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 مقدمة :  
 

التوحدددد هدددو أحدددد ااضدددطرابال النماايدددة المعقددددة التدددي تصددديب األطفدددال وتعيدددق تواصدددل   ااجتمددداعي      
تبادلة ويظ ر هداا ااضدطراب واللفظي وغير اللفظي كما تعيق نشاط   التخيلي وتفاعالت   ااجتماعية الم

خالل الثالث السنوال األولى من عمر الطفل وتكدون أعراضدو واضدحة تمامدا  لدي الثالثدين شد را  مدن عمدر 
وهاا ااضطراب يحتداج ، الطفل الاي يبدأ لي تطوير سلوكيال شااة وأنماط متكررة واانطواء على الاال 

الدداي يتزايددد بشددكل سددريع جدددا لددي ا،ونددة األخيددرة ،  الددى نددوع مددن التوعيددة اوعالميددة حددول هدداا ااضددطراب
واصبح هناك مجموعة من األطفال المصابين بالتوحد لكن لألسف الكثير منا من يج ل هاا المرض ، وا 
يقتصددر األثددر علددى الوالدددين ولكددن يمتددد ليشددمل جميددع ألددراد األسددرة واألاددارب والددك يدد ثر بشددكل اكبددر علددى 

ة بأكمل ا ، وبما ان ااعال  يعرف وضااف من ا التوعية والتثقيف لنحن سنقو  النظا  واألدوار داخل األسر 
مف و  التوحد واسبابو وطريقدة تجنبدو  بإيصالبقولبة هاا الموضوع على شكل ريبورتاج سمعي بصري يقو  

وتوعيدددة ااوليددداء للتصدددرف لدددي حالدددة وجدددود أي ادندددى اضدددطراب يصددديب الطفدددل مدددن الناحيدددة الفيسددديولوجية 
دور المراكددز لددي التكفددل بمثددل هددا  الفاددة مددن األطفددال ، وأيضددا ابددراز علددى صددحة الطفددل ، وكددالك  للحفدداظ

 بأمثلةزرع اامل لمن لدي   حاال توحد وااناع   بإمكانية تحسين سلوك أبناا   الى األلضل ، وسنستدل 
 وأسماء عانوا من اضطراب التوحد وادموا الكثير من النجاحال لي حيات   . ألشخاص
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 الموضوع شكالية ا :  
ما يسميو  أويزال العلماء يجت دون لي البحث عن المزيد من الحقااق حول مرض التوحد ،  ما     

اضطراب التوحد ، وهناك أيضا من يطلق عليو مصطلح اوعااة  أوالتوحد   أوالبعض من   الااتوية 
بحيث تظ ر عليو مجموعة من الطفل ، لى إصابة اوعااة السمعية ، كل ها  التسميال تدل ع أوالنمااية 

بو كوسيلة  اخاص ا، ل نا يختار عالملو ما  هاا النمو الطبيعي أ االعراايل النمااية التي تشكل حاجز 
لى من النمو النفسي ، هاا ما و والضغوطال المتراكمة خالل المراحل األ المخاوفدلاعية لمجموعة من 

هاا المرض ا يمكن اكتشالو إا بعد ثالث  أنيد ، ومن المعروف يجعلو عرضة لإلصابة باضطراب شد
و موضوع صامل ي دد العديد نسنوال ، ويستمر مدى الحياة ، ل اا المرض جدير بتسليط الضوء عليو أل

من األطفال حولنا ، ويشكل الشبح المرعب للوالدين ، نظرا لعد  معرلة السبب الرايسي لإلصابة بو ، 
ظ ور   ، لمن خالل وصف الظاهرة لي  إلىرض إا بعد تولر بعض العوامل التي ت دي ويتواجد هاا الم

لياء ا يدركون و الكثير من األ نأل ، صورة سمعية بصرية تكون أكثر اربا من األسرة والعاالة والمجتمع
 . معالجتو بالطب البديل لكن كل هاا بدون جدوى ويحاولونعراضو أهاا المرض وا حتى أسبابو وا 

 سنة يتصدر هاا المرض عند األطفال ااامة األمراض العقلية لي الجزاار حيث بلغل إحصاايال     
ألف مصاب بداء التوحد، وبعض   أسعف   الحظ لي نيل لرصة المتابعة لي المراكز  01 إلى 2113

