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  شكر وعرفان
  

فبلغت الرسالة المراد توصیلھا، والصالة الحمد  الذي أعانني فأنجزت ھذا العمل، ووفقني 

  .أجمعین صحبھ على آلھ وو السالم على الحبیب المصطفىو

اد المشرف ستاأل ومعلما ناصحاإلى من كان لي موجھا و بفائق عبارات الشكر والتقدیردم أتق

  .اآلخرةرزقھ هللا خیر الدنیا وزكریاء بن صغیر 

إلى الطالبة زقاد صبرینة التي كانت سببا في دراستنا ھذه وسمحت لنا بتسلیط  بالشكر كما أتقدم

  .تریدتطمح و إلى كل ما فئة، وفقھا هللالضوء على ھذه ال

خدمني  تزویدي بكل مادیقة عائشة نصرات على مساندتھا ودعمھا لي والصكما أشكر الزمیلة و

  .أنار هللا دربھادراستي في 

 

  .صبرینة مداس
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  إلى من ربیاني وعلماني إلى من أرضعاني حب هللا واإلیمان

من زرعت في إلى من علمتني أن الحیاة ال تتوقف عند أولى العثرات، إلى 

التضحیة عنوان الحنان أمي بارك هللا في  نفسي األمل اإلرادة والثقة رمز

  عمرھا

 عمي المعنوي والماديإلى من رعاني بحبھ وعطفھ إلى رمز العطاء د

  .رعاه من عندهعشق روحي أبي حفظھ هللا و ،حبیبي سندي 

مواقف الرجال األبطال إخوتي فارس، فتحي لفرسان األربعة أصحاب إلى ا

  ، خالدیوسف

  .زھرة بستاني شقیقتي مسعودةإلى وحیدتي سندي و

  .إلى أختي التي لم تلدھا أمي صدیقة عمري وحیدة صالحي

 .أھدي ھدا العمل

 

 

 

  

       

  



5 
 

  :باللغة العربیة ملخص الدراسة
تي یمتلكها المعاق بصریا، أوال كشف مهارات التواصل الالدراسة إلى إبراز و هدفت هده 

، مجال الصورة ، خاصة في مجال السمعي البصرياالتواصل التي یكتسبها ثانیمهارات و 
كذلك تبیان الصعوبات، والتحدیات التي تواجه المعاق بصریا كل هذا  الرؤیة بالدرجة األولى،و 

لمدة  ،"ارادة مبصرة...صبرینة" بعنوان البصریة اإلعاقةر حول مصو  بور تریهاندرج تحت 
  .النصف ساعةتقارب 
 فصلنا فیها شتى الجوانب الحیاتیة، واالجتماعیة وحتى الشخصیة لفئة المعاق بصریا 

المحیط به التغلب على  تقبل اإلعاقة، االندماج مع أفراد المجتمع طریقة التواصل مع اآلخرین،(
وركزنا بالتحدید على طرق التواصل التي ) الخ ...التحدیات إبراز الصعوبات،العوائق و 

یستخدمها المعاق بصریا في عالم السمعي البصري، خاصة وأنها حالة نادرة وأول عینة في 
  . الجزائر تدخل عالم السمعي البصري لتثبت أنهم أیضا مثلهم مثل األسویاء وأفضل 
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  :باللغة االنجلیزیةملخص الدراسة 
The purpose of this topic the study to highlight and expose 
communication skills possessed by visually impaired, first and communication 
skills acquired by the second, especially in the auditory area of the visual, the 
field of image and vision primarily, as well as demonstrate the difficulties and 
challenges faced by the visually impaired all of this fell into Port Trier 
photographer entitled disability visual in the audio world of the visual, for a period 
of half an hour affinity, separated in various aspects of life, and social and even 
personal category for visually impaired, (the way we communicate with others, 
accept disability, integration with membres of the surrounding community by 
overcoming the obstacles and difficulties, highlighting the challenges ... etc. ) and 
focused specifically on the ways of communication used by the visually impaired 
in the audio-visuel world, especially as it a rare case and the first sample in 
Algeria enters the world of audio visuel to prouve That they also like misfits and 

be  
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  الصفحة  الجدول  رقم الجدول
    )تقطیع مبدئي(بطاقة تقنیة لمرحلة ماقبل التصویر  1
    )تقطیع نهائي(التقطیع التقني لمحتوى البورتریه  2
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  :مقدمة
تلعب حاسة البصر دورا بارزا في حیاة اإلنسان، وهي تنفرد عن غیرها من الحواس 
بنقل بعض جوانب العالم الخارجي، ومعالم الواقع البیئي لإلنسان إلى العقل، وهي من أهم 

الخبرات سواء المباشرة التعلم والمعرفة، واكتساب مهارات و ي یعتمد علیها الفرد في الحواس الت
وغیر المباشرة منها، حیث یعطي الجهاز البصري لإلنسان كمیة كبیرة وغیر محدودة من 
المعلومات عما یحیط به، بحیث یعتبر البصر هو الحاسة المهیمنة عند اإلنسان، وبذلك 

رد، بحیث یصبح إدراكه لألشیاء ناقصا لما تؤثر اإلعاقة البصریة على الكفاءة اإلدراكیة للف
یتعلق األمر بحاسة البصر مباشرة، وتجعله عاجزا عن ممارسة الكثیر من النشاطات 

  .واألعمال التي یمارسها الفرد
فحاسة البصر من النعم التي انعم بها اهللا على اإلنسان،حیث ال یستطیع الفرد أن 
یمارس حیاته بصورة طبیعیة متوافقة مع واقع بیئته التي یعیش فیها، إال إذا كان یتمتع بقدر 

األشیاء وصفاتها، وذلك من  إدراكوالمعاق بصریا یعتمد على . مناسب من القدرة البصریة
البعیدة عنه، وال تقع  األشیاء إدراكلمسي، مما یترتب علیه أنه ال یتمكن من خالل اإلدراك ال

القنوات الحسیة  ، إال ان تلكم من االتصال اللمسي المباشر بهافي متناول یده، فال تمكنه
تعوضهم تماما عن  أوتغنیهم ،  أنال یمكن  أنها إال،  أهمیتهاالسمع رغم األخرى كاللمس و 

ین بصریا تغلبوا على كل الصعاب وقهروا كل الظروف، ووصلوا قحاسة البصر، فالمعا
هدا . كعالم السمعي البصري مثال إلیهامجاالت عجز العقل عن تصدیق وصولهم لمیادین و 

بالعائق  ال بالحاجز والیعتمد بالدرجة األولى على حاسة البصر، لكنه لم یكن  الذيالعالم 
  .أهدافهم بل تحدوا تلك اإلعاقة بكل إرادة إلىسبیل الوصول في طریق و 
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  :اإلشكالیة

فئة دوي االحتیاجات  إلىینظر أصبح ، اإلنسانیةوجهة نظر  الوقت الحاضر ومن في
فاألفراد من ذوي االحتیاجات الخاصة ، الخاصة على أن لها الدور البارز في المجتمع

  .المیادینفي مختلف المجاالت و  األداءیختلفون عن غیرهم وهذا االختالف یظهر من خالل 
بصمات ا و فكل الحضارات تترك لنا آثار ، اإلنسان قضایاقضیة قدیمة من  فاإلعاقة

فهذه قوالب الطین التي خلفها البابلیون ممن ، كیفیة التعامل معهموجود معاقین و  إلىتشیر 
الد قوانین یل المبقسنة  4000سكنوا أرض مابین النهرین حیث سجل ملكهم حامورابي 

ها هي جدران و  ،وفاقدي البصر األطرافالتكفل بمبتوري الجزاء والعقاب وكذا طرق العالج و 
  .معبد مصر القدیم تحمل صورة طفل مشلول الساقین

نقموا حیث حاربها أجدادنا و  اإلنسانمقبوال من قبل  أمرابكل أشكالها لم تكن  فاإلعاقة
لت الیونانیة أقامت دعائمها على القوة الجسدیة منذ أالف السنین وعم الحضارةفهذه  علیها
لتجد الوحوش فرصة  ،المرضى ناقصي النمو في العراءإلقاء األطفال ضعاف الجسد و على 

المتخلفین  حال آخر للمعوقین حیث اتخذوا من واأما الرومان القدامى فوجد ،في الفتك بهم
  .الترفیهعقلیا مادة للتسلیة و 

حكم الكنیسة كانت تصدر أوامر بعدم  إبان ارویاأما في العصور الوسطى وبالذات في 
یكون معاق بصریا  أناهللا الذي قدر له  إلرادةألن في هذا معارضة  ،مساعدة المعاق بصریا

  .عدته كفر بعینهابل یعتبر مس
هو في الحقیقة صورة خاطئة  ،تهمیش هذه الفئاتبمعاقبة و  نادىلكن هذا المبدأ الذي 

باء الموهوبین في أشهر خط" دیموستین"اقین أمثال فهناك الكثیرین من المع ،رسمها الجهل
قبله و  ،الذي تحدى التهتهة في الكالم حتى صار أعظم خطباء عصرهو  العصر الیوناني،

 االوزیتاو  اإللیاذةالذي رسم بملحمتیه الخالدتین و  فاقد البصر منذ والدته،"هومیروس" الشاعر
لة الغفران والدكتور طه حسین الء المعري صاحب رساكما ذكر التاریخ العربي أبو ع

  .الشاعر بشار بن بردو 
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تجسد لنا مشهدا من  ،آیات بینات" عبس"فقد حملت لنا سورة  اإلسالميأما في الدین 
:" ى التفهم وذلك من خالل قوله تعالمحاربة التهمیش و  إلىیة الداعیة مشاهد العنایة االاله

) 4(أو یذكر فتنفعه الذكرى) 3(یزكىوما یدریك لعله ) 2(األعمىجاءه  أن) 1(تولىعبس و 
) 8(وأما من جاءك یسعى) 7(وما علیك أال یزكى) 6(فأنت له تصدى) 5(أما من استغنى

  )10-1ص ص ،سورة عبس(صدق اهللا العظیم )10(ت عنه تلهىفأن) 9(وهو یخشى
نیه البصریة لمعرفة كل ما تعا اإلعاقةبالذات نا فئة المعاقین و وبالنظر لماتم ذكره فقد اختر 

 المناصب أرقىتقلدت أعلى المستویات و  إلىفقد وصلت الیوم  -المعاق بصریا–هذه الفئة 
  . إلیهاالسوي الوصول  اإلنسانخاصة في مجاالت عجز و 

التعبیر اللفظي بشكل كبیر على اختراق مت قدرة المكفوفین على االتصال و فقد ساه
تشق جدران الظالم التي باتت لعقود طویلة  أنفقد استطاعت آذانهم  ،العالم من حولهم

النظرة االجتماعیة السلبیة السائدة اتجاههم من فیما تفرضه المؤسسات الحكومیة و  خاصة
تهمیشا و  لخیاراتهم األكادیمیةمختلفة فهم غالبا ما یواجهون رفضا مجتمعیا  أبعادقیود ذات 

هناك العدید من الظروف  أن إالمبررا أو غیر مقصود وعلى الرغم من كل التحدیات 
أحالم المعاق بصریا وكل عراقیل التي تقف بمثابة العائق والحاجز في طریق طموحات و الو 

  :التالیة  اإلشكالیةطرح  إلىهذا یقودنا 
  البصریة مع مجتمعهم ؟ اإلعاقةكیف یتواصل ذوي 

التساؤالت لدراسة نطرح ذلك للتمكن من تحقیق أهداف اساؤل الرئیسي و لتفكیك هذا التو 
 :أهمهاالفرعیة و 

  :تساؤالت
  ما هي الصعوبات التي تواجه المعاق بصریا في مجتمعه؟ .1
  مع مجتمعه؟ یندمجو  إعاقتهكیف یتقبل  .2
  تعامله مع المعاق بصریا؟هي نظرة المجتمع و  ما .3
  یكتسبها المعاق بصریا؟تصالیة التي یمتلكها و هي المهارات اال ما .4



5 
 

  بصریا؟تحدیات المعاق هي طموحات و  ما -5
  :أهداف الدراسة

  الكشف عن الصعوبات التي تواجه المعاق بصریا  -1
  الكشف عن نظرة المجتمع للمعاق بصریا -2
  التعرف  على االندماج الشامل و الكامل للمعاق بصریا-3
  تحدیات  والمهارات االتصالیة للمعاق بصریاالالتعرف على  -4

  :أهمیة الدراسة 

  مصور بور تریهاالستفادة من كیفیة انجاز  
  تلفزیون بدراسة علمیة في و  إذاعةتخصص االتصال و  اإلعالماستفادة قسم علوم

  الخ...اإلخراج ،التعلیق ،السیناریو ،وتطویر مؤهالتهم في مجال التصویر البور تریهانجاز 
 ا علیهم خرین من حقوق ومالمعاق بصریا هو جزأ ال یتجزأ من المجتمع له مالآل إن

   إمكاناتله المجتمع من  مایو فرهحسب قدراتهم ومؤهالتهم وطاقاتهم و من واجبات ضمن 
  وي االحتیاجات الخاصة بشكل عام الصحفیة التي تناولت موضوع ذ األنواعقلة

البور في انجاز  األولىحسب علم الباحث فان هذه الدراسة تعتبر والمكفوفین بشكل خاص و 
  .البصریة اإلعاقةمصور حول  تریه
  العراقیل التي تواجه المعاق بصریا في مجتمعهالصعوبات و معرفة  
 الطموح التي یمتلكها المعاق بصریا و  اإلرادةو  للتحدي إدراكنا  
  المتاحة للمعاق بصریا في المجتمع اإلمكانیاتالتعرف على.  

