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Abstract: 

 Many are strategies to ensure disability in areas of education and 
health and access to place and information, but in this experience, 

we are in the role of civil society organizations in providing possible 

services in the community integration of an important chip, 

especially the time of crises and wars (The subject of this experience). 

We aimed to prepare a model for an inclusive and supportive 
summer club for children with disabilities with ordinary children 

from 7 to 14 years old, taking into account the awareness and 

understanding of ordinary students or children and accept them for 

their counterparts, unity, mobility and others. 

We have divided the club into many programs, paragraphs and 

science and put them through video, participation and entertainment 
as well as many supporting psychosocial and participation and 

entertainment as well as many supporting mental and social 

programs and contracted a specialized organization that took it upon 

itself to study the behaviors and submit reports with the club's 

specialists. 
 the topics of the club have covered an interactive and entertainment 

study as well as the science of Quran and development  and life 

skills such as drawing and coloring – young media, theater and 

crochet – computer principles as well as weekly and monthly 

encouraging competitions which made us believe that we have been 

in the theme of cleaving and integration, and this is evident in the 
clear harmony through competitions, dances, songs, and the fear 

and tightness and intensity we have noticed at the beginning of the 

club, which made us seek to mainstream and develop the idea and 

recommend to the government, private sector and civil society and 

urged them to conduct efforts for effective participation and ensure 
persons with disabilities, especially children to remove them from the 

situation of war and conflict and support their psychological and 

social balance.. 
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اتيجيات التكفل ودمج ال  خشاا نادي ذكرى وإستر  
ي  اعاة ذوي ال  ي المجتمع الليب 

 
ي الدمج ال )تجرب   ف

 
(فطفا لل  تجتمايي ف  

 
 2حسن ابو كتيف 

 
 الملاص

اتيجيات التكفل بال  ة هي اسير ي مجاالت التعليم والصح   اعاة ذوي ال  خشاا كثير
 
ف

ي هذه التجرب  ناو  هنأال إالمكان والمعلومات  إىلوالنفاذ 
 
ي دور منظمات المجتمع  ضف

 
ف

يح  مهم  وهي  ي مجال الدمج المجتمعي لشر
 
ي تقديم الادمات الممكن  ف

 
ي ف

الطفال المدن 
اعداد نموذج لنادي إ إىلزمات والحروب )موضوع هذه التجرب ( واتجهنا وخاص  وةت ال

ي دااعم و دامج لل 
سن   14 -7العاديير  من  الطفالمع  اعاة ذوي ال  طفالصيف 

العاديير  وتقبلهم لنظرائهم من ذوي  الطفال ةيا  ويي وتفهم التماميذ او ومستهدفير  
ها وةد ةمنا بتقسيم النادي  اعاة ال  امج  إىلالسمعي  والتوحد والحركي  وغير العديد من الير

فيه وكذلك  العديد من  إىلوالفقرات والعلوم وطرحها اعن طريق الفيديو والمشارك  والير
امج النفسي  واال  ي الداعم النفسي   الدااعم  وتم التعاةد ممااعيجتالير

 
ع منظم  متاصص  ف

خذت اعلي اعاتقها دراس  السلوكيات وتقديمها للتقارير مع االخصائيات بالنادي وةد أ
ي غطت مواضيع النادي دراس  اللغ  ال  بشكل تفااعلي وترفيهي وكذلك اعلوم القرآن  نجلير 

ي  والمهارات الحياتي   االاعمامي الصغير  –الرسم والتلوين  :مثلالكريم والتنمي  البشر
ي  والشهري  سوواعمبادئ الحاسوب وكذلك المسابقات ال  -والمشح والكروخشيه 

ي موضوع التكفل والدمج وظهر ذلك  المر التشجيعي  
 
الذي جعلنا نعتقد باننا ةد افلحنا ف

ي 
ي وتماشر

ي االنسجام الواضح من خمال المسابقات والمشحيات والرةصات واالغان 
 
 ف
ً
جليا

ي بداي  النادي 
 
الذي جعلنا نسع لتعميم  المر الاوف والرهب  واالنطواء الذي ال حظناه ف

ي  إىلالفكرة وتطويرها والتوصيه 
الجهات الحكومي  والقطاع الاا  والمجتمع المدن 

وخاص   اعاة ذوي ال  خشاا وحثهم اعلي تكاثف الجهود لجل المشارك  الفااعل  وتكفل ال 
ااعات وداعم توازنهم النفسي  الطفال لخراجهم من الوضع التأثري للحروب والي  

 .جتمايي واال 

 .جتمايي اال الدمج ، اعاة ذوي ال ، نادي ذكرى: الكلمات المفتاحي 

 
 المقدم : 