 النفسي وآخر بيولوجي. الجانبالخاصة، وتختلف أسباب هاا المرض من 
التشخيص السلي   إلىكثير من الج د للوصول  إلىالطفل تحتاج األسرة  انتكاسةلى و ومن الوهلة األ    

المساعدة الطبية وصابت   بحالة  إلى الوالدانوعند الوصول إليو تكون أكثر إيالما واسوة ، ويحتاج  ،
ية تحد من تفكيره  ، وهنا تكمن أهمية وجود األطباء المختصين وعطاا   الراحة النفس انفعالية

 واوجابة على جميع تسا ات   ، ، رح األمر ل   بطريقة س لة ومبسطةومساعدت   على تخطي األزمة وش
ث  يكون هناك ااحتياج للتدريب والتعلي  وهنا تكمن أهمية البرامج السمعية البصرية المقدمة والمخصصة 

رشاده    لتوحد .أهميت   تجا  طفل   المصاب باضطراب ا إلىلمساعدة الوالدين وا 
لالمراكز الخاصة التي هي عبارة عن الحضن الاي يستقبل ه اء األطفال ، لكن بشكل يصعب على      

حسب حالة األطفال و تواجد  يختلف الكو ،  عدد كبير من الحاال احتضانلي  المختصين والمدربين
منزلو وتكون لطفل لي لطفل واحد حيث يتتبع هاا ا امربي أوا يخصص مدرب األحيانلفي بعض  المراكز ،

من  تعانيلواية الوادي كغيرها من وايال الجزاار التي  ، أنرالقو أينما كتو  سرةالمربية متواجدة وسط األ
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أخانا على وجو التحديد مركزين من ها  المراكز الموجودة  أنمشكلة التكفل ب ا  الفاة من األطفال ، و 
سنقو   ومن هنا لياء والمدربين ،و من ا األطفال واأل يعانيتي بداارة امار بالوادي ، لسنجد نفس الحاال ال

بوصف عملية التواصل بين األطفال والمدربين وكالك طرق التعامل مع   ، والوساال المتبعة لي الك ، 
النتااج التي وصل إلي ا  إلىحدوث مثل هاا ااضطراب  ث   إلىألسباب الم دية اوهاا ابتداء بالتعريف ث  

، ونظرا استفحال ها  الظاهرة المرضية من خالل العدد ال اال من الحاال واستف ا  العديد من ن و المدرب
 الوالدين نطرح إشكالية هاا الربورتاج  : 

قمار والية بمدينة  المراكز الخاصة مرضى التوحد على مستوىأطفال مع كيف تتم عملية التواصل    
 الوادي ؟ 

 ورتاج اوجابة عن األسالة التالية :هاا الرب يحاول:  التساؤالت   
 ؟  وما مسبباتو ما هو مرض التوحد -1
 لمااا ا نرى صفة مشتركة بين أطفال التوحد ؟ -2
 ه اء األطفال ؟ما هي طرق التواصل التي يتقن ا  -3
 كيف تكون طرق تعديل السلوك لدى أطفال التوحد ؟ -4
 ؟ حاال من   قاا نإهل يمكن  -5

  : لتوحد ااامة األمراض العقلية لي الجزاار ولالك ي دف الريبورتاج يتصدر مرض اأهداف الموضوع
 : إلى

 أطفال التوحد لي المجتمع )نمااج عن الك(. ودور إبراز ايمة (1
 .والصحي حولو نشر الوعي ااجتماعي  (2
 شاء مراكز خاصة ولما  ب اا المرض .أننشر لكرة  (3
 األطفال لي محيط   ااجتماعي . ةاناوصف مع  (4
 لتكفل ب  اء األطفال .وصف طريقة ا (5

 :النوع الصحفي المستعمل 
 ا تتناسب مع الموضوع وأهدالو، والريبورتاج ناعتمدنا لي الدراسة على تقنية الريبورتاج المصور أل     