  :أسباب اختیار الموضوع
  :أسباب ذاتیة*
فئة معتبرة من المجتمع وخاصة كونها تمثل  -المعاق بصریا–میولي الكبیر لهذه الفئة 1-

  .في المجال األكادیمي
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  الرغبة الشخصیة لمعرفة اإلرادة والتحدي والطموح الذي یتملك المعاق بصریا -2
لیس طرفا  -المعاق بصریا–مما زاد اهتمامي بالموضوع ذوي االحتیاجات الخاصة  -3

أسعى إلى توصیلها ذات بعد فكریا أو تربویا فقط بل هو اهتمام یستند إلى روح الرسالة التي 
زالة  إنساني وأخالقي والى حجم الظاهرة المتنامي والذي یمثل عشرة بالمائة من سكان العالم وإ

  .مع كافة شرائح المجتمع االندماجالحواجز و 
  :أسباب موضوعیة*

المعاق  –ال وهو البور تریه وخاصة فیما یتعلق بهذه الفئة أقلة استخدام هذا النوع الصحفي -
  .صریاب

   هو البور تریه:النوع الصحفي المستخدم في هذه الدراسة
االتصال و  اإلعالماالجتماعیة قسم علوم اإلنسانیة و طالبة من كلیة العلوم دراسة حالة ل

  )جامعة بسكرة("الطالبة زقاد صبرینة"معي  بصري تخصص س
 :منهج الدراسة

 المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج دراسة الحالة 
على االهتمام بدراسة الوحدات  أساسامنهجا متمیزا یقوم  دراسة الحالةیعتبر منهج 

 أيالجزئیات من حیث عالقتها بالكل الذي یحتویها  إلىاالجتماعیة بصفتها الكلیة ثم النظر 
أو مصنعا  أومنهج دراسة الحالة نوعا من البحث المتعمق في فردیة وحدة اجتماعیة  أن

المعلومات المستفیضة عن الوضع بهدف جمع البیانات و  ،مجتمعا عامامجتمعا محلیا أو 
عالقاتها مع البیئة ثم تحلیل نتائجها بهدف و  خبراتها الماضیة،وتاریخها و  القائم للوحدة،

تعمیمات یمكن تطبیقها على غیرها من الوحدات المتشابهة في المجتمع الذي  إلىالوصول 
بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي یراد تعمیم  الوحدة، أوهذه الحالة  إلیهتنتمي 

ویهتم منهج دراسة الحالة بدراسة الوحدات االجتماعیة سواء كانت وحدات  الحكم علیه،
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الدراسات، بینما  إحدىقد تكون الوحدة الصغیرة جزءا من حالة في و  صغیرة أو وحدات كبیرة 
 )100-99ص ،2002 خفاجة، ،عوض.(تكون قائمة بذاتها في دراسة أخرى

اجتماعیة واحدة كان تكون و  إداریةیقوم منهج دراسة الحالة على أساس اختیار وحدة -
جماعة واحدة من  أو فردا واحدا أوأو قسما واحدا من أقسامها أو مكتبة واحدة مدرسة 
، مجموعة واحدة من الموظفین في قسم أو ، صف طالبي واحدعائلة واحدة -اصاألشخ
صفاتها فقد التفصیلیة عن كل جوانب أنشطتها و جمع المعلومات الخ، و ...اإلداراتمن  إدارة

ا تاریخه، و تدرس حالة شخص واحد مدمن على المخدرات لغرض معرفة كل تفاصیل حیاته
حركتها، وان تدرس رس حالة عائلة واحدة بشكل مفصل ومعرفة كل ما یتعلق بنشاطها و تدو 

 ،2002 خفاجة، ،عوض.(ا بشكل تفصیليو صف واحد من صفوفهمدرسة واحدة أ
  )100-99ص

 :أدوات الدراسة
  اآلراءسبر یة و هما المقابلة الصحف أداتینتمحورت أدوات الدراسة التي قمنا بها بین  

 المقابلة:  

زمالئها وأساتذتها وبعض من معارفها  أیضا معقمنا باجراء مقابالت مع العینة بحد ذاتها و 
في هذا ، فالشخصیةوقد اعتمدنا على المقابالت في محیطها االجتماعي كاالقامة مثال، 

نشاطه بحیث  أوعلى الشخصیة نفسها وبعض الجوانب المتصلة بحیاته  األسئلةالنوع تتركز 
  تكون هي محور الحدیث 

 ءسبر اآلرا  

اآلراء حول العینة  تمحورت االسئلة حول صفاتها التي تمیزها، كذلك اعتمدنا على أداة سبر 
  الخ...تعامالتها مع المحیطین بها، عزیمتها

، فالهدف من هذه التقنیة هو وصف الكل االمبدأ الرئیس لسبر اآلراء بسیط یعتبر
 نأي مجموع األشخاص الذی المجتمع األصلي" الكل"انطالقا من معرفتنا بالجزء، ویشكل 
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إلى االختبار وامتحان غور " سبر"نرغب في معرفة آرائهم، ویشیر المدلول اللغوي لكلمة 
رح امتحن غوره لیطلع على مقداره سبر البئر أو الجیقال الشيء لمعرفة ما بداخله، ولذلك 

 .عمقهو 
الرأي فتشیر إلى التعبیرات اللفظیة التي تكشف عن استجابة لرد فعل ما نحو أما كلمة 

بوصفه فكرة أو عقیدة أو مذهبا لم تثبت صحته في  Broum وبعرفه بروم. ددموضوع مح
الوقت الراهن لكي یتحول إلى حقیقة ثابتة ال تتأثر باألهواء والقیم الذاتیة، التي تجعل األفراد 

  )2010 االتصال،و  األعالممنتدى علوم (یتسمون بخصائص التحیز والتعصب والالموضوع
  :حدود الدراسة

  .أخذنا مجاال جغرافیا محصورا في محیط والیة بسكرة:مكانیةحدود *
من نفس  مايسبعة عشر وانتهت في 2015بدأت الدراسة في خمسة مارس :زمنیةحدود *

   العام
 قمنا بدراسة حالة لطالبة تخصص سمعي بصري بجامعة محمد خیضر:حدود بشریة*

  .بسكرة
  :صعوبات الدراسة

االتصال البصري في مجال  هده المندرجة تحت عنوان واجهتنا بعض الصعوبات في دراستنا
  :ونذكر منها  ،"البصریة اإلعاقةمصور حول  بور تریه "السمعي البصري

  االتصال البصرية العلمیة المتعلقة بالبور تریه و الماد ندرة*
  .التي اعتبرتها خصوصیات بالنسبة لها.بعض األسئلة على اإلجابةتحفظ العینة في *
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.  
  .التعریفتریه النشأة و البور :المبحث األول

  .البور تریهماهیة  :األولالمطلب 
  البور تریهخصائص  :المطلب الثاني
  البور تریهبنیة  :المطلب الثالث
  البور تریهعوامل استخدام  :المطلب الرابع

  البور تریهأنواع  :المطلب الخامس
  البور تریهأسلوب كتابة  :المطلب السادس
  البور تریهأسلوب تصویر  :المطلب السابع
  .األخرىالصحفیة  البور تریه واألنواعالفرق بین  :المطلب الثامن

  .اإلنتاجماهیة مراحل  :المبحث الثاني
  .المونتاج:األولالمطلب 

  .السیناریو :المطلب الثاني
  .التعلیق :المطلب الثالث
  .التصویر :المطلب الرابع

  .اإلخراج :المطلب الخامس
  .اإلضاءة :المطلب السادس
  .یةالمؤثرات الصوت:المطلب السابع
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  :تمهید
الحدیث الصحفي  الصحفیة المستخدمة كالتحقیق الصحفي، األنواعتتنوع وتتعدد 

أعرق األنواع الصحفیة عالمیا،  الذي یعتبر من األخیرهذا  ،البور تریه وكذلكالریبورتاج 
كانت  إذو الصحافة ، اإلعالمعالم  إلىالدي كانت بدایاته مع فن الرسم انتقل بسرعة و 

ة، تطور في عصر النهضة األوربیلسباقة في ظهوره، وبعدها ازدهر و الحضارة المصریة ا
الصحفیة  األنواعصفات تمیزه عن غیره من فهذا النوع الصحفي له أنواع وخصائص وبنیة و 

یمر بها التي تتمثل في  إنتاجیعرف بفن تصویر الوجه له مراحل  ما أو فالبور تریهاألخرى، 
 .الخ...، التصویر التعلیقالسیناریو
  .البور تریه :األولالمبحث 

تطوره، وكیفیة انتقاله من عالم الرسم نشأته و  البور تریهماهیة  إلىسنتطرق في هذا المبحث 
  .إلى عالم الصحافة واإلعالم

  التعریفالنشأة و  تریهالبور :األولالمطلب 
البور تریه نشا و ترعرع في أحضان الفن التشكیلي أو الرسم  أنهناك إجماع على 

، ثم استغلت األدب مع ظهور فن التراجم والسیر إلىحیث الكتابة یرجع تاریخه  منالزیتي و 
ة الصحفی األنواعجعلته نوعا قائما بذاته ضمن قدراته في التعبیر عن األشخاص، و الصحافة 

، 17في القرن األدب إلىدخل  البور تریهوحسب الدكتور نصر الدین العیاضي فان  ةالمختلف
عالم  إلىومنها انتقل  األدبي، البور تریهتحت عنوان  19وتطور كشكل متمیز في القرن 

ولعل سببب دخوله إلى عالم الصحافة یرجع  متمیزا،صحافة لیصبح نوعا صحفیا مستقال و ال
، لكنما إلى األشخاصالصحافة م الذي یولیه الفن التشكیلي واألدب و االهتماإلى وجود نفس 

الریشة واأللوان الزیتیة بالقلم والكلمة والمیكرفون الفرق یكمن في أن الصحافة استبدلت 
  )161 -160،ص ص، 2004 لعقاب،.(أیضا الكلمةوالكامیرا و 
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  :في الثقافة العربیة هتریالبور 
مصور عن شخصیة وفي الرسم والفن التشكیلي والنحت والنقش هو فیلم  تریهالبور -1
الذي  فهو ذلك النوع األدبأما في  هو الصورة الحیة التي تمثل وجه الشخص،فالفوتوغرافیا و 

األدیب حیاة  إبرازالذي یعتمد أسلوب الوصف بغرض ظهر في القرن السابع عشر و 
التلفزیون حافة المكتوبة واإلذاعة و الص عن شخصیة معینة في البور تري وإلعدادأعماله، و 

نكون قد جمعنا أكبر قدر ممكن من  الشخصیة واستجوابها بعد ما تقربوالسینما البد من ال
  )194ص، 2009، ساعد(.والعائلیة والمهنیة الخاصة بها المعلومات الشخصیة

هو نوع صحفي یقوم أساسا على تقدیم وقائع آنیة عن الحیاة الشخصیة لفرد  تریهالبور  -2
ماهي  تكتمل؟هذا الفرد وتتطور و  كیف تنمو شخصیة معین یقف لسبب ما في دائرة الضوء

معینة وخالل مرحلة تطور تاریخیة معینة،  إنتاجفي بیئة معینة وفي شروط  سلوكیاته
  ).195-194ص ص ،2009 ساعد،(ع الصحفيهو العنصر البارز في هذا النو  بأسلوب

یتطرق ن تسمیته أیضا بالصورة الصحفیة و هو نوع صحفي تعبیري إبداعي یمك تریهالبور  -3
منجزاتهم،  ، تفكیرهمض جوانب الحیاة األشخاص، نفسیتهم، طریقة لباسهمبع إلى البور تریه

  )194ص  ،2009 ساعد،(.شهرتهم، عیوبهم
  :في الثقافة الغربیة البور تریه

ظهاریه تریهالبور -1 ل ما یمیزها عن غیرها من ك دف للتعریف بالشخصیات المتمیزة وإ
غیر عادات وطریقة العیش والتعامل مع الناس وطریقة التفكیر وآمالها ومشاریعها و 

  )193ص ،2009 ساعد،(.دلك

  sous la direction lexique de la presse:وجاء في كتاب 

، ممیزاتها تصریحاتها إلبراز مالمحهاهو مادة صحفیة ترسم شخصیة ما  البور تریه أن-2
  )193ص ،2009 ساعد،(.الخاصة في الحیاة، مظهرها الجسديطریقتها 
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  :تریهللبور  أخرىتعریفات 
هو مثول الشخص المراد تصویره أمام الفنان الذي یبدأ بتنفیذ صورة سریعة  تریهالبور -1

 ت،.د ،قصاب(.حسب المادة التي یعمل بهاتخطیطیة للنموذج ثم یخضعها لمعالجة تشكیلیة 
  )2ص
یعتمد على  أيتعبیري،  إبداعيبالكلمات، لذلك یعتبر نوع  األشخاصتصویر و  هو رسم-2

، حتى یجعل الجمهور یرى شخصیة الظاهرة والباطنةفي رسم مالمح ال قدرة الصحفي
یحكم علیها من خالل االنطباع الذي یتركه شخصیة البور تریه بعیون الصحفي، و ال

  ).161ص ،2004لعقاب،( .الصحفي ومن خالل الصورة الذهنیة التي یشكلها عنه
راض مجهولة من خالل استع أوالصحفي یرسم شخصیة معروفة  البور تریه-3

 ).184، ص2007العیاضي،(خصائصها

هو الموضوع الرئیسي في ) الوجه(الصورة الشخصیة، یكون الشخص : تریهالبور  -4
عبارة عن  البور تریه .شخصیة الشخص ال تصویر الشخص نفسه وهو فن تصویر.الصورة

أو شيء معین أو أي جزء منه یوضح . صورة شخصیة إلى شخص معین، أو كائٍن ما
 وطبیعیةتزید من جمال  أخرى أشیاءال یدخل فیها  البور تریهصور  أنوهذا ال یعني ..ماهو

البد أن ننقل لمن یرى هذه الصورةالشخصیة و  ،فیها هو العنصر الرئیسي الوجه إنما ةالصور 
 إلىالشخص وتعابیر الوجه  أحاسیسعن نقل  عبارةأحاسیس الشخص وهي و 

   )162ص ،2004 لعقاب،(الصورة

  تریهالبور خصائص  :المطلب الثاني
 یكون لدیه بعض الخصائص من حیث الشكل حتى یظل أن تریهالبور یستحسن في 

  :هيممیزا كنوع صحفي فرید من نوعه و 
التلفزیون حتى یتعوذ الناس علیه مثل شخصیة  أو اإلذاعةیكون له اسم ثابت في  أن-1

شخصیات ال وجه الخمیس من أبطالنا  ،وفیلر حكایات، صور قلمیة، وجوه باألسبوع ناس و 
یقیم ابتة، حتى یتعوذ علیها الجمهور و تبقى ث أنغیرها من التسمیات التي یجب یعرفها احد و 
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تخلق  أن اإلعالمیةیتعود على متابعتها، حتى یستطیع الوسیلة و  حمیمة،بینه عالقة بینها و 
  )169ص ،2004 لعقاب،(.البور تریهجمهور 

البور من اجل خلق جمهور  التلفزیونو  اعةإلذاالجریدة وزمن ثابت في  مكان ثابت في-2
ط أن یكون زمنه بثه یشتر لصحفي مكانا ثابتا في الجریدة، و یكون لهذا النوع ا أنیجب  تریه
في ث الیوم على الساعة التاسعة لیال، و ، فال یعقل أن یبوالتلفزیون ثابتا ال یتغیر اإلذاعةفي 

األسبوع الذي یلیه على الساعة السابعة على الساعة الحادیة عشر لیال، و  األسبوع القادم
  )169ص ،2004 لعقاب،(.جمهورهالبور تریه مصداقیته و مساءا، ألن هدا یفقد 

یكون منتظم الصدور أي  أنكذلك  البور تریهیشترط في : البث أوانتظام موعد الصدور -3
، وال یتحول نصف أسبوعیایبقى  أنكان أسبوعیا یجب  فإذاالمحافظة على موعد نشره أو بثه 

فهذا التذبذب قد  إلیهثم نعود  أكثرأو  أسابیعثم نتوقف ثالثة  األسبوعشهري أو نبثه هدا 
  )169ص ،2004 لعقاب،.(البور تریهیقتل 

باسم الصحفي الحقیقي، أو باسم شهرته الذي تعود  تریهالبور یتم توقیع  أنیشترط أیضا -4
 )169ص ،2004 لعقاب،(.بقیمة كتابته البور تریهأن یكتب به، ألن قیمة 

  تریهالبور بنیة : المطلب الثالث
مرتبطا بشخصیة المراد الكتابة  البور تریهالعنوان غالبا في  یأتي:تریهالبور عنوان *

تختلف تاریخ ونضال، و  بومدین: نوان ثاني مثلیكون في الغالب عنوان مرتبط بع عنها
لتركیز مؤخرا أصبح في الغالب یتم احسب المتوفر لدى هیئة التحریر و  صورة الشخصیة

نجده في ونفس األمر  التي یكون فیها الشخصیة في حركة السیر مثالعلى الصورة الكبیرة و 
التصویر المسموع لحركات  التلفزیون أما اإلذاعة فتركز أكثر شيء علىالصحافة و 

  )197، ص2009 ،ساعد(.الشخصیة
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  :المقدمة*
من لحظة حاسمة أخرى في  أمقد تنطلق من مرحلة الصغر للشخصیة :تریهالبور مقدمة 
 ،ساعد( .السیاسي أو غیر ذلك أومایسمى بالمنعرج سواء في حیاة الریاضي  أوحیاتها 
  )197ص ،2009

  :الجسم*
هذه الثالثیة تحترم دوما السیاق ) السردوصف والحكي و (تریه على ثالث البور یقوم جسم 

  )197ص ،2009 ،ساعد(شخصیة الفاعلةالمرتبطة بال لألحداثالتاریخي 
  :الخاتمة*

 ،2009، ساعد(.المجتمعلغالب تقدیم هذه الشخصیة كقدوة ونموذج في تكون الخاتمة في ا
  )197ص

  .تریهالبور عوامل استخدام :المطلب الرابع
  التمایز اإلعالمیة بحثا عن االنفراد و تنویع مادتها  إلى اإلعالمحاجة وسائل -1
 یفلح الحدیث ال األشخاص التيتسلیط المزید من األضواء على بعض الزوایا في حیاة -2