ي مجاالت جتمااعيواعلي جميع الصعد اال  اعاة ذوي ال  خشاا يتجه العالم لإلهتمام بال 
 
  والسياسي  واالةتصادي  وف

فيهي  والنفاذ  يعات المحلي  والدولي  وتهدف كل هذه  إىلالتعليمي  والير المكان والمعلوم  واصدار الكثير من التشر

ي التكفل بحاجاتهم ودمجهم وحفظ كرامتهم 
ي  أفراد الذي يتحقق به ذواتهم ويصبحوا  المر االجراءات التر

 
مؤثرين ف

 مجتمعاتهم. 

ي  اعاة ذوي ال  خشاا ويعتير دمج ال 
 
ي المجتمع من أهم الاطوات المتقدم  ف

 
اهتمام الدول وتحاول ليبيا كدول   ف

اكات اعديدة ان تزيد من برامج التواعي  بحقوق ال  ذوي  خشاا ومنظمات مجتمع محلي وةطاع خا  من خمال شر

ها من نظرة احساني   اعاة ال  ي تجرب   إىلواالدماج وتحسير  نظرة المجتمع لهم وتغير
 
نظرة حقوةي  وهذا ما اعملنا اعليه ف

  اعاة ذوي ال  طفالال نادي ذكرى للتكفل ب
ً
نتائج جيدة بوسائل ماتلف  من  إىلودمجهم مع اةرانهم من العاديير  وصوال

ي تسااعد اعلي تافيف الضغوطات وتعديل السلوك وتؤدي 
امج التر ه من الير التفااعل واالندماج  إىلالداعم النفسي وغير

 بينهم. 

 

 

                                                           
hmoha44@yahoo.com ، ليبياجمعيةذكرىلرعايةاالطفالذوياالحتياجاتالخاصة،الباحث،
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 :مشكل  البحث )التجرب (

وهل الدول  وحدها من تهتم بهذا  الطفالبليبيا وخاص   اعاة ذوي ال  خشاا ةد يتسائل البعض اعن من يتكفل بال 

ي المعني  تساهم بشكل أم أالشأن 
ي هذا التكفل والداعم والتوجه لهذه الفئ  وهذا ما أن منظمات المجتمع المدن 

 
و بأخر ف

 ن نجيب اعليه فيه هذا البحث. أنحاول 

 

  :أهداف البحث

ي التكفل والدمج
ولعماج الظواهر باالةران يمكن تلايص  الطفاللدمج  جتمايي ولقيا  الثر اال  من خمال تجرب  اعمليتر

  :هذه االهداف فيما يلي 

يح  من  -1  سن .  14 -7 الطفالالداعم النفسي والتفااعل باالنشط  لشر

ها اعلي الطفل.  -2 ي ماتلف االنشط  وصوال لتأثير
 
 تنشيط المواهب وتنميتها ف

 اعلي  -3
 والعمل اعلي ترسيخ المشارك  بينهم.  اعاة وي ال ذ الطفالتعَرف الطفال العاديير 

فيه وبأس -4 ب حديث  موتكرة يستادم فيها ماتلف الوسائل التعليم المشح والشعر إلىالتعليم بالمشارك  والير

 
ً
هذا النوع من التعليم الهادف  إىل الطفالرصد مدى تقبل  إىلوالغناء والرسم والمهارات الحياتي  الماتلف  وصوال

 الغير تقليدي. 

 

 :منهجي  البحث

ي هذا البحث المنهج الت
 
ي معتمدين اعلي تجرب  ةيا  الااعتمدنا ف للدمج وكذلك تحليل السلوك  جتمايي ثر اال جريتر

امج الماتلف   .وتعديله واالستفادة من الير

 

 مصطلحات البحث  

اتيجيات الدمج  –تكفل  –نادي ذكرى   –ذوي االحتياجات الااص   الطفالالصم  – جتمايي الداعم النفسي واال  –اسير

 .اعاة ذوي ال  الطفال

 

 :النظري الفطار 

ين ومع تزايد االنتقادات لنظام اعزل  ي من القرن العشر
( اعاة ذوي االحتياجات الااص  )ال  الطفالمع بداي  النصف الثان 

ي جسم المجتمع واندماجهم  إىلةرانهم من العاديير  والسعي أمع  الطفالبدأت التوجهات نحو ااعتماد دمج 
 
دمجهم ف

 (.1944ه كمواطنير  فااعليير  )منصور , يإلوانتمائهم 

ي 
 
بي  لجميع المر صدر القانون  1975وف ن للطفل أذوي االحتياجات الااص  , ليؤكد  الطفاليكي الذي ينص اعلي الير

