكينهم بشكل فعال من تقديم دورات متخصصة حول "إدماج اإلعاقة ف 

ألصحاب العمل ف 

 .المشاركةربعة ة األالدول العربي

التعلم  وقد تضمن تدريًبا عىل علم  نامج  الب  التدريب   هذا  ال   وتقنيات  المتعلمي    اك  الفعالة إلشر اتيجيات  اىل  واالسبر باإلضافة   ، بالغي   

ي مكان العمل""إدماج اإل  دليل/ الممارسة التطبيقية لمهارات تدريب اآلخرين عىل حزمة
 .عاقة ف 
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: مواضيع البحث والمناقشة
ً
 أوال

ي ورشات العمل التم خالل هذه الور 
 
ي  دمون الوحسابقة.  ويمكن االطالع عىل مضشة اتباع برنامج العمل نفسه المتبع ف

 
ات التدريبية ف

 . الموحد لسلسلة ورش تدريب المدربي    التقرير  

  
ً
 المسائل التى تتطلب المتابعة :  ثانيا

 :   من جانب االسكوا 

ي يتم ارساله من قبلهم مراجعة وتعديل المادة التدريبية/ الدليل وارسالها اىل المتدربي    -  . عىل مراحل ربطا بكل جدول تدريت 

( وابداء المالحظات حولها مراجعة خطط وجداول التدريب المرسلة من قبل الدول   - بعد اسبوع من استالمها كحد    )المتدربي  

 اقىص. 

ي كل دولة وابداء المالحظات.  -
 
ي سيتم اعدادها من قبل المتدربي   ف

 مراجعة مواد التدريب التر

. ا مت -  بعة المدربي  

-  . ي
 حضور اول دورة يتم تنفيذها من قبل كل مدرب واجراء التقييم النهاب 

 

ن من من جانب   : الدولالشاركي 

ي تستهدف اصحاب   -
ي سينظمونها والتر

ي كل دولة تحضب  مخطط وجدول تنظيمي للدورة التر
عىل كل متدرب/ مجموعة متدربي   ف 

ي بلدهم. 
كات ف  ية من عدد من الشر  عمل ومسؤوىلي موارد بشر

ي مهلة اقصاها   -
 .  2022 - 11  -28ارسال المخطط للمدربي   ف 

/ االجندة  - ي ي مهلة اقصاها  ارسال الجدول التدريت 
 . 2022-12-7لليوم االول ف 

 اعداد مواد التدريب والتمارين الخاصة بهذه الدورة وارسالها للمدربي   البداء الرأي.  -

كات .  - ي للدورة ودعوة الشر
 التحضب  اللوجستر

 (. 2023)قبل نهاية يناير   تنفيذ الدورة بحضور المدربي   من االسكوا  -

ي تنظيم دورات اخرى بعد  -
. المتابعة ف  ي

 لتقييم النهاب 

 
 
 الحضور والتنظيم : ثالثا

التدريب   ي 
من منظمات المجتمع    خمسةو ،  مدربي   من الوزارات  خمسة ،  المستهدفة  ربعةمن الدول األ   ومتدربات   ي   متدرب   10شارك ف 

 . ي
( المدب   )مرفق الئحة المشاركي  

. مع   ام بالحضور والمشاركة من قبل المتدربي    
نامج  وقد كان تنظيم التدريب ناجحا ومريحا اىل حد كبب  حيث تم االلبر االشارة اىل ان الب 

 كان مكثفا بشكل ملحوظ. 