، لجملة تجید الحدیث عن تجاربها، وعالقاتها خصیات البعض الش أن، الصحفي في إبرازها
المزاج اإلعالم و التخوف من وسائل ارات نذكر منها التواضع المفرط والخجل و من االعتب

تضطر لفعل أو  ،رجال العلم الشخصي فهناك شخصیات قلیلة الحدیث تتكلم باقتضاب مثل
، نیابة عن دث بفاعلیةفالبور تریه یستطیع أن یتح، الثقافيذلك ضعفا مستواها العلمي و 

الناس یتحدثون عن غیرهم بطریقة أفضل مما  أنعمال بالمقولة التي تؤكد على  األشخاص
  )187، ص2007العیاضي،(.أنفسهملو تحدثوا عن 

إلى الثرثرة مما یؤدي بها اإلطناب و حد  إلىبعض الشخصیات تتحدث بدون انقطاع -3
فالبور تریه یتجنب  واألساسیة واألصلیة ض الجوانب الجوهریةطمس بعالتعمیم والتسطیح و 

لذین التحدید الالتعمیم ویبحث عن ماهو أصیل وفردي وخاص، فیرسمه بنوع من الدقة و 
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 ، 2007العیاضي، .(في هذه الشخصیة اإلنساني، الجوهر ، بنوع من العاطفة والتأثریكشفان
  )190ص
یحدث أن یلتقي ببعض  ریبورتاج أوالمیدان النجاز تحقیق صحفي  إلىعندما ینزل -4

في سبیل  وبمالهملتضحیتهم بوقتهم لفتون انتباهه لخصالهم الحمیدة و الذین ی األشخاص
لما یتمیزون به عن بقیة  أو، جزوه من ابتكار علمي أو تكنولوجياآلخرین، أو لما أن

یصعب علیه الكتابة یقة الحدیث أو التفكیر أو النشاط، فیتفاعل معهم، و المواطنین في طر 
تبدیل  إلىعزم انجازه ولو فعل ذلك ألضطر  الذيعنهم في نص یدمج في النوع الصحفي 

ینشره في شكل مستقل بور تریه و لهم  یخصصلذا .أو النوع الصحفي المرغوب .الموضوع 
زءا أساسیا مما یسمى خارج بهذا یكون هذا النوع جآو التحقیق و  الریبورتاجعن 
  )190ص ،2007 العیاضي،(.النص

االجتماعیة لم یرتقي الفرد في المجتمعات العربیة لیكون المرجع المنظم للعالقات -5
هوم السیاسیة كما هو الحال في الدول التي برز فیها المجتمع المدني الذي فرض مفو 

المنطقة حاضرة في العالقات بین الناس التي المواطنة فما زالت العائلة والقبیلة والعشیرة و 
الثقافیة ربما ال تشجع هذه ط صلتهم  بالمؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة و تتوس

رد الذي یهتم بسمات الف البور تریهعلى استخدام  اإلعالمالحقیقة السوسیو ثقافیة وسائل 
  )19، ص2007، العیاضي(.ویثمنها

  تریهالبور أنواع  :المطلب الخامس
عدة أشكال بالنظر  الذاتي والموضوعي، ویأخذ: البعدینفي نقطة تقاطع  تریهالبور یقع 

  :مایلي إلى اإلشكالقد صنفت هذه إلى حجم حضور هذین البعدین، و 
في المسار المهني  األساسیةهو النوع الذي یسجل المراحل و  :تریه الكالسیكيالبور *

بمناسبة أو حصولها  أومنصب  إلىینتج عادة عندما تتم ترقیتها شخص ما و لشخصیة ما 
  )192ص ،2007 العیاضي،(.تكریم كبیر أوعلى جائزة 
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العالقة بین  ، تكونبعاطفة جیاشةوهو النوع الذي یكتب  :)النفسي(لحمیمي تریهالبور *
  )192ص ،2007، العیاضي(.موغلة في حد ذاتهاوالصحافي قویة و ) الشخصیة(موضوعه 

الشخصیة ونشاطها بطریقة غیر مألوفة وغیر الذي یرسم وهو النوع : ریبورتاج تریهالبور *
  )192ص ،2007، العیاضي().أقوالهاو ، صورها نكت(تعاقدیة 

  تریهالبور كتابة  أسلوب: المطلب السادس
  :هيالنقاط و  یجب توفر جملة من تریهالبور حتى نستطیع كتابة 

أن تشمل هنا المعرفة یجب أن نكتب عن شخص نحن ال نعرفه و ال یمكن *
 ذاتیته، كذلك حیاته الخاصة و )الخ...ربه، مواقفه حیاته في الصغر، تجاأصدقائه،معارفه(
 لإلعجابأن یكون هامش  اإلعالمینصح رجال إلیه، و  اإلساءةفي حدود معینة دون و 
هذا ال ون هناك قدوة علیا على الكتابة و هذا الشخص حتى تك األفكارتبنى بعض التعاطف و و 

على كاتب أن یكون هناك توازن بینهما وبین هذا وذاك و قلي بل یجب الجانب الع إبعادیعني 
الوصف حیث یصف هذه الشخصیة فیما : األولىیركز على خاصیتین اثنتین  أن تریهالبور 

عن هذا الشخص  ألحكيالثانیة  أما، أو خفیاغیر معروف ظاهریا یها و هو معروف عل
القالب  أننعتقد  أننا إالكقالب فني لكم یرد قالب معین نطالقا من المعلومات التي بحوزته، و ا

 ص ،2009 ساعد،(.تتطور تدریجیا األشخاصالفني المالئم هو الهرم المعتدل ألن حیاة 
  )197-196ص

 تریهالبور الذاتیة في حیاة الشخصیة في كتابة الحمیمة و الجوانب  إغفالیجب عدم *
من خالل وضعها بین  أوسواء كان تلك التي نعبر عنها هي بالذات فتقتبس بصوتها الحي 

یولدها اللقاء لذا البد من تسجیل االنطباعات التي .أو التي یستنبطها الصحفي .قوسین 
وطریقة ضحكها  وسكناتها، وشكل تفاعلها مع الغیرترصد حركاتها بالشخصیة المختارة، و 

 أنكما  ،شهاداتهاعث الحیاة في اعترافات الشخصیة و ذه الجوانب تبه أناكلها  و شربها و 
ذي یعمل حد كبیر المخرج السینمائي ال إلىلشخصیة ما یشبه  بور تریهالصحفي الذي یعد 

  )195ص ،2007، العیاضي(.على تصویر أكثر من حاجته
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حد كبیر المخرج السینمائي  إلىلشخصیة ما یشبه  تریهالبور الصحافي الذي یعد  إن*
الذي یعمل على تصویر حاجته، یصور لعدة أیام متتالیة لیأخذ ما یتطلبه فیلم طویل ال 

الحظاته على ، محدیث الشخصیة ،أن یدون كل التفاصیللذا على الصحافي . د90یتعدى 
. ءأن یفعل أي شيوال یجب .، والمكان الذي أجرى فیه الحدیث معه المكان الذي نشا فیه

التي دونها الن زاویة  األشیاءعندما یشرع في تحریر فانه بكل تأكید یستغني عن الكثیر من و 
  )1ص ،2007العیاضي،(.فرض هذا األمرمدته أو حجمه تالبور تریه وشكل معماره و 

 إلىالشخصیة التي تتحول  وأراءالصحافي لیس قاضیا یحكم على مواقف  أن*
لم یوفق في الكشف عن هناك تناقضا في أرائه و مواقفه، و أن الحظ  فإذا. بور تریهموضوع 

فلیتركها كما هي ألنها  عائلتهالتناقض من طرف الشخصیة المعنیة أو أصدقائه أو  أسباب
، 2007، العیاضي(.الجمهور هو الحكم في آخر المطافربما تشكل جزءا من شخصیته ف

  )197ص

  :تریهالبور أسالیب تصویر :المطلب السابع
یكون وضعا طبیعیا بحیث یظهر الشخص على  أنیجب :الكامیرا أماموضع الشخص  -1

مة ومن هذه التعدیالت وضع الرأس بعض التعدیالت الالز  إلدخالطبیعته و یمكن التدخل 
بصورة عامة یمكن للمصور تصحیح بعض العیوب الشخص باختیار الزاویة و  ودرجة میالنه

  )162ص ،2012، خلیل محمد.(أهمیتهایل من أو التقل إلخفائهاالمناسبة 
صویر اختر موقع ذو خلفیة بسیطة ولها لون متوسط أوال یجب تحدید موقع الت:الموقع -2

،ألصحاب البشرة الداكنة، ابحث عن خلفیة داكنة نسبیا شجرة،أوراق الشج، العشب أو البحر
  .الخلفیةتباین في التعریض بین الموضوع و  لكي ال یكون هناك

بسیطة، أو اجعلها تشمل هذه الخلفیة  إلبقاءاأللوان حد من األنماط واألشكال و  اختر أدنى
  )163، ص2012، دمخلیل مح(.معلم شهیر

یجب على المصور تعوید عینه على رؤیة الضوء على وجه :البور تریهفي  اإلضاءة -3
لیحسن استعمال  الضالل،و  الضوء المتوسط، الشخص بدرجاته الثالث،الضوء العالي،
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بزاویة  اإلضاءة إلىحسب اتجاهها  البور تریهفي  اإلضاءةتقسیم ا المجال، و في هذ اإلضاءة
  .الخلفیةاإلضاءة الجانبیة و  درجة 45

كانت  إذاالى جانب واحدا یمینا أو شماال ال تجعلها خلفك مباشرة،اجعل الشمس ورائك و 
المباشرة القویة تطمس الوجه  اإلضاءةالشمس قویة جدا ضع الشخص في الظل ألن  إضاءة

  .تفاصیل الوجه إلظهاركان الوضع مظلما في الظل استخدم الفالش  إن
ذهبیة  دافئة، لطیفة، إضاءةأفضل وقت هو وقت متأخر من العصر ألنه یعطي 

  )163ص، 2012، خلیل محمد.(متوهجةو 
مم 100تتجاوزالتستخدم عدسة الزوم أو ماشابه على أال و "س ل ر"ك كان لدی إذا:عدسةال4

التركیز حة أدنى رقم من ف لطمس الخلفیة و استخدم أقصى مدى للزوم واستخدم أوسع فت
 استخدم، وان كانت الخلفیة مهمة للصورة الوجه للحصول على لقطات سینمائیةعلى 

، خلیل محمد(في الصورة  يءالفتحات الصغیرة رقم ف للحصول على تفاصیل كل ش
  )164ص ،2012

اقترب من الموضوع ال تشمل كامل الجسم ولكن حاول التركیز على الوجه  :الوضع 5
الصورة  وأمألجزء من الرأس ع الجزء العلوي من مجمل الصورة و اقتط مباشرة للقطات القریبة،

  كان طفال مثال  فإذاالمستوى العیني للشخص المراد تصویره  الكامیرا علىبالوجه یجب جعل 
 ،2012، محمد خلیل(.على األرض والتقاط الصورةجلوس یفضل أخذ وضع الركوع أو ال

  )164ص
التركیز على العین ولیس الرأس وجعلها في وسط الصورة  یكون أنعموما یفضل : النسبة 6

 إلىجزء من الفضاء  إضافةجانب واحد یجب  إلىكان الشخص ینظر قلیال  إذا ،عمودیا
هناك الكثیر من التباین في الصورة قد إذا كان الموضوع في جانب واحد و و  ذلك الجانب،

السیطرة على التعریض لذلك خذ قراءة التعریض من وجه الشخص ثم اضغط  إلىتحتاج 
على زر قفل التعریض ثم عد وضع الموضوع في الجزء المناسب من الصورة والتقطها 

  )164ص ،2012، خلیل محمد(
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فوضعها ولونها ودرجة  هالبور تریالخلفیة دورا مهما في تصویر  تلعب :الصورةخلفیة 7
اضائتها تؤثر تأثیرا كبیرا على مظاهر الصورة وال ینبغي أبدا أن تكون الخلفیة مسیطرة لئال 

  اإلضاءةأخف قلیال من درجة  إضاءةتجذب االنتباه لذاتها و یجب أن تكون الخلفیة ذات 
ال یجذب هذا الفارق رق كبیرا لئللشخص حتى ال یمتزج األمران ولكن یجب أال یكون الفا

-164، ص ص2012، خلیل محمد(الشخص االنتقال المفاجئ بین الدرجتین االهتمام عنو 
165(  

من هذا الوضع  المأخوذةالصورة .الوضع العالي للكامیرا:ارتفاع الكامیرا بالنسبة للشخص 8
یؤكد كما أن هذا الوضع  الرقبة أقصر مما هي علیه بالفعل، إلظهاربالنسبة لشخص یمیل 

المنخفض الوضع  أمایطیل األنف عر و یظهر قسما أكبر من الشو  على أعلى الوجه،
بینما  ،ول مما هي علیه كذلك لعظم الفك والذقنمن هذا الوضع تبدو الرقبة أط.للكامیرا
عموما یجب اختیار ارتفاع الكامیرا لیناسب ، و یظهر قسم أقل من الشعرالجبهة و تصغر 

، خلیل محمد(.بعضها اآلخر إلخفاءبعض مالمحه أو  إلظهارهاما  الشخص المراد تصویر
  )168ص ،2012

حاول  السعادةویره یشعر بالراحة و دع الشخص المراد تص:اجعل الشخص یشعر بالراحة 9
ن انتظار أن تذكره بمواقف طریفة مع األطفال أعطهم شیئا لیلعبوا به الناس بشكل عام یكرهو 

عداداتالمصور حتى یجهز عدته  الكامیرا قبل أن  وكامیراته لذلك یجب علیك تجهیز العدة وإ
  )168ص، 2012، خلیل محمد(.من الشخص أن یأخذ وضعیة التصویرتطلب 

المرح على اللقطات حاول أن تمسك الكامیرا مائلة بزاویة إلضافة المتعة و :ةللقطات مرح 10
 كاإلحساسدرجة وابدأ بالتصویر واطلب من األشخاص أن یتفاعلوا مع وضعیة الصور  30

االقتراب من أو استخدم عدسات ذات زوایا واسعة و بالخوف من السقوط من الصورة 
  )169ص ،2012، خلیل محمد(.ألشخاص لتشویه أشكالهم بشكل مسليا

مس الخلفیة للتأكید ط إلىاعمد )على سیارة أو دراجة(كان الموضوع متحركا إذا:الحركة -11
ذا واإلثارةعلى السرعة  كان لدیك س ل ر  والحركة وتتبع هذا الموضوع مع الكامیرا وإ
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یتأثر  یقة ستطمس الخلفیة ومن الممكن أناستخدم سرعة بطیئة أو متوسطة للغالق بهذه الطر 
الخلفیة المزامنة  اإلضاءةالخاص بك أیضا باستخدام الضوء الخاطف وال سیما الموضوع 
  )169ص ،2012، خلیل محمد(.ى تجمید الموضوع في خلفیة متحركةتساعد عل

المشكلة مع كونك مصور ینتهي بك األمر بعدم وجودك أنت في :ال تنسى نفسك -12 
صورك ذكر المشاهد كیف تبدو واطلب من شخص آخر أ، یلتقط لك صورة یمكنك تصویر 

خلیل (قیت الذاتي جدار باستخدام خاصیة التو  الثالثیاننفسك بوضع الكامیرا على حامل 
  )16ص ،2012، محمد

  :األخرىالصحفیة  تریه واألنواعبور البین  الفرق:المطلب الثامن
 :المقابلة الصحفیةتریه و البور -1

المجتمع بقصد الحصول على أراء  استجواب شخصیة مهمة في إلىیهدف الحدیث الصحفي 
 أي األشخاصرسم صورة ذاتیة عن  إلى البور تریها یسعى م، بینكتحالیل وأخبارمعلومات و و 