عطاء المعلومة مع ااعتماد على الوصف والك  إلىهو لن من لنون الكتابة الصحفي، ي دف  اوخبار وا 
 دبي وأسلوب علمي.سلوب أأبأسلوب يمزج بين 
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لقاء الضوء على عالات ا مع ربط  اونسانيةوهو أيضا نوع صحفي م متو األساسية تصوير الحياة       وا 
الك كلو بشكل غير مباشر وبأسلوب ينت ج بقدر من الجمالية وااعتماد على الصور بمجمل الشروط 

التي يصورها الريبورتاج،  اونسانيةياة ااجتماعية واااتصادية والثقالية التي تشكل األرضية ل ا  الح
تفاصيل وأسلوب حي اال مستوى لني جمالي. ب دف جعل ا لعالة من  إلىتحتاج  ريبورتاجلكتابة ال

هو النوع الصحفي  ريبورتاجالناحية الصحفية، وهو أيضا يعالج أشخاصا حقيقيين ضمن ظروف معينة. لال
على الوصف الحيوي المباشر للواااع والحقااق. والريبورتاج سب لتجسيد المواضيع التي تقو  ناألحسن واأل
يجعلك تسمع وترى بما سمعو ورآ  وأحس بو الصحفي نفسو.. لالصحفي المعد للريبورتاج  أنمن هدلو 

 يعير حواسو لغير ، ل و يمثل القراء والمستمعين. 
ااع بسرعة ديناميكية وبأاصى ادر ل و نوع ليلمي ي ت  بنقل األحداث والوا الريبورتاج التلفزيونيأما    

من الوااعية. يقد  ليو الصحفي معلومال مباشرة ، ليقو  بدور المشاهد المشارك لي الحدث لالك ل و 
 يمثل عين وأان الجم ور، لالريبورتاج التلفزيوني يقد  السياق الوااعي للحياة خارج األستوديو.

ء الرأي الواضح المكشوف إزاء األحداث والواااع، بل و ا يعتمد على إبداأن خصائص الريبورتاجومن    
يتولر على لغة مبسطة، ل ي ا تخلو من العنصر الدرامي  أنيرتكز بدرجة أكبر على الوصف، ويجب 
 والعاطفي حتى يت  إثارة اهتما  المشاهد.

  : الربورتاجواع أن   
ك عدة تصنيفال ، وهناك ااس  مشترك ، بل هنا الربورتاج واعنألنقد  تصنيفا واحدا  أنا يمكن      
 .خباري يقو  على النقل والوصف إنوع  الربورتاج أنوهو 

 ل : روبورتاج مباشر وغير مباشر والتصنيف ال 
  : مباشر ريبورتاج -1

 إلىتلفزيون ، حيث يقو  بالنزول  أوإااعة  أوالاي يقو  بو الصحفي لي جريدة  ريبورتاجوهو الك ال
 أناااعتو ، أي  أوبثو  أوالتلفزة بنشر   أواوااعة  أوو ، وتقو  تلك الجريدة تاجريبور ويجري  ناالميد
 التلفزة  نفس ا . أواوااعة  أوتاج الجريدة أنمن  ريبورتاجهاا ال

 غير مباشر  ريبورتاج -2
باء مثال أنالاي تنتجو م سسة إعالمية أخرى كوكاال  ريبورتاجما الربورتاج غير مباشر ل و الك الأ

حول  اصحفي اريبورتاجويجري  ناالميد إلىباء معينة بالنزول أنوكالة يث يقو  الصحفي من ، ح
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 أني أ ااعتو .إ أوبثو  أوالتلفزة وتقو  بنشر   أواوااعة  أوموضوع معين ث  تشتريو الجريدة 
 تاج غيرها .نإمنا من آالتلفزة ،  أواوااعة  أوتاج تلك الجريدة نإهنا ليس من  ريبورتاجال

غير مباشر يحمل المواصفال  أوالمباشر  ريبورتاجهاا التصنيف ليس هاما ، مادا  ال أنغير    
 الضرورية .