 
ً
 : التقييم  خامسا

ي نموذج لالتدريب واثره عىل المتدربي   تم اعتماد عدة اشكال من التقييمات  تقييم  ل
لتقييم رباعي المستويات  تستند اىل المستويي   االولي   ف 

كباتريك عىل النحو التاىلي   :كب 

(   رد الفعل تقييم  – المستوى األول  ن  )رضا المتدربي 

لنا برصد اي تحديات يوجاهونها واالمور    يسمح قمنا باعتماد تقييم يومي  عن التدريب.    همرضا مدى  قياس  لالطالع عىل اراء المتدربي   و 
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للتدريب  اال  ي 
نهاب  تقييم  استمارة  قمنا  اهتمامهم. كذلك  نالت  ي 

التر والمعلومات  ،    تتضمنيجابية  التدريب  أهداف  لتقييم  ات  مؤشر

من وجهة نظر  موضوع ، والمحتوى ، والمكان ، والوقت ، والبيئة ، ومعرفة المدرب واستعداده ، وكتيبات التدريب ، وفوائد التدريب  وال

ي التدريب.    بعملهم  ا المتدربي   ربط
 
ات    بحيث طلب من كل  ، وما يعتقد المشاركون أنه كان يجب تضمينه ف من المشاركي   تقييم هذه المؤشر

ي مرب  ع التعليقاتك  اىلباإلضافة  
 
احات حول التدريب ف ي  لهذا الفقا  وو   .تابة اقبر

وا  100اىل    75للدورة  تقييم النهاب  % من نسبة المشاركي   عب 

ي الملحق    عن اكتساب معلومات جديدة و ازدياد المعرفة لديهم حول المواضيع المطروحة
 
)مرفق ربطا ملخص عن اجابات المتدربي   ف

ي لها عالقة برضا المشاركي    2رقم  
ي الوحدات  ومدى اكتسابهم للمعلو اإلجماىلي عن الدورة  (. وقد جاءت نتائج تحليل اإلجابات التر

 
مات ف

 المختلفة )من وجهة نطرهم عىل الشكل التاىلي : 

 

 

0 1 2 3 4 5
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جيد

ضعيف

تقييم المشاركين اإلجمالي للدورة

الوحدة 
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جيدة جدا   75 50 50 63 63 50 50 38 50
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لمفاهيم تقييم المشاركين للمعرفة التي اكتسبوها حول كيفية تدريب أصحاب العمل على ا
الواردة في الوحدات التسعة

ضعيفة متوسطة جيدة جيدة جدا  
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ن
 والمعلومات المكتسبة  التعلمتقييم  -المستوى الثان

ّ لتقييم نسبة التعلم و  قمنا باعتماد استمارات التقييم   مواقف المشاركي   ، وزيادة معرفتهم وتوسيع مهاراتهم بعد تنفيذ التدريب.  مدى تغب 

ي من شأنها ان  
طرح قائمة     تم  بحيثما تعلمه المشاركون واكتسبوه من برنامج التدريب.  بشكل موضوعي عمىلي  م  تقيّ القبىلي والبعدي التر

تقييم معرفة المشاركي   بعد التدريب مقارنة  من األسئلة حول معلومات يشملها التدريب قبل البدء بالتدريب وبعد انتهائه وبعدها جرى 

ي المعلومات    ما قبل التدريب. اجاباتهم  بتحليل  
 
 ف
ً
وهذا التطور يشمل  من المتدربي      %  100لدى  وعليه تبي   ان التدريب قد احدث تطورا

ي ادناه(كتساب معلومات جديدة، تغيب  مواقف وتصحيح معلومات خاطئة . ا 
ي الرسم البياب 

 
 )كما هو ظاهر ف

 

ي  
باإلضافة اىل ذلك اظهر تحليل نتائج التقييمي   نسبة التحسن وتطور المعرفة لدى كل مشارك من المشاركي   عىل حدة كما هو واضح ف 

 .  الجدول التاىلي

 

نعم
100%

ال
0%

علومات النسبة المئوية لعدد المشاركين الذين أحدث التدريب تطورا في الم
.لديهم وفقا لنتائج التقييمين القبلي والبعدي
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ائج النسبة المؤية لتطور المعلومات لدى المشاركين في التدريب بحسب نت
تحليل التقييم القبلي والبعدي لكل مشارك
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ي  
 
ي ذكرناها نخلص اىل ان تدريب المدربي   الذي تم تنفيذه ف

قد حقق االهداف والنتائج التعليمية  تونس  واستنادا لنتائج التقييمات التر

كباتريك تقييم االثر ربطا بالمستويي   اآلخرين من نموذج ا المرجوة منه اىل حد كبب  عىل ان يتم الحقا استكمال     لتقييم رباعي المستويات كب 