دیث الصحفي یجعل الجمهور یرى تلك الشخصیة أو ذلك الشخص بعیونه، كما یهتم الح
، كذلك األشخاص العادیین إلى البور تریه، بینما یمتد مجال اهتمام بالشخصیات المهمة فقط

، ذین یشكلون شخصیات الحدیث الصحفيعلى قید الحیاء هم ال ومازا لاألشخاص الذین 
 للبور تریه محورفارقوا الحیاة كالشخصیات التاریخیة تكون بینما حتى األشخاص الذین 

عن المقابالت الصحفیة  أيعن حدیث الشخصیة ،  أیضا البور تریهأیضا،كذلك یختلف 
 األشخاص، ذلك أن في المقابلة الصحفیة یقوم یجریها الصحفي للتعریف بالشخصیاتالتي 

الصحفي هو  لبور تریهعلى أسئلة الصحفي، بینما في  اإلجابةبالكالم عن نفسه من خالل 
  )175-174ص ص ،2004، لعقاب( الذي یتكلم عن الشخصیة

  : تریه والریبورتاجالبور الفرق بین - 2
  بالشخصیات البور تریهیرتبط باألماكن بینما  الریبورتاج-
بینما  ،فقطإنما نجمع منه المعلومات ، الریبورتاج لیس مقصودا في ذاتهالشخص في  أن-

  .مقصود لذاته تریهالبور الشخص في 
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  یصف البور تریه یحكي و ، بینما ینقل ویصف الریبورتاج-
، بینما رسم الصورة عن األشخاص هو الهم للریبورتاج األساسيوصف الواقع هو الهم  أن-

  ).176ص، 2004، لعقاب(.تریهللبور  األساسي
  :التقریرتریه و البور الفرق بین - 3

البور تریه تماما، وهو تقریر عرض هناك نوع من التقاریر الذي یهتم بالشخصیات مثل 
  :من النواحي التالیة اختالف جوهري بین هذا التقریر والبور تریه ، لكن هناكالشخصیات

رسم مالمح ب البور تریه، بینما یقوم دم معلومات موجزة عن شخصیة معینةالتقریر یق إن-
  .المعنویةالفیزیائیة والروحیة و ، والباطنة هذه الشخصیة الظاهرة

یرتبط  أنیرتبط تقریر عرض الشخصیات بالحدث في معظم األحیان بینما لیس ضرورة -
  بالحدث

 تریهالبور ، بینما یشترط في كتابة أن یكتب تقریرا عن شخصیة معینةأي صحفي  بإمكان -
  ).177ص ،2004 لعقاب،(.كفاءةخبرة و یكون الصحفي ذو  أن

  تریهالبور  إنتاجمراحل :المبحث الثاني
تریه من البور التي یمر بها انجاز  اإلنتاجمراحل  أهمفي هذا المبحث سنحاول معرفة 

  .الخ...مونتاجتصویر وسیناریو و 
  :المونتاج األولالمطلب 

سائل وقد اختلفت أهمیته بین و .كثر العناصر السینمائیة خصوصیةالمونتاج هو أ
تستطیع تعرف المونتاج على انه و .األهمیة مؤكدة وان ظلت هذه . التعبیر في الفن السابع

إلى حد قیمة الفیلم تعتمد  أنترتیب لقطات الفیلم وفق شروط معینة للتتابع الزمني وال شك 
الیوم عملیة طبیعیة ال یمكن  تعتبرورغم أن عملیة المونتاج  ،كبیر على قیمة المونتاج

عملیة المونتاج  نشأةنستطیع القول بأن تنشا مع اختراع السینما توغراف و عبر أنها لم  إلغائها
أي عندما تغیر .حدوثه أثناءفي تقبل وجهة نظر الكامیرا في مشهد ما  التفكیریوم  إلىترجع 
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، صالح الضبان(.بناء درامي أفضل أووصف أوضح للحدث  إلىفي وضعها للوصول 
  )439،ص2010
التي أنتجت  األفالمالسینمائي،فقد كانت  المونتاجفث هو الذي اكتشف قواعد جریو -

لقد تبین جریفث لآلخر ثابت و تتكون من مشاهد كاملة تسجلها الكامیرا من مكان  1907قبل 
تكون الكامیرا مجرد آلة  إالالتي تمكن من و .التي تتیحها استخدام الكامیرا اإلمكانیاتبغریزته 

للتشكیل یمكن بواسطتها التحكم في شكل المادة الخام التي  أداةلتسجیل الصورة ،بل 
فهمي خوجة (ور أمام الكامیرابعبارة أخرى التحكم في كل ماید أو یستخدمها السینمائي،

  )75ص ،2011،
  مفهوم السیناریو: المطلب الثاني

المشتقة بدورها من الكلمة اللفظة االیطالیة  إلىفي كلمة سیناریو یعود  األصل-
هو الذي یعمل أي الفضاء المشهدي و الالتینیة التي تعني المشهد المسرحي بالمعنى الهندسي 
الثامن عشر  القرنخالل  إالفرنسا  إلىلصالح المنظر أي كاتب السیناریو،ولم تصل الكلمة 

تظار مدة قرن تقریبا قبل أن تشیر حیث اتخذت طبقا ألصلها االیطالي وكان البد من االن
ظهرت  أو مخطط المفصل لروایة معینة، وأخیراالعرض المجهز لمسرحیة ما  إلىالكلمة 

عن طریق جورج  1908الكلمة بمفهومها الحدیث من حیث هي قصة معدة لتصویر عام 
  )10-09ص ص ،2009 محمد صالح،،ربه عبد(میلنز

ه على الشاشة مكتوبا تروي بالصور كل مانرافالسیناریو بعیدا عن كل ماقیل هو قصة 
على الورق ویعتبر السیناریو الهیكل واإلطار العام للفیلم، فقصة الفیلم وموضوعه یتجددان 

ناء العام البیكون السیناریو هو رسم باللغة و  بذلكو .من خالله، وكذلك الحبكة والشخصیات
بین الصورة المعرضة على لروایة و هو یمثل نصا وسیطا بین االحركة فلما سینفذ بالصورة و 

شكله اإلحالة من نسیج النص الروائي و  آلیاتالشاشة بمعنى انه یقوم على سلسلة من 
ة ، اللغفالسیناریو یقدم للمخرج وغیره من الفنانین صانعي الفیلم شكله الثالثي، إلىالثنائي 
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ا سیظهر على الشاشة فكما قلنا رسم وتخیل لم.واألساس لتنظیم العمل السینمائي واتساقه 
  )10-09ص ص ،2009عبد ربه و محمد صالح،(یشاهده الجمهورو 
یكون هو نفسه مؤلفه فعمل كاتب  هو الذي یعمل على النص وأحیانا والسیناریكاتب و 

د كذلك تحدیلكلمات على الورق ورسم الشخصیة وتصورها بوضوح و السیناریو هو وضع ا
  )10-09ص ص ،2009 عبد ربه و محمد صالح،(.البناء القصصي

ي تسلسل یجمع بین كل من الصورة والصوت السیناریو هو خطة وصفیة تفصیلیة مكتوبة ف
  واقع مرئي سمعي إلىتحویلها  أيالمخرج الذي یقوم بتنفیذها  إلىتقدم هذه الخطة و 
السیناریو هو تسجیل لمعاني  أن"الفنیة  الفیلم وأصوله"سبوتوود في كتابه  دریدمونیقول و 

ت  مصورة بواسطة انطباعا إلىالصور باستخدام الكلمات التي یمكن ترجمتها فیما بعد 
الكامیرا المخرج، وعلى ذلك فان السیناریو بالرغم من اعتما ده على الكلمة في كتابته فانه 

  )115ص ،2011 فهمي خوجة،.(ینشا من الصورة أوال
  .التعلیق: المطلب الثالث

 مالحظات حوله توضح مدلوله وعلى األخبار إبداءالتعلیق على الكالم هو : التعلیق لغة
نتائجها حسب مفاهیم ب عن خفایاها أو أسباب وقائعها و هو تذلیلها بآراء تكشف النقاو 

  .المعلق
حا سیاسیا یعطیه اتجاها واضعلیق هو النوع الذي یفسر الخبر و الت: جاء في قاموس المبرقو 

یدیولو    یعكس بالضرورة موقف الجریدة جیاوإ
 إیقافتعقبه بنقد أو تكمیل أو تصحیح ومن معاني التعلیق  أينقول علق یعلق تعلیق و 

  )120ص ، 2009ساعد،.(الشيء
  :العربیة اإلعالمیةالتعلیق في الثقافة 

المعبر عن حدث أو شيء ما وفي الكثیر من  بالرأيما یكون  أشبهالتعلیق الصحفي هو *
وصریح  ،یستخدم من اجل تقدیم رأي واضح ،األهمیةهو بالغ و  ،یكون معارضااألحیان 
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هو نوع صحفي ذو طابع فكري الرأي، و ینطلق من الواقعة لیقدم .حدث أو واقعة  إزاءمعلن و 
  ذهن القارئ إلىموجه أساسا 

صباغهو الشرح و *   وجهة نظر محددة إطارالمعاني الكاملة على األخبار في  التفسیر وإ
  الكتابة التي یتدخل فیها الصحفي بآرائه الشخصیة التي تلتزم بها الجریدةهو *
، بل تسمح للجریدة أو للصحفي بتأویله ة صحفیة ال تقترح شرح الحدث فحسبهو ماد*

  )121ص ،2009 ساعد،(.اإلیدیولوجيبطریقة تعكس التزام الجریدة 
  :الغربیة اإلعالمیةالتعلیق في الثقافة 

  GLOssaire de press:جاء في كتاب
هو و  ،الشخصیة التي تلتزم بها الجریدة التعلیق هو كتابة التي یتدخل فیها الصحفي بآرائه

یكون  أنهذا عكس الخبر الذي یجب یة معبرة عن حكم الصحفي الشخصي و مادة صحف
  .مفیدا بالموضوعیة بشكل حرفي

   LEXIQUE DE LA PRESSE Ecrite:وجاء في كتاب 
أو یقارن بین توقع  أویعبر عن حكم ایفیض عن العرض البسیط لألحداث و التعلیق هو م

  )122ص ،2009ساعد،(.التي تقبل المقارنة األحداث واألوضاع
  .التصویر: المطلب الرابع

، شدید التخصص ومن خالله یتم أنماط الصحافةیعد التصویر الصحفي نمطا من 
إلى جانب الحروف بشكل جزئي عن القصص الخبریة  أوالصور للتعبیر كلیة  إنتاج

الصور الثابتة في حین أنه یشمل في  إلىیشیر تعبیر التصویر الصحفي عادة والكلمات و 
و یعتمد المؤلف في التصویر الصحفي على الكامیرا  واقع التصویر من اجل النشر الفیدیوي،

لكنه یفكر مجال الصحافة، و  ختلفة التي یتضمنهاتحریر المواضیع المو  لیس فقط في رصد
أساسا بواسطة النص المرئي لنقل رسالته للمتلقي أكثر من تفكیره بواسطة النص المكتوب 

  ).36ص ،2008 سعید الغریب،(.المسموع لفظا أوحرفا 
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األخبار نقل الصور و مواضیع التصویر الصحفي في توثیق ویمكن حصر المجاالت و 
یتم  أنعلى  السیاسیة،، واالقتصادیة و والعلمیة والجغرافیةاالجتماعیة، و لظواهر  ،واألحداث

لمامإدراك تناول ذلك وفق   األكادیميالتأهیل تقوم على الرغبة والموهبة و  ،ورؤى عمیقة وإ
متتالیة  مجموعةلحدث أو ظاهرة و  یتراوح ذلك التناول بین صورة واحدةولیس تناوال سطحیا، و 

ومتكامل الجوانب وظواهر في الحیاة والمجتمع  من الصور لموضوع واحد وبین رصد شامل
  )36ص ،2008 سعید الغریب،(.الدراسةاإلنارة واإلثارة عبر التوثیق واألخبار و ذلك بعرض و 

أما المصور الصحفي فهو محرر صحفي یعتمد على آلة التصویر في تحریر 
ولكن وفق  جیهات محرر النص المكتوب حرفا،بمعزل عن تو و  المواضیع الصحفیة المختلفة،

  )36ص ،2008 سعید الغریب،(.محددة، تفادیا لالزدواجیةخطة واضحة و 
  .اإلخراج:المطلب الخامس

عمل مرئي یعرض  إلىرغم من بساطتها في تحویل الفكرة المكتوبة  اإلخراجعملیة 
 ة من حیث تداخل فیها كل الجزئیاتمعقدإال لن هذه العملیة عملیة مركبة و للجمهور 
التلفزیونیة الصورة الصوتیة من استخدامات للكامیرا الصورة المرئیة و :األساسیین عنصریها 

إضاءة ودیكور حركاتها وزوایاها المختلفة، ومن بلقطاتها المتنوعة وعدساتها وفال ترها و 
الصورة الصوتیة من كالم منطوق  كل العناصر التكوین الفني للمنظور مع عناصرو  ومكیاج

  )27ص ،2009 عبد ربه،،محمد صالح.(صوتیةقى ومؤثرات موسیو 
  .اإلضاءة:المطلب السادس

  :األشخاصاضاءة 1
یزید االرتفاع  أالمن مصادر على ارتفاع مناسب، ویفضل  نابعة اإلضاءةتكون  أنیجب *

درجة، مع تفادي الزوایا المائلة والمنحرفة، ینبغي تحاشي الزوایا األفقیة  45عن زاویة قدرها 
 أكثراإلضاءة الرئیسیة، ال ینبغي استخدام ة جداً  بین اإلضاءة التكمیلیة و أو الرأسیة الواسع

 في الجانبیةیجب استخدام  ئیسیة واحدة في الموضوع أو الغرضر  إضاءةمن 
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 )2012،زین(.اللقطات
   :الدیكور إضاءة*

 ینبغي استخدام اإلضاءة الرئیسیة والخلفیة والتكمیلیة في كل موقع تجري فیه حركة 
 أكثراستخدام  أنتكون اإلضاءة التكمیلیة منتشرة حتى ال تسقط ظالًال مع مالحظة  أنیجب 

ظهور ظالل متعددة  إلىرئیسیة على نفس المساحة یؤدي  إضاءةمن كشاف 
   )2012 زین،(.التكمیلیة

  المؤثرات الصوتیة:المطلب السابع
هي أصوات مصطنعة تضاف لتعزیز المحتوى الفني أو المحتویات األخرى،لفیلم أو 

السبب الرئیسي لالعتماد على المؤثرات  إعالم أخرى، ولعلفیدیو معین أو أي وسائل 
التي تحدث في  الطبیعیةاستخدام األصوات  نیةإمكاالصوتیة في األعمال الفنیة هو عدم 

الفیلم  إعدادخلفیة المشهد لضعف الجودة، فیتم االستعاضة بعد التصویر وأثناء عملیة 
لحفاظ على مستوى واحد من الشدة لذات جودة عالیة لتعزیز المشهد و  بأصوات مشابهة

  )2012زین،(.النقاء الصوتي خالل العمل الفنيو 
       :خاتمة الفصل

نمالیس فقط تصویر الشخص فقط  تریهالبور نخلص مما سبق أن  فن ینقل لنا شخصیة  وإ
یبدع الصحفي في .الصورة التي نراها إلىوجهه  یربوتعاأحاسیسه الشخص من خالل 

 .متعددة إنتاجمن خالل عمله المتقن عبر مراحل  إیصالها
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  .المعاق بصریااالتصال البصري، ومهارات التواصل لدى :الفصل الثاني

  .ماهیة التواصل البصري:المبحث األول
  .تعریف االتصال:المطلب األول
  .البصرحاسة ماهیة :المطلب الثاني
  .تعریف االتصال البصري:المطلب الثالث
  .أماكن االتصال البصري:المطلب الرابع

  .خطوات هامة في االتصال البصري:المطلب الخامس
  .ى المعاق بصریامهارات التواصل لد:المبحث الثاني