ي بريطانيا  اعاة ذوي ال 
 
ي التعليم المناسب من خمال برنامج تربوي فردي يقدم له بيئ  تربوي  دامج  , وف

 
صدر أله الحق ف

 يضمن مشارك   جتمايي المكتب اال 
ً
 تربويا

ً
للطلب  ذوي االحتياجات الااص  )ذوي  مور ال  أولياءللديوان الملكي ةانونا

ي تقرير مصير ابنائهم )اعبد الغاعاة ال 
 
 (.1991فور، ( للمشارك  ف

ي اعام 
 
تغيرَ نظرة  إىلتاذ خشعار )المساواة والمشارك  الكامل ( كشعار للعام الدوىلي للمعاةير  ونشر المفاهيم ا 1981وف

ه ليتمائم مع متطلبات جميع  اعاة ه ذوي ال أفرادالمجتمع حيال  بي  للجميع  اعمانه وةد جاء ال أفرادوتغير العالمي الير

 لبرز سمات المرحل 
ً
 (.1994)جونسون ،  تتويجا

ي اعم الدول ال
ي ااعداد من إلي    وبعض دول العالم الثالث مثل مروبيوةد انتشر هذا االتجاه حتر

 
امن مع زيادة ف يا والهند مير 

بي  )اعبد الغفور ،  إىلهم بحاج    (.1991هذا النوع من الير

ي ذلك الوةتوةد هدفت مجمل النشاطات لتصنع الفرد والويئ  معا وكانت من ضمن أهم المقير 
 
 :حات للدمج ف

ي  اعاة ذوي ال  خشاا تاطيط وادارة الادمات المقدم  لل  -1
 
اعلي نحو يتمائم مع المعايير الثقافي  وانماطها ف

 .المجتمع
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ومي  ) كالملبس إلىبأن يقوموا باختيار وممارس  النظام العادي للحياة  اعاة ذوي ال  خشاا ن يسمح لل إ -2

ي تتمائم مع العمر. والمأكل والتعاممات ( واالنشط  
 التر

ام رغباتهم وااعطائهم امتيازات اةتصادي  ومدني .  -3  احير

 .(1994توفير الادمات الشامل  أكير من الادمات المنفصل  ةدر االمكان )منصور ,  -4

تحديد المكان والزمان والتفااعل الذي يقوم به الطفل المعاق مع  إىلتوحيد المساق التعليمي الذي يهدف  -5

ي تقديم اةرانه من العا
 
هم من العاملير  لضمان التناسق ف ديير  ويحدد هذا المساق واجبات المعلمير  وغير

 الادمات

  (MACMILAN , 19982). 

 

  :الدمج والتكامل

 )صادق ,  جزاءللدالل  اعل التناسق بير  ال   Integrationتستادم كلم  الدمج 
ً
 واحد متكامال

ً
( ويتضح 1998لتصوح كال

  :مما تقدم بأن

ي الويئ  العادي  اعاة ذوي االحتياجات الااص  )ال  الطفالالدمج هو تعليم  -1
 
الحد الذي تسمح به  إىل( ف

 ةدراتهم. 

ي اةام  اعماةات بير   -2
ي  الطفالو  اعاة ذوي ال  الطفالالدمج يعت 

 
بوي واال  الطار العاديير  ف  .جتمايي التعليمي والير

ي اعملي  االندماج.  -3
 
 تأكيد المقارب  الحقوةي  ف

 :إىلوكذلك يهدف الدمج 

 .Stigmaازال  الوصم  -1

ايدة من  -2  . اعاة ذوي ال  الطفالمواجه  االاعداد المير 

 توفير تكلف  االةام  من المؤسسات والمراكز الااص .  -3

 تقديم حل تربوي لكثير من المشكمات السلوكي  اعير االندماج.  -4

ي. والتفااعل معها بشك اعاة اتاح  الفرص  للطماب العاديير  لفهم ال  -5  ل طويعي وفهمها اعل اسا  التنوع البشر

ي والقطاع 
اتيجيات للتكفل واالدماج من مؤسسات الدول  والمجتمع المدن  ومن كل مما سوق يتضح لنا أهمي  وضع اسير

اك  مع منظم  دولي   اكات كما سوف توضح تجربتنا بالشر ( المنظم  الدولي  للهجرة وفرت لنا (IOMالاا  ويفضل الشر

ي نسع إلىمالتغطي  ال
اك  الصادة  التر ها وةد اخذنا اعلي اعاتقنا تنفيذ هذه إلى  لفكرة النادي وهذا يعتير نوع من الشر