ي دولته. حيث  
 
ي مجال تدريب اصحاب العمل كل ف

 
 سيتم تقييم اثر المعلومات المكتسبة عىل اداء المدربي   خالل ادائهم لعملهم ف
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 1الملحق رقم 

 
 

 التوقيع البريد االلكتروني  الدولة  الصفة  المؤسسة  االسم الرقم 

  malou_ayad@yahoo.fr الجزائر   المجلس الوطني لحقوق االنسان  مليكة عياد  .1

  stargart30@gmail.com تونس   نبيل مومني   .2

  at.beyrouth@diplomatie.gov.tn تونس  وزارة الشؤون اإلجتماعية  ثامر التوكابري   .3

   تونس  وزارة   ليليا مخلوف   .4

5.  
وزارة االدماج االقتصادي   سكينة أيت بعيا

والمقاولة الصغرى والتشغيل  
 والكفاءات 

 esoukrati@emploi.gov.ma المغرب 

soukaina.baaya@gmail.com 
 

6.  
وزارة التضامن واالدماج   هند أيت بنشطو

 االجتماعي واالسرة 
 chaib007@hotmail.com المغرب 

hind.binchatou@gmail.com 
 

  youssefsadik@yahoo.fr المغرب  استاذ جامعي  يوسف صديق   .7

  abdulftth90@gmail.com ليبيا   وزارة الشؤون االجتماعية  ارحيم صالح بلقاسم   .8

9.  
منظمة زيكم زينا لحقوق   باسم القراضي 

 األشخاص ذوي اإلعاقة 
  Basem.algarradhi@gmail.com ليبيا  

  aboglila99@gmail.com ليبيا    مبروك أبو قليلة   .10

mailto:esoukrati@emploi.gov.ma
mailto:chaib007@hotmail.com
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 2الملحق رقم 

 ( WDIT-TOTالمدربين )تقييم دورة تدريب 

 ٢٠٢٢ نوفمبر

 تونس البلد:    نوفوتيلالمكان: فندق 

 ملخص إجابات التقييم 

 

 ال نعم  

هل ازدادت معلوماتك حول مفهوم   -١

 التنوع والدمج وتعريف اإلعاقة؟ 

8 0 

هل ازدادت معلوماتك حول  -٢

أدبيات التعامل مع األشخاص ذوي 

 اإلعاقة؟ 

8 0 

نظريتك حول هل توسعت  -٣

المقاربات الطبية واإلجتماعية 

 والحقوقية؟ 

8 0 

هل تمكنت من اإلطالع على  -٤

 معايير مكان العمل الدامج؟ 

8 0 

هل إزداد اطالعك على اإلتفاقية  -٥

الدولية لحقوق األشخاص ذوي  

 اإلعاقة وإتفاقيات العمل االخرى؟ 

6 2 

هل أصبح لديك معرفة أوسع حول  -٦

التخطيط إلعتماد الدمج في مفهوم 

 مكان العمل؟

8 0 

هل أصبحت على معرفة باآلليات   -٧

المعتمدة إلدراج معايير الدمج ضمن 

سياسات ومستويات العمل في 

 المؤسسات؟ 

8 0 

هل ازدادت معلوماتك حول اتاحة   -٨

الوصول والتصميم الشامل في مكان 

 العمل؟

8 0 

هل اتعرفت أكثر على العوائق  -٩

يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة   التي

 في مكان العمل ومنافع التوظيف؟ 

8 0 

هل أصبح لديك معرفة بمفهوم  -١٠

التكييف والترتيبات التيسيرية في  

 مكان العمل؟

8 0 
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  (0ال)( 8) نعم هل تعتقد أن المواضيع التي تضمنها البرنامج قابلت حاجاتك؟ -١٢

 في حالة االجابة )ال( أذكر األسباب..

 المدة الزمنية لم تكون كافية •

 (0) ال (8)هل اضافت التمارين التطبيقية والمناقشات ولعب األدوار عمقاً للموضوعات؟ نعم -١٣

 في حالة االجابة )ال( أذكر األسباب..