  .مهارات الكتابة و القراءة:المطلب األول
  .مهارات التوجه و التنقل:المطلب الثاني
  .مهارات اجتماعیة:المطلب الثالث
  .مهارات الحساب:المطلب الرابع

  .مهارات حسیة:المطلب الخامس
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  :تمهید
تهدف إلى تقویة یعتبر التواصل جوهر العالقات اإلنسانیة، وعملیة تفاعل اجتماعي  

العالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمع یتنوع ویختلف سواء كان اجتماعي، بصري 
 اإلنسانطبیعته فمهارات التواصل لدى الخ وهو یختلف حسب حالة الشخص و ...سمعي

السوي تختلف عن غیره من ذوي االحتیاجات الخاصة كفاقدي البصر مثل، هؤالء یعوضون 
في  إلیهفاالتصال البصري سنتطرق  صري بمهارات اتصالیة أخرى،فقدانهم لالتصال الب

كذلك سنفصل في مهارات  مبرزین أهم خطواته وكیفیة تطویر هذه المهارة، فصلنا هذا،
  .االتصالیة لدى فئة المعاق بصریا

  .ماهیة االتصال البصري:المبحث األول
 مهارات عن غیره من كل شخص له مهارة معینة تمیزهتتعدد وتتنوع مهارات االتصال و 

ومن بینها مهارة االتصال البصري، هذه المهارة التي یفتقد لها الكثیرین وال  االتصال،
في المبحث  إلیهایجیدونها نظرا لقیم مجتمعیة معینة أو لقصور نفسي واجتماعي سنتطرق 

  .التالي
  .مفهوم االتصال: األولالمطلب 

، فنحن نقول أوصله الشيء أو أوصل إلیه البالغاالتصال في اللغة العربیة تعني كلمة 
استو صلت كما تعني أیضا ربط الشيء بالشيء، ومن هنا نقول . الشيء، أي أبلغه إیاه

ها بشعِر غیرها وقد تعني األداة التي یتم بها الوصلالمرأة  ، أي سألت أْن یُوصل شعرُ
ة االتصال تحدث بین إذن فحسب الدالالت اللغویة لكلمة االتصال، یتضح لنا أن عملی

 دلیو(.طرفین، كما أنها تتم من خالل وسیلة، ویكون من آثارها حدوث ارتباط هذین الطرفین
  )9ص ،2003، آخرونو 

ولكن یبقى جوهر االتصال هو العملیة أو الطریقة التي تنتقل بها األفكار والمعلومات 
وما ینتج عن ذلك من تفاعل  وغیرها بین من یقوم بإصدارها والتعبیر عنها وبین من یتلقاها،

ا ما أوضحه محمود تالف النسق الذي تتم فیه العملیة، وهذتختلف باخ وتواصل وتغیرات
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مفهوم االتصال یشیر إلى العملیة أو الطریقة التي تنتقل بها  عودة عند تعریفه لالتصال بقوله
الحجم، ومن األفكار والمعلومات بین الناس داخل نسق اجتماعي معین، یختلف من حیث 

حیث العالقات المتضمنة فیه، بمعنى أن یكون هذا النسق االجتماعي مجرد عالقة ثنائیة 
نمطیة بین شخصین أو جماعة صغیرة أو مجتمع محلي أو مجتمع قومي أو حتى المجتمع 

  )5ص ،1971 عودة ،(.اإلنساني ككل
استخدامهم للرموز  تبادل المعاني بین األفراد، ویحدث بشكل أولي من خالل:االتصال هو

  )8ص ،1991 ،الغباوي،العطیة.(المألوفة والمعرفة لهم
  مفهوم حاسة البصر: المطلب الثاني

تعد حاسة البصر من أهم حواس اإلنسان وقناة رئسیه الستقبال اإلشارة من العالم 
الخارجي والطفل الذي یتعرض لمشكالت بصریه تصبح فرصه المتاحة لالتصال بالبیئة 

منها اقل بكثیر من إقرانه المبصرین وانه یمكن للطفل تعویض فقدان حاسة البصر والتعلیم 
ولكن تضل حاسة البصر  ،طویرها وخاصة حاستي السمع واللمسمن خالل تنمیه الحواس وت

عنها  حاسة السمع ال تتیح لنا استقبال اإلثارة الحسیة من األشیاء إال حین یصدر. مهم جدا
تمدنا بخبرة حسیة عن األشیاء الصغیرة والتي تكون في  صوت، أما حاسة اللمس فهي

یفقد الطفل متناول یدنا ونستطیع تحسسها والتعرف علیها، إن الحرمان من حاسة البصر 
المتعلقة بالصورة واللون والشكل ویحرمه من تكوین الصورة الذهنیة عن معظم خبراته الیومیة 

  )12ص ،2011 العزة،(.في البیئة األشیاءمعظم 
یتسم الجهاز البصري لإلنسان بدرجه عالیة من التعقید وتتألف العین من األجزاء 

  :األساسیة التالیة
وهما الجفن العلوي والسفلي وضیفتهما حمایة العین من المؤثرات الخارجیة :جفنا العین

 )12ص ،2011 العزة،(.
 )12ص ،2011 العزة،(.شاء یبطن جفون العین وكرة العینوهي عبارة عن غ :الملتحمة
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ن وتقوم بكسر الضوء وهي عبارة عن غشاء شفاف یغلف الجزء األمامي من العی :القرنیة
 )12ص ،2011 العزة،(.علي الشبكیة بهدف تركیزه

وهي الجزء الصلب األبیض اللون الذي یكسو العین ویحمي أجزاءها الداخلیة  :الصلبة
 )12ص ،2011 العزة،(

محدب یقع خلف القرنیة وتقوم بدور مهم جدا في تركیز وهي عبارة نسیج شفاف  :العدسة
 الضوء علي الشبكة

عن سائل هالمي یمال تجویف العین خلف العدسة ینكسر وهو عبارة  :السائل الزجاجي
 .الضوء في یمر من خالله لیتم تركیزه علي الشبكة

تقوم مقام وهي عبارة نسیج حساس للضوء یغلف الجزء الخلفي للعین من الداخل و  :الشبكیة
  )13ص ،2011 العزة،(.)الفرق( لفیلم في كامیرا التصویرا

وظیفته في نقل وتتلخص  یتكون العصب البصري من الخالیا عصبیه: العصب البصري
 ،2011 العزة،(.في الدماغ بكیة إلي مناطق اإلبصارواإلحساسات البصریة من الش اإلشارات

 )13ص
تتحكم بحركة كرة العین إلي األعلى واألسفل بعض هذه العضالت خارجیة :عضالت العین

والجانبین وهي عبارة عن ستة عضالت تعمل بتناسق ویتحكم اإلنسان فیها بشكل مناسب ما 
 )13ص ،2011 العزة،(.ومن هنا یأتي تحكمنا بحركة العین

  :آلیات اإلبصار
ركزي تتمثل في انتقال المثیر البصري الى الشبكیة ومن ثم الى الجهاز العصبي الم

بواسطة العصب البصري حیث یعمل الجهاز العصبي المركزي على تفسیر المثیرات 
 البصریة

یقع الشعاع المنبعث من جسم ما علي العین ویمر من خالل القرنیة حیث یتعرض 
لتحكم في كمیة الضوء ألول عملیة انكسار ومن ثم یصل الضوء إلي البؤبؤ الذي یقوم با

العین ثم العدسة والتي تتغیر درجة تحدبها تبعا لكمیة الضوء وتقوم العدسة بكسر الداخل إلي 



31 
 

الضوء بشكل یكفل تركیزه علي شبكیة العین ویمر الشعاع الضوئي عبر السائل الزجاجي 
وتتكون صورة الجسم المبصر علي الشبكیة ویتم نقلها عن طریق األلیاف العصبیة إلي 

  )13ص ،2011 العزة،(.مراكز اإلبصار في الدماغ ليالعصب البصري الذي ینقلها إ
  :األداء الوظیفي لحاسة اإلبصار یتناول

  حدة اإلبصار/1
تقاس بقدرة العین علي رؤیة األجسام المرئیة بكامل تفاصیلها مقارنة بقدرة العین السلیمة 

بصار العین السلیمة یساو  قدما بالنظام  20/20 أومترا مقاسه بالنظام المتري 6/6ي وإ
  )22ص ،2010 فواز،،كوافح(.االنكلیزي

 المجال البصري /2
فالعین السلیمة  الثباتتلفة في نفس الوقت من موقع هو مجال الرؤیة في االتجاهات المخ

 )22ص ،2010 فواز،،كوافحه(.درجة180شیاء بمدى أقصاه قادرة علي رؤیة األ
  مفهوم االتصال البصري: المطلب الثالث

االتصال البصري مصطلح جدید ظهر في ستینیات القرن الماضي عند دخول  1
، فمثال في الثقافة إلى أخرى، فهو یختلف من ثقافة جتمعاتمختلف الم إلى األمریكیةالثقافة 

، لكن في األصل البد من تواصل بصر لتواصل البصري یكون مكان الحنجرةالیابانیة ا
كبیر من فعندما نرید فهم الشخص علینا التواصل معه بصریا ألنه عدم ذلك سیضیع جزء 

 )2013 البستنجي،.(الرسالة
وهو مهم جدا في سن كل الدراسات تقول ان االتصال البصري بدایته تكون مع األطفال  2

فاالتصال .أشهر یبدأ االتصال البصري وهو یلعب، یضحك، یبكي) 6الى 3من(الطفولة 
كیة اجتماعیة تعبر عن ألف كلمة ومعنى فقدانه یؤدي إلى التوحد مهارة سلو البصري 
  )2013 البستنجي،(.والرهاب

عتبر االتصال البصري في حضارات كثیرة دلیال على االهتمام بالشخص3 ُ   .الذي یخاَطب ی
عتبر دلیال على أنكم تتكلمون باقتناع فیمكن  ،واألحاسیس تكشف عیوننا عن المواقف  .كما یُ
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وفي بعض   .ویمكن أن توحي بشعور الرأفة أو المحبة ،أن تعبِّر عن المفاجأة أو الخوف
نا في أمر أو تنمّ عن حزن یمكن أن تدل على  األحیان، قال رجل مسّن عن شعبه الذي ،شكِّ

 )2012مكتبة برج المراقبة،.(عیوننا تحكي عنا  :صعوبات كثیرةعانى 

  .قد یستنتج اآلخرون أمورا عنا وعما نتحدث عنه بحسب المكان الذي نرّكز علیه أعیننا
الوثوق بالشخص الذي یحافظ على اتصال بصري  إلىفالناس في حضارات كثیرة یمیلون 

 إلى أوقدمیه  إلىكفاءة الشخص الذي ینظر  أوقد یشّكون في صدق   لمقابل،وبا  .وّدي بهم
ن یحدِّثه إلىشيء آخر بدال من النظر  تعتبر االتصال البصري  أخرىلكنَّ حضارات   .مَ

 إلىویصح ذلك خصوصا عند التكلم   .للتحدي إثارةفیه  أوعدائیا  أوالمرّكز تصرفا فظا 
ن یحمل لقبا رفیعا إلى أوزعیم  إلى أومن الجنس اآلخر  أشخاص ال  وفي بعض المناطق  .مَ

مكتبة برج (.إلیهسنا عند التحدث  األكبرعیني  إلىینظر مباشرةً  أنسنا  باألصغریلیق 
 )2012المراقبة،

عتبر   عیني الشخص، إلىلكنَّ النظر  ُ یعمل على إبراز  أنیمكن   مهینا، األمرحیث ال ی
عتبر دلیال على االقتناع من جهة المتكلم  .ما تقولونه حین یكون هاما ُ  أسئلةاستخدموا   .وقد ی

انظروا خالل ذلك   .تثیر التفكیر لتستهلوا حدیثا حول موضوع قد یكون االهتمام به متبادال
واالبتسامة   .وجهه بطریقة محترمة والئقة إلىانظروا  األقلعلى  أوعیني الشخص  إلى

 أنفیمكن   .الدافئة على وجه المرء الذي تعبِّر عیناه عن فرح داخلي تروق الناظرین كثیرا
ا انتم علیه، وقد یساعد الشخص اآلخر على الشعور باالرتیاح   یكشف هذا التعبیر الكثیر ممَّ

 )2012مكتبة برج المراقبة،(. إیاهعند محادثتكم  أكثر
تساعدكم  أنیمكن   حیث تُعتبر الئقة،  ،اآلخرمالحظة التعبیر في عیني الشخص  إن 4

فقد  غیر مهتم فعلیا، أوفإذا كان الشخص غاضبا   .على معرفة كیفیة التعامل مع وضع معیَّن
ذا بدأ صبره ینفد، تالحظوا انه ال یفهمكم أنویمكن   .یكون ذلك واضحا لكم یمكنكم عادةً   وإ

ذا كان اهتمامه شدیدا،  .ا ذلكترو  أن ینبِّهكم التعبیر في  أنویمكن  أیضا،فستالحظون ذلك   وإ
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 إلى  بذل جهد اكبر لجعله یشارك في الحدیث، إلىضرورة تعدیل سرعة كالمكم  إلىعینیه 
  )2012مكتبة برج المراقبة،(.متابعة الحدیث إلىربما  أو  إنهاء المناقشة،

انظر "نسمع كثیرًا بالتحدي وهو النظر المباشر في أعین الجمهور، : االتصال البصري 5
، أي أننا نستخدم االتصال البصري المباشر النظر كمعیار لمصداقیة الشخص إلي وقل ذلك

كالثقة واالهتمام والصدق واإلخالص : ویقوم االتصال البصري بإیصال رسائل عدیدة
لغش وعدم االهتمام قلة االتصال البصري توحي باوالحماس، ومن جهة أخرى إن 

  .واالطمئنان
في المرة التالیة التي ستتحدث بها إلى صدیقك، : قم بالتجربة البسیطة التالیة: إلیك هذه

انظر إلى نقطة من شعره وال تنظر مباشرة في عینه، فماذا سیحدث؟ إن هذا الشخص إما 
للتأكد من عدم وجود خطأ في شعره، وقد ما األمر؟ أو سیقوم بحركات عصبیة : سیسألك

یقوم بالشیئین معًا فوجهك هو الوسیلة األكثر أهمیة للقیام بالتلمیح غیر اللفظي أثناء اإللقاء، 
وأنت تحمل في عینیك معلومات أكثر من أي إشارة أخرى على وجهك، وعندما تتكلم قد 

عدك عن الجمهور بسبب تحتاج للنظر إلى مذكراتك أو النص الذي أمامك، وهذا ما یب
  .محاولتك تحویل األفكار إلى كلمات

لذا علیك العودة للمحافظة على التواصل مع المستمعین بواسطة العیون الختبار مدى فهمهم 
  (Kjesbo,2010,p4).واهتمامهم وتقدیرهم لرسالتك

 دة ممكنةإن هدفك كمتكلم هو االتصال البصري مع أكبر عدد من الجمهور وألطول م
ویمكنك القیام بذلك بالتأكد من اإلحاطة بالجمهور كله من األمام إلى الخلف، ومن الیسار 
إلى الیمین، ثم االتصال معهم وبخاصة مع األشخاص ذوي االهتمام األكبر أثناء االستماع 

عناصر (ب تمرینًا قبل أن یصبح عادة لدیكوذوي االستجابة اإلیجابیة لرسالتك، وهذا یتطل
  (Kristin, 2013, p7) .سديالج اإللقاء

أو األشخاص الذین  االتصال البصري هو إقامة تواصل بین عینیك وعیني الشخص*
 :یقول الباحثون. تحدثهم وتتفاعل معهم
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واستطعَت  باعًا إیجابیًا أكبر عن نفسك،إنك كلما أقمت اتصاال بصریا أفضَل تركت انط 
 (Johansson,2015,p143)بناء عالقة أفضل مع الشخص المقابل

  مناطق االتصال البصري: المطلب الرابع

ذلك على و البصري  االتصالبالعین أثناء  إلیهابشكل عام توجد ثالث مناطق یتم التحدیق 
 .حسب حالة الشخص الذي یتواصل معك بصریاً 