ي دامج يرايي الفروق الفردي  لل 
اتيجي  اعن طريق تصميم نادي صيف  ي وتقبل  إىلوي  هدف  طفالاالسير

ادماج حقيفر

ي وكذلك خوض اعاة لحاالت ال 
 ليتماشر  جتمايي اال  الدماج تجرب  اعاة ال  ذوي الطفال وفهمها اعلي انها تنوع حقيفر

ي  الفااعل  المشارك  خمال من الذات وتحقيق بالدوني  والشعور واالرتباك الاوف
 
 النشط .  ماتلف ف

 

 :النادي فكرة

ي  سنوات 5 من لكير  اعملنا خمال من لنا اتضح مهدنا وأن سوق كما
 
امج مجال ف  ذوي الطفالب والتكفل والنشط  الير

ي  االندماج اعلي  ةدرتهم واعدم الطفال انعزال الحظنا اعاة ال   اعانينا ةد اننا وحيث والزمات الحروب أثناء وخاص  اليجانر

ي  الحروب هذه نتيج  والعزل  والراعب الاوف من وحاالت  مدمرة آثار من 2011 منذ
 
 ومحاول  اآلثار هذه ولتماف

ي  نادي بتصميم ةمنا الطفال اعلي  للتافيف
  30 لمدة دامج صيف 

 
ي  أيام 5 يوما

 
 فيها نجمع اسابيع لربع  سووعال  ف

ي  العاديير   الطفال مع والتوحد والبرصي  السمعي  اعاة ال  ذوي من الطفال
 
ي  المناطق أكير  وف

ي  التر
ي  التهميش من تعان 

 
 ف

ي  بالجنوب سوها مدينه  لتاح  سابق  نشاطات فيها تقم لم لنه اختيارها وثم االثنيات متعددة حجارة منطق  وهي  الليتر

  :إىل تهدف وكانت الفااعله بالمشارك  طفاللل  الفرص 

.  معهم والتفااعل ااعاةتهم وفهم اعاة ال  ذوي الطفال من أةرانهم اعلي  العاديير   الطفال تعّرف -1   كعاديير 

ي  ثقه أكير  يجعلهم الذي المر العاديير   من أةرانهم اعلي  اعاة ال  ذوي الطفال تعّرف -2
 
 خمال من أنفسهم ف

ي  وتفوةهم الفااعله مشاركتهم
 
  .االنشط  من كثير  ف
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  اعام بشكل طفاللل  النفسي  الداعم تقديم -3
 
ااعات الحروب تأثير  ليتماف   .الطفال اعلي  المدمرة وآثارها والي  

ي  الفااعله المشارك  -4
 
  الطفال سلوك وتحليل الماتلف  النشط  ف

ً
 الداعم فريق به ةام ما وهذا لتعديلها تمهيدا

ة أثناء النفسي    .النادي انعقاد فير

 

 :البحث نتائج

 العاديير   الطفال بير   اعاة ال  لحاالت  واضح تفهم -1

 .العاديير   الطفال من اةرانهم مع باالندماج وفرحتهم اعاة ال  ذوي الطفال من وتوافق انسجام -2

ي  ومشاركتهم وتفااعلهم والرهب  الاوف ااعراض انحسار -3
 
 النشط .  ماتلف ف

 السلوك.  تعديل لحاالت  مرضي  نتائج -4

 .الهداف وتحقيق والمشارك  التفااعل لنتائج النادي منظمي  من ارتياح -5

 

  :الباحث توصيات 

 .الدامج  الصيفي  النوادي فكرة وتطوير تعميم -1

  .اعاة ال  ذوي الطفال اش داعم اعل العمل -2

ي  -3
 .الدامج والحي  الدامج والنادي الدامج  والمدرس  الدامج الفصل سياس  توت 

ات تبادل -4  .اجتمايي  تواصل ندوات اعمل ورش موتمرات الوسائل ماتلف طريق اعن الاير

 

  :المراتجع

ي السمامي ) نظرة تارياي  اعاة الدمج المجتمعي الشامل لذوي ال  ي المجتمع العرنر
 
تأصيلي (،النفيثان ابراهيم بن حمد،  -ف

 جامع  الملك سعود 

اتيجيات دمج لذوي االحتياجات الااص ،  بي  جامع  طيب ، مرصاسير  خشا ، سهير محمد سمام ، كلي  الير

ي اعبد الرحمن
، الووسيف  ي

 التقرير الاتامي لنادي ذكرى الصيف 

 اعاة ذوي ال  خشاا االتفاةي  الدولي  لحقوق ال 

 

 