 (0) ال (5) المقدمة المعلومات الكافية لتذكيرك بما قيل في المحاضرات؟  نعم مذكراتهل تجد في ال -١٤

 حدد الجوانب والموضوعات التي ترى أنها كانت إيجابية والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في هذه الدور:  -١٥

 الجوانب الجيدة جدا تتمثل بربط اجزاء التدريب بالواقع وتمارين ذات ابعاد قوية -

 ة واعتقد بان المستوى عالي كانت ممتاز -

 التركيز على منظور المؤسسات االقتصادية -

من االمور االيجابية التعمق في المفاهيم ) التنوع واالعاقة،...(، اعتماد التمارين ، وفي نظري هناك حاجة الى التعمق  -

 في المضمون. 

 ية تطويريها. كل الجوانب كانت كافية فيما عدا تعمق أكثر في االستراتيجية الشاملة وكيف -

 كلها ايجابية واعطت جميع االجابات التي كنت احتاجها.  -

 تسلسل المعلومات وغاها.  -

 ما هي احتياجاتك في حدود موضوع التدريب الحالي والتي لم يتم تلبيتها وتحتاج لمزيد من التدريب؟ -١٦

 التعمق في التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي -

 سسات في المغرب وتطوير مببرات مناسبة لكل من القطاعين الخاص والعامموائمة الموضوع بما يتالئم مع المؤ -

كيف تقييم المعرفة التي اكتسبتها حول كيفية تدريب أصحاب  -١١

 التالية: العمل على المفاهيم الواردة في كل من الوحدات 

 

 جيدة جداً  جيدة متوسطة  ضعيفة

 6 2 0 0 الوحدة االولى: مقدمة في التنوع والدمج الشامل 

 4 3 1 0 الوحدة الثانية: لمحة عن واقع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 4 2 2 0 الوحدة الثالثة: اإلطار التشريعي

 5 3 0 0 الوحدة الرابعة: اللغة والتواصل 

فهم  -العمل الدامج لألشخاص ذوي اإلعاقة الوحدة الخامسة: مكان 

 عميق للمنافع والحواجز

0 0 3 5 

تطوير   -الوحدة السادسة: مكان العمل الدامج لألشخاص ذوي اإلعاقة 

   إستراتيجية / خطة شاملة

0 0 4 4 

التغلب على الصور   -الوحدة السابعة: إدارة الدمج في مكان العمل 

 النمطية وزيادة الوعي

0 1 3 4 

عمليات التوظيف   -الوحدة الثامنة: إدارة الدمج في مكان العمل 

 واإلحتفاظ بالموظفين وإدارة األداء 
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 4 3 1 0  التعديالت والتجهيزات-الوحدة التاسعة: إدارة الدمج في مكان العمل 
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 الدمج في المؤسسات، الترتيبات التيسيرية والتجهيز الهندسي -

 الحصول عل مراجع في هذا المجال وكذلك تجارب من الجهات بالمغرب.  -

 تدريبات اخرى في نفس المجال الن هذا التدريب كان االول من نوعه.  -

 احتياجاتي تتجسد في ضرورة التعمق في كل من نموذج ماكنزي والتصميم الشامل والتحليل الوظيفي. -

 ما هو تقييمك االجمالي للدورة؟  -١٧

  (0)ضعيف   (1)جيد  (3)جيد جدا  (4) ممتاز

 هل لديك أية مالحظات/إقتراحات؟ - ١٨

 التواصل معنا ودعمنا بشكل مستمر -

 التواصل ، الدعم  -

التنظيم من فضلكم يجب ان يكون اكثر، فيما يخص ترتيب وصولنا الى الفندق لم يكن هناك اي استقبال من طرف  •

 المنظمين وترك المشاركين في عالقة مباشرة مع الفندق. 

 لدي اشكال في التنسيق مع المؤسسات وافضل ان تقوم االخت ليليا بذلك في موقعها الحكومي في تونس.  •

 