   "االجتماعیةالنظرة " ما بین العینین والفم المنطقة األولى
% 90فإن  المختلفة  االجتماعیةالحوارات في اللقاءات و  اآلخرینحینما نتواصل بصریًا مع 

هذه النظرة هي و  الفمي منطقة المثلث ما بین العینان و تحدیقنا تكون فتقریبًا من نظراتنا و 
التي ال تحوي اي نوع من التهدید أو السیطرة و النظرة الطبیعیة للتواصل البصري بشكل عام 

  )2012 ریاض،(.اآلخرینعلى 
  ".السیطرةنظرة القوة و  "طقة الثانیة  ما بین العینین ومنتصف الجبهة المن

حینما و  إلیهلنتخیل أنه توجد عین ثالثة في منتصف جبهة الشخص الذي ننظر 
العین ي منطقة المثلث ما بین العینان و تحدیقنا فاآلخرین ونركز نظراتنا و نتواصل بصریًا مع 

 ي في طیاتها قدرًا من العدائیة والقوة والسیطرةفإن هذه النظرة تحو ) منتصف الجبهة(الثالثة 
ل الوسط  وباستمرارك  )كأجواء العمل الجادة جداً (دیدة الجدیة الش إلىفهذه النظرة تحوٌ

 ط ذهنیًا بشده على الشخص األخر وترهبه بعض الشيءفإنك تضغ بالتحدیق في هذا المثلث
. المتحذلق أوكالشخص الممل أو الثرثار (فتستطیع مثًال أن تسكت أو أن تخضع من ترید 

قوة تأثیر هذه النظرة حتى تجربها ولكن لن تصدق ثلث و بالتحدیق في هذا الم باستمرارك) الخ
  )2012 ریاض،(.احد م إلىالنظرة قد یكون عدائیًا  كن حذرًا فإن التحدیق المستمر بهذه

لى أسفل الجسم ما بین العینین و المنطقة الثالثة    ".الحمیمةالنظرة "إ
اء السفلى من جسم الشخص تكون هذه النظرة مابین العینین ثم عبر الذقن و منه إلى األجز 

نزوال ي منطقة المثلث ما بین العینین و فإذا كانت المسافة بینكما قریبة فتكون النظرة فالمقابل 
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ذا كانت و إلى الصدر  ي منطقة المثلث ما بین العینین المسافة بعیدة قلیًال فتكون النظرة فإ
  .إلى القدمین أحیاناربما و  نزوال إلى أسفل الخصرو 
النساء بین الرجال و  والحمیمةأو الود  واالهتمامخدم هذه النظرة إلظهار اإلعجاب تستو 

النظرات بالمثل  یتبادلأن یرد و المتوقع من الطرف األخر إذا كان مهتما و بعضهم ببعض 
التحدیق في الوجه إلى النظر و الجسم ثم نعود سریعا  إلىغالبا ننظر نظرتین سریعتین و 
  .هكذاثم نعاود الكرة مرة أخرى و ) االجتماعیةالنظرة (
وذلك ألن الرجل ینظر غالبًا ما نالحظ هذه النظرة أكثر بكثیر لدى الرجال دون النساء و 

أكثر شموال أما النساء فلدیهن القدرة على النظر بشكل محیطي  ،مدققبشكل مباشر و 
مها بدون أن تالحظ حركة تساعًا فیمكن للمرأة أن تتفحص معظم جسم الشخص الذي أماوا

أخر  إلىأما الرجل فأنك ترى عیناه یتنقالن من موضع  أوسعذلك ألن مجال رؤیتها عینیها و 
 )2012 ریاض،(.خص الذي أمامهبنظرات مدققة في أجزاء مختلفة من جسم الش

  خطوات هامة في االتصال البصري: المطلب الخامس
راقب واختبر .ل البصري الذي تقیمه مع اآلخریناختبر نفسك الحظ طبیعة االتصا :أوالً 

  )2008 بكار،(.جدیدا.شیئا  وستكتشف
اتصاال أقم .ابدأ باألشخاص المقربین.لنبدأ بالتدریب انظر في عین كل من یحدثك :ثانیاً 

تمع إلى أي مالحظة بصریا مع الجمیع وأنت على طاولة الطعام أو في جلسة جماعیة، واس
وال تستعجل وخذ  ئًا فشیئًا بالتدریج ولیس فجأةقم بتطویر اتصالك البصري شی.یخبرونك بها
ابدأ بالنظر في عین من یقابلك لمدة ثانیة، ثم اصرف نظرك، ثم خمس ثواٍن  وقتك بالكامل

یمكنك أیضًا التدرب عبر االتصال  ، وهكذا بالتدریج انظر لمدة أطولرف نظركثم اص
  .البصري مع المذیع عند مشاهدة نشرات األخبار في التلفاز

تدرب على الجزء األسهل من االتصال البصري، وهو االتصال البصري مع المتحدث عندما 
  )2008 بكار،(.ثُل من االتصال البصري وأنت تتحدتستمع له، فهذا بال شك أسه
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أي االتصال الذي یركز على .الجید یختلف عن التحدیقالحظ أن االتصال البصري  :ثالثاً 
والمطلوب ، شك أمر مذموم، ویبعث على الضیق نقطة واحدة فقط بطریقة متواصلة، وهو بال

طول هو مد اتصال بصري لمدة وجیزة ثم صرفه بعیدًا ثم العودة باالتصال البصري لمدة أ
ومن التقنیات الجیدة مد االتصال البصري ثم تحویل النظر كل  بطریقة حمیمة ولطیفة وهكذا

ودة خمس ثواٍن من عین إلى أخرى إلى الفم ثم اصرف نظرك إلى الیمین أو الیسار ثم الع
  )2008 بكار،(.إلى النظر في عین من یقابلك

اصرف نظرك إلى الیمین أو عندما تقطع االتصال البصري مع شخص ما ألي سبب  :رابعاً 
ولیس إلى األسفل ألن صرف النظر إلى األسفل ) وكأنك تتذكر شیئاً (الشمال أو األعلى 

  )2008 بكار،(أنت أقوى مني: "ینقل إلیه رسالة مفادها
ُك لفهم ما یقوله المتحدث والتفكیر في  :خامساً  من معوقات االتصال البصري الجید سعی
مهارتك في االتصال البصري، ومهارتك في االستماع التي هي وهذا یضر ب)! قاضیة(إجابة 

المتحدث عند وجود  واألمر الثاني الذي قد یعوقك تأمُّلك في وجه. أهم من اإلجابة المفحمة
  )2008 بكار،(.كشامة أو خلل في!! أمر غریب فیه

 فلو كنت في تختلف مدة االتصال البصري حسب الوضعیة االجتماعیة الحالیة :سادساً 
ا،  ا متكررً المطار أو في مطعم أو في مكان عام فیفضل أن تقیم اتصاال بصریا سریعً

 قلة ذوق(:مواقف یعطي عنك انطباعًا سلبیاً فاإلطالة في االتصال البصري في مثل هذه ال
كما أن إقامة اتصال بصري لطیف مع البائعین والعاملین في المطاعم وغیرهم ..). تهجم

أما لو دخلت في معركة كالمیة مع شخص، . إیجابیًا ویدخل علیهم السروریعطي انطباعًا 
  )2008بكار،(.ال البصري من أدوات،كسب،المعركةفالحفاظ على االتص

فتحقق من أنك تقیم اتصاًال بصریا مع كل فرد من أفراد .إذا كنت بین مجموعة :سابعاً 
ما التركیز على إقامة اتصال بصري مع المجموعة؛ فهذا یترك انطباعًا إیجابیًا لدى الجمیع، أ

  )2008 بكار،(.بالحرج شخص معین فیشعره
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یحب الناس أن یروا عینیك، فهذا یساعدهم  ترتدي نظارة شمسیة فسارع بخلعهاإذا كنت :ثامناً 
إنني أتعجب من أولئك الذین یصرون على ارتداء  فهمك وفهم رسالتك وما ترید قولهعلى 

هي و  )البرستیج(وأنهم مواكبون للموضة إذ یعتقدون ، لقاء أي شخصلنظارة الشمسیة عند ا
  )2008، بكار(ار وضعف في المهارات االجتماعیةفي الواقع استهت

ك البصري بلغة الجسد؛ أي استخدم عضالت الوجه الصغیرة وطریقة  :تاسعاً   ادَعم اتصاَل
ها الوقوف أو الجلوس وغیر ذلك في نقل الرسالة ال إن تضافُر .للشخص المقابلتي تود إرساَل

التصال مع هاتین الوسیلتین مع بعضهما سیضیُف لك الكثیرَ من المهارة في ا
  )2008 بكار،(.اآلخرین

  .مهارات التواصل لدى المعاق بصریا: المبحث الثاني
 الكتابةالمعاق بصریا، كمهارات القراءة و مهارات التواصل لدى  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

  الخ...حسیةمهارات 
  القراءةمهارات الكتابة و : المطلب األول

  :الكتابة بطریقة برایلالقراءة و  مهارة
م حسي ملموس من النقاط البارزة نظا إلىتقوم طریقة برایل على تحویل الحروف الهجائیة 

في تشكیل  األساسیةتعتبر الخلیة هي الوحدة و  ،الهجائیة التي تشكل بدیال لتلك الحروفو 
  )66ص دت، جفال ،(رزة حیث تتكون الخلیة من ست نقاطالنقاط البا

  :أدوات الكتابة برایل-
مة بحیث تحافظ مصم ألنهافي كتابة برایل  المستخدمةاآلالت  أفضلتعتبر آلة بیركنز من 

 دت، جفال،(.إلى أعلى وأسفلسالمة الورق من القطع عند تحریك الورقة على سالمة النقط و 
  )66ص
لورقة الخاصة بكتابة على ا معدني أو بالستیك یثبت إطارعبارة عن :لوحة برایل-

وجد یل على مجموعات من خالیا برایل، و یشماألول خلفي و ، وهي مكونة من جزئین،لبرای
 ویوجد علیه عدد من األماميالجزء الثاني هو الجزء في كل خلیة ست نقاط مضغوطة و 
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تشمل على ست فجوات كل فجوة متصلة بواحدة من النقط المستطیالت العمودیة المفتوحة و 
  )66ص دت، ،جفال(.الست

یستخدم إال انه مدبدب الطرف و  األحذیةیشبه المثقاب الذي یستخدم في صناعة : قلم برایل-
  )66ص دت، جفال،(القلم في ضغط النقطة في الوضع المناسب لكل خلیة

  :برایل فیرسىجهاز  -
تنظیم المعلومات بطریقة برایل یعمل بطریقة مشابهة للكمبیوتر ویقوم بتخزین وتبویب و  وهو

استدعاء  إلى باإلضافةحذف أو استبدال الكلمات المخزونة فیه، أو إضافةكما یمكن 
تحویل وصیل الجهاز بطابعة و كما یمكن ت ،إلیهاالمعلومات التي سبق تخزینها عند الحاجة 

العكس أي یمكن تحویل النص المخزون إلى الكتابة العادیة، و برایل النص المكتوب بطریقة 
  )66ص دت، جفال،(.ورق برایل العادي إلىعلى الشریط 

 دت، ،جفال(.بدیل لمسي إلىوهو اداة الكترونیة تقوم بتحویل الكلمة المطبوعة  :االوبتكان-
  )66ص
  التنقلمهارات التوجه و : لب الثانيالمط

القدرة التوجه یعني قدرة الفرد على تحدید وضع جسمه في الفراغ وما هو موجود حوله مع -
األماكن المرغوبة باستخدام الخرائط  إلىكیفیة الوصول على تحدید اتجاه الحركة و 

  )66ص دت، جفال،(.الذهنیة
الحركة ات البصریة لمهار  اإلعاقةیقصد بها امتالك الفرد ذي أو الحركة و مهارات التنقل  أما-

  الحركة بشكل آمنبشكل یسمح له باالنتقال و 
دي،حیث ان لكل ویتم تدریب المعاقین بصریا على هده المهارات باستخدام التدریب الفر -

  :التالیة في تدریب المعاقین بصریا على هده المهارة األسالیبتستخدم طفل قدراته الخاصة، و 
  المرشد المبصر*
  البیضاءالعصا *
  الصوتیةالنظارة *
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  الصوتیة األجهزة*
  )67ص دت، مناهج ذوي االحتیاجات الخاصة،(.اللیزرعصا *

  مهارات اجتماعیة :المطلب الثالث
لیتضمن الصداقة األداء الوظیفي االجتماعي یستخدم مفهوم المهارات االجتماعیة لوصف -

كما تعرف .التكیفي، العالقات االجتماعیة، الكفایة االجتماعیة، والسلوك المكانة االجتماعیة
بكفاءة في أعمال  األداءتلك القدرات الخاصة التي تجعل الطفل قادرا على  أنهاعلى 

أحمد (.من خالل المواقف المختلفةاآلخرین اجتماعیة خاصة بتبادل العالقات الشخصیة مع 
  )15ص ،2012الشوارب،،عواد

درجة  إلى، یتدرب علیها الطفل أیضا على أنها عادات وسلوكات مقبولة اجتماعیاتعرف و 
التمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي یعد بمثابة مشاركة بین األطفال في اإلتقان و 

  اآلخرینعالقات ناجحة مع  إقامةتفید في ومیة، و مواقف الحیاة الی
  :االجتماعیة للمعاق بصریا مایلي المهاراتتتضمن و 

 بولة أو غیر المقبولة اجتماعیاالقدرة على التمییز مابین السلوكیات المق  
  العواطف بشكل مناسبالقدرة على التعبیر عن المشاعر و  
 في یق القبول في المحیط االجتماعي و امتالك المهارات االجتماعیة الالزمة لتحق

  األصدقاءاكتساب 

كذلك استخدام جسم بشكل مناسب في حالة الحركة والجلوس و امتالك القدرة في التحكم بال
  )36ص دت، جفال،(.التعبیرات أو مالمح الوجه المناسب

  مهارات الحساب: المطلب الرابع
إجراء الیدویة القدیمة في  اآلالتحیث یعتبر العداد الحسابي من  :طریقة العداد الحسابي- 

اآللة في دول شرق آسیا والیابان ومازالت مستعملة حتى ، فقد ظهرت هذه العملیات الحسابیة
إجراء العملیات الحسابیة لتساعد المعاقین بصریا على  اآللةقد ظهرت هذه الحاضر، و وقتنا 

  ألتربیعيالجدر لألعداد والكسور وكذلك حساب النسبة و القسمة كالجمع والطرح والضرب و 



40 
 

طریقة برایل في الكتابة هو الف بین هذه الطریقة في الحساب و االخت إن: طریقة تیلر- 
، تتكون الوحدة بةللطریقة، حیث أن في طریقة برایل للكتا ألساسیةااختالف في شكل الوحدة 

طریقة تیلر للحساب تتكون من نجمة ذات ثماني زوایا یمكن عن  إنمن ست نقط في حین 
طریقة الضغط على المواضیع مختلفة من هذه النجمة الحصول على تكوینات أو تركیبات 

  )67دت، ص یاجات الخاصة،مناهج ذوي االحت(.مختلفة لكل منها مدلول حساب
جهاز لتسجیل العملیات الحسابیة هي عبارة عن آلة حاسبة مزودة بو  :لة الحاسبة الناطقةاآل

اآللة جمیع العملیات الحسابیة على هذه  إجراءبذلك یتمكن المعاق بصریا من ونطقها فورا و 
قد تزود هذه الحسابیة، و  العملیةإجراء النتائج فورا بمجرد االنتهاء من  بإعطائهالتي تقوم و 

المعاق بصریا القیام بعملیات حسابیة یسمعها هو فقط  أراد إذااآللة بسماعة أدنیة تستخدم 
  )67ص دت، مناهج ذوي االحتیاجات الخاصة،(.اآلخریندون 

  مهارات حسیة:المطلب الخامس 
  :حاسة اللمس

ولو أن كل منهما تأتي حاسة اللمس في األهمیة بالنسبة للكفیف بعد حاسة السمع 
تكمل األخرى إال أنه یعتمد علیها اعتمادا كلیا عندما تنقطع األصوات أو ال تتوافر لدیه 

الضروریة وهذا ال یعنى أن أیا من ن الحصول على المعلومات الهامة و بالقدر الذي یمّكنه م
نما األهمیة تكاد تكون المتبقیة لدى الكفیف ذات أهمیة واألخرى لیست كذلك و الحواس  إ

لتتم عملیة الربط بین العالقات مشتركة ألنه یقوم بتوظیف معظم تلك الحواس في آن واحد 
ولقد أصبحت الحاجة إلى تنمیة حاسة اللمس لدى الكفیف هامة  الوصول إلى ما یریدو 

 تربیة وتعلیم المكفوفین في المؤسسات التربویة وضروریة بالقدر الذي توافرت به فرص
وتعتبر حاسة اللمس بالنسبة للكفیف العادیة، .المختلفة واالتجاه إلى دمجهم في المدارس

الوسیط الذي یمكنه من تذوق الشعور بجمال العالم الخارجي كما أنها مصدر من مصادر 
الخبرات ووسیلة من وسائل اتصاله بالعالم الخارجي ففي األیدي تجتمع أدوات   اكتساب

االجتماعیة و ومن ثم فهي تؤثر تأثیرا جوهریا في حیاته الثقافیة   ملالبحث والمعرفة والع
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واالقتصادیة حیث یتعرف بواسطتها على مالمس األشیاء ممیزا بین الخشونة والنعومة 
والصالبة واللیونة والجفاف والرطوبة والزوایا والمنحنیات والحدة والرقة والنبض واالهتزازات 

 ،2004الببالوي،،خیضر(.أبعادها المكانیةشیاء وأشكالها و ة إلى الربط بین أحجام األإضاف
  )22ص

  :حاسة السمع
، حیث من األهمیة بمكان لدى المكفوفین إن تنمیة حاسة السمع منذ وقت مبكر تعتبر

صال معه بكافة الوسائل أنها الوسیلة األولى لتعلیم الطفل الكفیف بحمله ثم التحدث معه واالت
ر لحاسة السمع على بناء عالقة فعالة كما یحافظ على النمو المبكالممكنة یعمل البسیطة و 

، ویمكن للطفل أن یصل إلى البیئة من خالل اإلیحاءات السمعیة طالما أنه فقد فرص لدیه
البحث عن اإلثارة السمعیة بفاعلیة في   اإلثارة البصریة لهذا االتصال، فهو یستطیع االنتباه

لمستوى اآللي الستقبال الصوت إذا لم تقدم له المعلومات الوقت الذي تبقى استجابته في ا
الطفل الكفیف السمعیة بالمستوى المطلوب لتوظیفها، وحتى یمكن التغلب على ذلك یحتاج 

جراء ، كما یحتاج إلى مساعدة إلإلى ممیزات لفظیة وتفاعل مستمر ومتكرر مع اآلخرین
 یكتشفها بیدیهالبیئة حیث یلمسها و ت المعنى في األشیاء ذاعملیة الربط بین ما یسمع و 

، ومن هذا نمیة مهارات االستماع ضروري وهامونظرًا ألن تدریب الطفل الكفیف على ت
المنطلق فإن المربین وأولیاء األمور یمكنهم إتباع الكثیر من الطرق لتحقیق ذلك ومن هذه 

استخدام  متعةجذب انتباه الطفل إلى ما یمكن االستماع إلیه بطریقة مشوقة وم الطرق
إستراتیجیة قص القصص، ثم تكلیف الطفل بإعادة ما سمعه ومحاولة تلخیصه واستخالص 

محاولة التخلص  التعلیق علیهااالستماع إلى األشرطة المسجلة و  األفكار األساسیة للقصة
تشجیع الطفل  عدم التركیز بعدم إطالة زمن االستماع وجعله على فترات مناسبةمن التشتت و 

یمكن االستعانة بأشخاص آخرین للتدریب على تمییز  تعزیزه على ذلكالستماع و على ا
تركیز االنتباه على النقاط  التنظیمتعلم في جو من الهدوء واألمان و أن تتم عملیة ال األصوات

عطاء وقت كاف الستیعابها تدریب الطفل على عملیة التواصل المنظم وخاصة مع  الهامة وإ
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 ،2004 الببالوي،،خیضر(.الستماع ووقت التحدث أو الرد وهكذااآلخرین كمعرفة وقت ا
  .)23ص

  :الشم حاسة
ولقد أشارت نتائج بعض الدراسات التي أجریت علي العدید من المكفوفین أنهم  

یتفوقون علي المبصرین في حاسة الشم و ذلك مرجعه التدریب الشاق والمتواصل لهذه 
علي معلومات  البیئة المحیطة بهم والحصول منهاالحاسة كوسیلة من وسائل تعرفهم علي 

كما یدعي  بالطبع فهي لیست منحة أو تعویضا لهم عن فقد اإلبصارذات فائدة للكفیف و 
یب هذه الحاسة عن طریق تمرینات البعض لذا فمن األمور الهامة تنشیط وتنمیة وتدر 

لممیزة لألماكن واألفراد تدریبات تتضمن تعریض الطفل الكفیف لنماذج مختلفة من الروائح او 
والمواقع مع إعطاء معلومات الحقة لتبین هویة الروائح المختلفة واالتجاه المنبعثة منه وكذلك 
التمییز بینها وربط كل نوع من هذه الروائح بالعنصر أو المكون البیئي الذي یصدر عنه 

ة وما تنبعث عنه لتمكین الطفل الكفیف من االستفادة من الترابطات الخاصة بین كل رائح
من مكونات بیئیة أو أفراد وتكون هذه الحاسة ضمن منظومة الحواس األخرى الخاصة 
بالطفل الكفیف والتي یستخدمها بكفاءة بعد تنمیتها وتدریبها وتنشیطها بشكل فعال لتكون 
جمیعها عینًا لترشده وتدله وتوجهه وتساعده علي التواصل مع البیئة المحیطة به بشكل فعال 

 ،2004 الببالوي،،خیضر(.تبعًا لطبیعة كل مكون أو عنصر من عناصر تلك البیئة
  )23ص
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  :قسمناها كالتاليث مراحل إلنتاج هذا البور تریه و اعتمدنا على ثال

  .قبل التصویر مرحلة ما:المرحلة األولى

  تتضمن الخطوات التالیةو 
  :بطاقة تقنیة-1
  :كما هو موضح في الجدول التالي 
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ن
امتعو  

 لھ 
 مع

اق
مع

ال
 

ریا
ص

ب
  

1 
  

 لقطة عامة
 متوسطة لقطة
  متوسطة قریبة لقطة

خروجها من 
متوجهة .اإلقامة

  للجامعة

دة 
شو

 ألن
قى

وسی
م

نها
إ

 
ت 

لیس
اقة

إع
 +

لیق
تع

  

.الشخص.نقل
بكامل 

هیئته،حتى 
: یتبین للمشاهد

جنس،الشخص 
 حجمه،
  مالبسه

  د1

 .قریبة ةمتوسط.لقطة  02
  لقطة عامة

التعریف 
قى  بصبرینة
وسی

م
 ،

لیق
تع

  

التعریف 
 بالشخصیة

  هویتها

دو1
30  

  لقطة عامة  3
  لقطة متوسطة

  فیهازمالئهارأي 
  

لیق
تع

 
یج 

ضج
عي

طبی
  

انبهار زمالئها 
 بإرادتها

  وتحدیاتها

  د2
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تي
ت ال

وبا
صع

 ال
مع

مجت
ي 

ا ف
صری

ق ب
معا

ه ال
واج

 متوسطة لقطة  04 ت
 عامة
  قریبة

و  إلقائها
یث  اانجازها لبحوثه

حد
  

مواجهة 
الصعاب 

بالعمل و عدم 
  الفشل و الیأس

  د3

الصعوبات   لقطة عامة  05
والتحدیات التي 

  تواجهها

  د2  العصامیة  

لیة
صا

االت
ت 

هارا
الم

 
بها

تس
 یك

ا و
لكه

یمت
ي 

الت
 

ریا
بص

ق 
معا

ال
  

الوسائل التي   قربة جداملقطة   06  
تستخدمها 

  .للتدوین
  

 التركیز على  
الیدین و جهاز 

برایل الدي 
تعتمده للكتابة 

و 
القراءة،لتبیان 

المشاهد مهارة  
التعلم لدى هده 

  .الفئة

  د2

 الحدیث مع  لقطة متوسطة  07
  أساتذتها

تبیان العالقة   
االجتماعیة و 
التواصل بینها 

  او أساتذته

  د2

  لقطة عامة  08
  متوسطة

  قریبة

یومیاتها 
باالقامة 
 الجامعیة

غسیل،طبخ،ع(
القتها مع 

  )جیرانها

اظهار   
االعتماد على 
النفس،رغم كل 

  فالظرو 

  د3
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ریا
بص

ق 
معا

ت ال
دیا

 تح
ت و

وحا
طم

 
  

مشاركتها في   لقطة متوسطة  9
الدورة التكوینیة  

في مهارات 
التقدیم االداعي 

و التلفزي 
بمؤسسة 
  اكسلنس

الطموح لدى   
  المعاق بصریا

  د2

  لقطة قریبة  10
  لقطة عامة

تعلمها 
لتطبیقات 

  االعالم االلي

ظهار ا  
في تعلم  رغبة

كل ماهو 
مفید بأي 

.وسیلة  

  د2

  
مشاركتهافي   لقطة متوسطة  11

المسابقات 
  الشعریة

ت 
صوا

أ
یة 

بیع
طط

   طط

  
اظهارالر     أمنیة صبرینة  لقطة قریبة جدا  12

غبة فب رد 
لالجمی  
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مشاركتها     13
في مسابقة 
امیرة الشعر 
على مستوى 

االقامات 
الجامعیة 

2013.ببسكرة  
امیرة 

الشعر بمناسبة 
عید المراة  من 
نفس العام على 
مستوى جامعة 

.بسكرة  
القائها لبعض 

الخواطر 
  الشعریة

عیة
طبی

ت 
صوا

أ
  

قى
وسی

م
  

الكشف عن 
مواهب هده 

الفئة، 
ومهاراتها 

  األدبیة

  د2

  امنیة صبرینة      14

قى
وسی

م
  

اظهار الرغبة 
  .في ردالجمیل

  د1

  
 ."تقطیع مبدئي"یوضح بطاقة تقنیة لمرحلة ماقبل التصویر) 1(جدول رقم

  :السینوبسیس:2
   في السیناریوسیكون وهو عبارة عن ملخص عام لما 

موزعة  مشهدا 14، تضمن حوالي اإلعاقة البصریةالمصور الذي قمنا بانجازه عن  تریهفالبور 
ركزنا على ثالث أو أربع لقطات ، كل مشهد یحتوي على حوالي ثالثین دقیقة قرابة على

ول مرة في عالم أنها تتواجد ألالتي تواجه المعاق بصریا خاصة و  تحدیات وصعوبات
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براز كسرها لكل الحواجز أولها فقدان البصر،السمعي البصري، و  مدى اندماجهم في  وإ
ظهار العادیین المبصرین، األفرادالمجتمع مثلهم مثل  المهارات التي ینفردون بها عن  وإ

  .غیرهم
 آراءسبر أساتذتها و ومع  البور تریهمقابالت مع الشخصیة موضوع  البور تریهفقد تضمن *

  )مارایك بصبرینة زقاد(مع زمالئها عنها
  )بالرغم من فقدانها للبصر ذلك لم یمنعها من ولوج عالم السمعي البصري(
لنفسها هي مصدر الهام  -بصیرةصبرینة زقاد تمتلك (متقاربة جدا بین  اإلجاباتكانت -
  ).متحدیة لكل الظروف –طموحة  إنسانة -كل التوفیق لها -لباقي زمالئهاو 

التي نسعى من أهداف الدراسة و المصور هو كما ذكرنا سلفا في  البور تریهفالهدف من هذا 
  :إلىخالله 

  لمعاق بصریاالكشف عن المهارات االتصالیة لدى ا
  الكشف عن اندماجه الكامل في المجتمع

   البصریة اإلعاقة-التحدیات لدى هذه الفئةإظهار الصعوبات و 

  . هي مرحلة أثناء التصویرو : المرحلة الثانیة

  :و تتضمن مایلي
  :المعاینة- 1

، وكانت البور تریهالذي یخدم على المحیط المراد التصویر فیه و الشامل استطالعنا الكامل و 
  )الجامعیة ببسكرة اإلقامة-جامعة بسكرة( التي اخترناها كالتالي األماكن

الذي تمثل فیما األرشیف الخاص بالعینة و البحث من اجل الحصول على  أیضاوتضمنت 
  :یلي
  اإلعالميموجز أنباء قامت به العینة بمؤسسة اكسلنس للتدریب  أرشیف-
التي  ة مثل مشاركتها في مسابقة أمیرة الشعربعض الصور المتعلقة بمشاركاتها الشعری-

  .نظمتها الجامعة نظمتها اإلقامة الجامعیة وأخرى
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  :التصویر- 2
المراد تصویرها قمنا بتصویر على مستوى الجامعة كداخل  األماكنبعد المعاینة حددنا 

جراءالتصویر خارج الجامعة األستودیو، و    زمالئها أساتذتها و مقابالت مع  كاإلقامة الجامعیة وإ
  .میقا باكسل 20.1استخدمنا كامیرا من نوعیة سوني بسعة *

وانتهت بتصویر آخر مشهد  2015مارس 5من  للتصویر كانتالمدة الزمنیة : ریمدة التصو 
  2015ماي  4في 

  هي مرحلة مابعد التصویرو : المرحلة الثالثة
  و تضمنت الخطوات التالیة

  :المشاهدة- 1
  .دقة بمشاهدة ماتم تصویره وفرز المشاهد التي نحتاجها واألكثرصویر قمنا بعد عملیة الت

  :المؤثرات الصوتیة-2
 إعاقةلیست  إنها" أنشودة، كموسیقى البور تریهتنوعت المؤثرات الصوتیة المستخدمة في هذا 

 .وأصوات طبیعیة"طلبي للمنشد فادي
  :تسجیل الصوت -3

  .الصوتاعتمدنا على برنامج فیدیو باد ادیتور لتسجیل 
  :المونتاج-4
  AVS VEDIO EDITOR "اعتمدنا في عملیة المونتاج على برنامج  "

یتیح كل االمتیازات التي تمكننا من صنع امج رائع جدا یتضمن كل الخصائص و هذا البرن
تنقیة الفیدیو من  ،)موسیقى(فیدیو احترافي، كتقطیع الفیدیوهات، إضافة المؤثرات الصوتیة

 كل هذا یتمیز به هدا البرنامج الذي اعتمدنا علیه.الكتابة باللغة العربیة الصوت الطبیعي،
  .قت عملیة المونتاج قرابة الیومینوقد استغر 

  :التعلیق- 5
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المصور وصف وصفا شامال ودقیقا لحیاة  البور تریهالتعلیق التي اعتمدنا علیه في هدا 
حتى ماهي علیه في یومنا هذا و لى إعاقتها وبدایاتها الدراسیة العینة بدایة من تغلبها ع

وأحیانا أخرى  وأحیانا نترك المجال للصورة في بعض المشاهد لتعلق لنا أو تصف لنا الحالة،
  )الخ....ثقتي باهللا أعلى، لن أفشل(العینة هي التي تعلق عن نفسها بالتحدث عن شخصیتها 

  )شارة النهایة+ شارة البدایة :(تصمیم الشارة - 6
  :شارة البدایة-أ

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  االجتماعیة اإلنسانیة و كلیة العلوم 

  اتصالإعالم و شعبة 
  تلفزیونتخصص ماستر اذاعة و 

  :تقدم
  مبصرة إرادة ...صبرینة

  :شارة النهایة-ب
  كنتم مع 

  بورتریه مصور بعنوان
  .مبصرة إرادة...صبرینة

  الطالبة إعدادمن 
  صبرینة مداس

  إشرافتحت 
  زكریاء بن صغیر/ أ

  مونتاج  -رتصوی
  .صبرینة مداس

  تعلیق
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  .صبرینة مداس
2014/2015.   

  :السیناریو
هذا المصور كل اللقطات التي احتواها  هالبور تریالتالي محتوى  سنفصل في الجدول

 الخ...التصویر زوایا  انطالقا من نوع اللقطة والمؤثرات الصوتیة، التعلیقالمصور،  هالبورتری
 

  شــــــــــــــــریط الصــوت  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــریط الصــــــــــورة
رقم 

  اللقطة
مدة 
اللقط

  ة

نوع 
  اللقطة

حركة 
  الكامیرا

محتوى 
  اللقطة

زاویة 
التصوی

  ر

  ضجیج  موسیقى  حدیث  تعلیق

01  10  
  ثا

صورة   بانورامیة  عامة
لعكاز 
تمسكھ 
  العینة

وجود   /  /  منخفضة
  موسیقى

/  

02  15
  ثا

عامة 
  ةمتوس

العینة   بانورامیة
تمشي 
  بعكازة

وجود   /  /  منخفضة
  موسیقى

  

03  10
  ثا

تمشي   بانورامیة  عامة
  بعكازھا

وجود   رأسیة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

04  66
  ثا

عامة 
  ةمتوس

  بانورامیة
  

تمشي 
تحمل 
  كتبھا

متابعة 
  عمودیة

وجود 
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

05  12
  ثا

صعودھا   بانورامیة  عامة
  للساللم

وجود   متتابعة 
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

متوسطة   ثا7  06
  قریبة

وجود   عادیة  في القسم  ثابتة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

07   11  
  ثا

وجود   عادیة  تلقي بحثھا  ثابتة  
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

08   60
  ثا

  عامة
  ةمتوس

تمشي في   بانورامیة
محیط 

  الجامعي

متتابعة 
  جانبیة

وجود 
  تعلیق

وجود   
  موسیقى

/  

09  20
  ثا

عینة   ثابتة  قریبة
  تتحدث

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  
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  العینة  ثابتة  عامة  ثا8  10
  تمشي

وجود   عادیة
  تعلیق

/  /  /  

11  70
  ثا

تحدثنا عن   ثابتة  قریبة
بدایاتھا 
  التعلمیة

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة  تمشي   ثابتة  عامة  ثا5  12
13  50

  ثا
العینة   ثابتة  قریبة

  تتحدث
  /  /  حدیث  /  عادیة

تتجول في   ثابتة  عامة  ثا5  14
  الجامعة

وجود   /  /  /  عادیة
  ضجیج 

15  30
  ثا

متوجھة   ثابتة  ةطمتوس
  للدراسة

وجود   عادیة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

ة طمتوس  ثا5  16
  قریبة

  /  /    /  عادیة  تمشي  ثابتة

17  25
  ثا

ة طمتوس
  قریبة

أستادھا   ثابتة
یتحدث 

  عنھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

18  58
  ثا

متوسطة 
  قریبة

زمیلتھا   ثابتة
تتحدث 

  عنھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

  

وجود   /
  ضجیج

19  10
  ثا

قریبة 
  متوسطة

زمیلتھا   ثابتة
تتحدث 

  عنھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

20  62
  ثا

قریبة 
  متوسطة

  صورة   ثابتة
  ألستادھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

21  20
  ثا

وجود   عادیة  واقفة  ثابتة  عامة
  تعلیق

وجود    /
  موسیقى

/  

22  28
  ثا

وجود       /  عادیة  جالسة   ثابتة  قریبة
  ضجیج

23  
  

32
  ثا

وجود   عادیة   تمشي    ثابتة  عامة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

24  31
  ثا

متوسطة  
  قریبة

سائق   ثابتة
االجرة 

  یتكلم

وجود   /  عادیة
  حدیث

وجود   /
  ضجیج

25  26  
  ثا

متوسطة 
  قریبة

سائق اجرة   ثابتة
  یتكلم

وجود   /  عادیة
  حدیث

وجود   /
  ضجیج

  /  /  /  تعلیق  عادیة تصعد   ثابتة  عامة  ثا3  26
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  للساللم
27  61 

  ثا
متوسطة 

  قریبة
تتحدث عن   ثابتة

  صعاب
وجود   /  عادیة

  حدیث
/  /  

28  19
  ثا

اجرائھا   ثابتة  قریبة
  المتحانتھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /  موسیقى

29  30
  ثا

اجرائھا   ثابتة  متوسطة
  للفرض

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /  موسیقى

اجرائھا   ثابتة  قریبة  ثا4  30
  المتحاناتھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

تمشي     ثابتة  عامة   ثا9  31
امام 

  المدرج

وجود   عادیة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

عامة    ثا3  32
  متوسطة

مع   ثابتة
  زمالئھا

  

وجود   عادیة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

جھاز    ثابتة  قریبة   ثا4  33
  برایل

وجود   عادیة
  تعلیق

/  /  /  

34  37 
  ثا

تكتب    ثابتة  قریبة
  ببرایل

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

35  20
  ثا

قریبة 
  جدا

وجود   /  عادیة  تتحدث  ثابتة 
  حدیث

/  /  

تستخدم   ثابتة  قریبة  ثا4  36
  الكمبیوتر

  /  موسیقى  /  /  عادیة

 تصعد  ثابتة  عامة   ثا3  37
للساللم في 

  االقامة

وجود   /  تعلیق  عادیة
  موسیقى

/  

38  10
  ثا

وجود   /  تعلیق  عادیة  تطبخ  ثابتة  متوسطة
موسیقى

  ى

/  

وجود   /  تعلیق  عادیة   تمأل الماء   ثابتة  متوسطة  ثا 6  39
  موسیقى

/  

40  10
  ثا

تصعد   ثابتة  عامة
  بدالء الماء 

وجود   /  تعلیق   عادیة
  موسیقى

/  

صاعدة   ثابتة  عامة  ثا4  41
  للساللم

وجود   /    عادیة
  موسیقى

/  

42  20
  ثا

عامة 
  متوسطة

باالقامة   ثابتة
   ثتتحد

وجود  /  عادیة 
  حدیث

/  /  

  /وجود   /  /  رأسیةوھي   بانورامیة  عامة16  43
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تتجول في   ثا
  االقامة

  موسیقى

  ضجیج  /    /  عادیة   تمشي   بانورامیة  متوسطة   ثا3  44
  

  ضجیج         عادیة   تمشي  ثابتة   متوسطة  ثا 2  45

عامة   ثا9  46
  متوسطة

جارتھا    ثابتة
  تتحدث

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

وجود   /  عادیة  جارتھا   ثابتة  متوسطة  ثا 4  47
  حدیث

/  /  

جارتھا   ثابتة  قریبة  ثا9  48
  تتحدث

وجود   /  عادیة
  حدیث

 /  /  

49  52
  ثا

قریبة 
  جدا

تتحدث    ثابتة 
عن 

مھاراتھا 
  في الطبخ

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

50  12
  ثا

شاھد   ثابتة  قریبة
  التلفاز

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

51  24
  ثا

عامة 
  متوسطة

تشاھد   ثابتة
  تلفاز

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

  ثا4  52
  

تشاھد   ثابتة  قریبة
  تلفاز

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

تتلو تصلي   ثابتة   عامة   ثا 8  5
  القران

  /  موسیقى  /   تعلیق  عادیة

54  23
  ثا

  وجود  /  عادیة  تتلو القرآن  ثابتة  قریبة
  حدیث 

  موسیقى
/  

/  
/  

55  14
  ثا

ادراكھا   ثابتة  قریبة
لبنیة جسم 

  .الحیوان

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /   موسیقى

56  27  
  ثا

صور لھا   ثابتة  عامة
في مؤسسة 

  اكسلنس

  /  /  /  تعلیق  عادیة

تجربتھا   ثابتة  قریبة  ثا 6  56
في 

  اكسلنس

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

موجز في   ثابتة  متوسطة  ثا4  57
  اكسلنس

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /  موسیقى



55 
 

نھایة   ثابتة  متوسطة  ثا7  58
  الموجز

  موسیقى  /  /  عادیة
  

/  

59  16
  ثا

دورة   ثابتة  قریبة
  اكسلنس

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  

60  15
  ثا

تستخدم   ثابتة  قریبة
  كمبیوتر

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

61  14
  ثا

مع معلم   ثابتة  متوسطة
االعالم 

  اآللي

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

مع معلم   ثابتة  متوسطة   ثا6  62
االعالم 

  اآللي

  /  /  /  تعلیق  عادیة

63  10
  ثا

متوسطة 
  قریبة

تتعلم في   ثابتة
االعالم 

  االلي

  ضجیج         عادیة

64  13
  ثا

عامة 
  متوسطة

تمشي في   ثابتة
  طریق

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

صورة   ثابتة  قریبة  ثا6  65
اللقائھا 

الشعر في 
مسابقة 
  .شعریة

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

عامة   ثا 4  66
  متوسطة

صورة   ثابتة
اللقائھا 
  خاطرة

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

67  6  
  ثا

قریبة 
  جدا

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة  صورة لھا  ثابتة

68  
  

عامة   ثا2
  متوسطة

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة  صورة لھا  ثابتة

69  17
  ثا

القائھا   ثابتة  متوسطة
  لخاطرة

  ضجیج  /  /  /  عادیة

70  26
  ثا

حدثتنا عن   ثابتة  قریبة
الشھادات 

التي 
  تمتلكھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

/  /  
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صورة لھا   ثابتة  قریبة  ث4  71
بجھاز 
  برایل

  /  موسیقى  /  تعلیق  عادیة

تتحدث عن   ثابتة  قریبةجدا  ثا9  72
  بصرھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /  موسیقى

73  23
  ثا

تتحدث عن   ثابتة  قریبة
  بصرھا

وجود   /  عادیة
  حدیث

  /  موسیقى

74    
  ثا2

تمشي   ثابتة  عامة
  وصدیقتھا

جض  /  /  /  عادیة
  یج

و ھي   ثابتة  عامة  ثا3  75
  صدیقتھا

تعلی  عادیة
  ق

  /  موسیقى  /

تعلی  عادیة  صورة لھا  ثابتة  قریبة  ثا6  76
  ق

  /  موسیقى  /

77    
  ثا5

تمشي مع   ثابتة  عامة
  زمیلتھا

تعلی  عادیة
  ق

  /  موسیقى  /

في  جالسة  ثابتة  متوسطة  ثا8  78
  مدرج

تعلیق  عادیة
تعلی
  ق

مموسیقى  /
  وسیقى

/  

79  17
  ثا

قریبة 
  جدا

تحدثنا عن   ثابتة
  امانیھا

    عادیة

/  

وجود 
  حدیث

    موسیقى

/  
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  نتائج الدراسة 
لدراسة حالة لإلعاقة  البور تریهركزت نتائج هذه الدراسة باستخدام النوع الصحفي 

یكتسبها ث مهارات التواصل التي یمتلكها و البصریة في مجال السمعي البصري، من حی
ومن ابرز النتائج  ،معاق بصریا أو من حیث الصعوبات والتحدیات التي تواجه هذه الفئةال

  :التي توصلت إلیها هذه الدراسة نذكر التالي
لیس میدان فاألعمى هو فاقد البصیرة و  أياإلعاقة البصریة لیست حاجزا في ولوج -1

  .البصر
الحضور القوي الذي یتمتع به المعاق بصریا، سواء من حیث اإللقاء أو الجلسة وحتى  -2

  أسلوب اإلقناع القوي
  -المعاق بصریا-تمتلكه هذه الفئة الذيالتحدي والطموح و  واإلرادةقوة الشخصیة -3
ة یتمتع بمهارات اتصالیة تعوضه عن مهار  أظهرت نتائج الدراسة أن المعاق بصریا-4

  ).التواصل السمعي(واإلنصاتالتواصل البصري كالتواصل الحسي، وقوة االستماع 
إلى طبیعة أثبتت الدراسة انه یمكن استخدام طرق أخرى للتواصل مع اآلخرین وهدا راجع -5
رادة المعاق بصریا مدى تقبله إلعاقتو  كمهارة السمع .معهمع مجتمدى رغبته في التواصل ه و إ

ستخدام استخدام أنظمة برامجیة تصف له األشیاء حتى یتمكن من استیعابها، ا ،ربدل البص
  .للكتابة كطریقة برایل مثال طرق ومهارات خاصة لتعلم و 

ذلك راجع إلى ة في عملیة التفاعل االجتماعي، و فئة المعاق بصریا ال تواجه أي صعوب-6
، مثل استخدام أخرىتعویض نقص الحصول على المعلومات البصریة بمهارات اتصالیة 

  .التواصل والمعرفةففقدان البصر لیس حاجزا للتعلم و نظام جاوس في جهاز الكمبیوتر، 
ه العموم الدور البارز في تعلم وتقبل للعائلة على وجه الخصوص والمجتمع على وج-7

دالمعاق بصریا    .قصور أو نقص بأيفي المجتمع حتى یتعمد على نفسه وال یحس  ماجهوإ
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، مما یترك في التواصل غیر اللفظي قین بصریا،المعا األشخاصقصور لدى  أيال یوجد -8
فالبرغم من عدم رؤیتهم للتعبیرات الوجهیة عند  أثر ایجابیا على عالقاتهم االجتماعیة،

  .ي التي تعوضهم عن االتصال البصرياالتصال السمعاال أنهم یتمیزون بقوة  اآلخرین،
 مصداقیة وثقة إعطائهمقویة،ساهمت في امتالك فئة المعاق بصریا لرسالة كالمیة -9

  وحدوث االتصال الفعال
ساهم في إحداث عملیة عكسیة  جمال المظهر الذي یمیز المعاق بصریا،االبتسامة و -10

 صري اتجاه المعاق بصریا من خاللل البمن قبل اآلخرین هم الذین یقومون باالتصا
ذا أدى الى وهانطباع جید مع من یتواصلون معهم مظهرهم الحسن الذي ساهم في إحداث 

  .التواصل مع اآلخریننجاح عملیة االتصال و 
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  خاتمة
البصري استطاعت كسر البصریة في عالم السمعي  اإلعاقةنخلص بأن  األخیروفي 

مهارات تعویضها بن فقدان مهارة االتصال البصري، و العراقیل، على الرغم مكل الحواجز و 
لى أكبر قدر ممكن من المعلومات واإلدراك لما حصولهم عأخرى ساهمت في مساعدتهم و 

اللمسیة منها وهدا اس غیر البصریة، وخاصة السمعیة و ذلك باستخدام الحو و  ،یجري حولهم
  .المصور البور تریهماشهدناه في هذا 

من  بالمائةثمانین فخمسة و  درته على االتصال الفعال،فنجاح الفرد في حیاته مرتبط بق
متنوعة ومختلفة لدى المعاق  األخیرة، وهده إتقانه لمهارات االتصال إلىنجاح الفرد راجع 

عالیة،معوضین فقدانهم االتصال البصري بتلك المهارات مما بصریا ویجیدونها بمهارة فائقة و 
الرئیسیة التي تحمل رسائلهم فالوسیلة األساسیة و  مقنعا كذلك،فعاال ومؤثرا و جعل اتصالهم 

فهو الذي یعطي المتلقي فكرة  لما حولهم هي الصوت هذا األخیر له أثر أكبر مما نعتقد،
فالصوت برنینه ونغمته یشكل  اعته بما یقول،قنعن طبیعة ومزاج المتلقي الحقیقي ومدى 

 ویكتفيما ال یتم التمكن من رؤیة الملقي، عند المصداقیة،الثقة و  من بالمائةثمانین أربعة و 
  .فقط بسماع صوته
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