 :  الثانيالتصنيف 
ي الاي يمكن نا، ريبورتاجالمرتبط بالحدث الك ال ريبورتاجنعني بال يرتبط بالحدث : ريبورتاج -1

 أومسيرة سياسية ، أوصحفية ،  ندوة أوحول م تمر صحفي  ريبورتاجيقو  ب أنللصحفي بموجبو 
يكون موضوعو هنا يرتكز على النقل والوصف  أنعالمية ، على مظاهرال  أو زيارة رايس الحكومة،

، والظروف المحيطة ب ا ، ويصف األمكنة التي زارها رايس الحكومة ، أي يصف مثال أجواء الزيارة 
 يرها.كب إلىغيرها من المعطيال التي يجب وصف ا من صغيرها  أو

صورة التي تنفرد ب ا عن وساال ال عادة تشت ر بو التلفزة بفضل ميزة الريبورتاجوهاا النوع من ال    
ما  أية للعواطف والمشاعر ، وا يبقى ب الصول تعتبر ناالة لور ناج إلىاألخرى ، والصورة  اوعال 

 بداع لي التعليق .الصحفي سوى او
واع الوبرتاجال هي تلك التي تتعلق بالموضوعال وهي عادة أن ش رأ نإ يرتبط بالموضوع : ريبورتاج -2

ال التي تدور حول مواضيع الطفولة ، ريبورتاجية ، أي ا ترتبط بالحدث ، مثل النآال غير ريبورتاج
وغيرها من المواضيع  والبياة ، وحوادث المرور ، والمدن ، والقرى ، والمناطق السياحية ، والمنشآل،

 م سسة وغيرها . أو،  نامك أوستطالع ظاهرة اقو  بالصحفي ي أن، أي 
 ريبورتاجالمدة الزمنية من ال أوال أطول من حيث المساحة ريبورتاجمن ال النوعوعادة ما يكون هاا 

 المرتبط بالحدث 
 التصنيف الثالث : حسب طبيعة الموضوع .

  تبعا لطبيعة الموضوع من ا: ريبورتاجواع للأننجد لي هاا التصنيف عدة 
 حداث ، والواااع التي ل ا عالاة بالسياسة يدور حول القضايا السياسية ، واأل سياسي : ريبورتاج

 من ، واورهاب وغيرها .مثل اضايا األ
 المخدرال ،  والمرأةويرتبط موضوعو بالمواضيع ااجتماعية ، كالطفولة  :اجتماعي ريبورتاج ،

 الك . إلىوالتشرد ... وما 
 دور حول مواضيع ثقالية كالمطالعة ، بيع الكتب ...ي ثقافي : ريبورتاج 
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 ال التي ترتكز على األمكنة والمناطق والمنتجال ريبورتاجوهو نوع من ال سياحي : ريبورتاج
 السياحية .

 والقضايا المختلفة خاصة ال التي ترتبط عادة بالمحاك  ريبورتاجوهو نوع من ال قضائي: ريبورتاج
تكون  أنال ريبورتاجويتعين على الصحفي الاي يقو  ب اا النوع من ال، تلك المواضيع ااجتماعية 

 ونية .نالو ثقالة ا
 المنشآل ، وجم ور الرياضيين  كاستطالعويتعلق بالمواضيع الرياضية ،  رياضي : ريبورتاج

 والمشجعين وكل األمور المتعلقة بالرياضة .
 ل و يدور لي المناطق الساخنة ، مثل ال ، ريبورتاجواع الأنوهو نوع ها  من  حربي : ريبورتاج

 هلية وغيرها .التوترال ، والنزاعال المسلحة ، والحروب األ
يكون للصحفي تدريب خاص من الناحية البدنية ، ولي  أنال ريبورتاجواد يشترط هاا النوع من ال    

 1.ال الحرب وغيرها من األمور الضرورية لي حا ، كيفية الوااية ، وكيفية التعامل مع المسلحين
  : أسباب اختيار الموضوع 

  : أسباب ذاتية 
 التعايش مع الظاهرة لترة زمنية . -1
 . يتوناسنبالموضوع نظرا وااهتما  الشخصي  -2
 الرغبة بالتعريف ب اا المرض وتوعية الناس . -3
 الرغبة لي إبراز حالة األطفال عن طريق مخاطبة العاطفة بشكل لني . -4
 لاي ا يستطيع طلب النجدة .توصيل صول الطفل التوحدي ا -5

  : أسباب موضوعية 
 و سوى مرض عقلي.أنالمساهمة لي تغيير نظرة المجتمع على  -1
 إبراز دور التشخيص المبكر والتكفل النفسي والطبي. -2
 إبراز مشكلة من مشاكل ااتصال اللفظي والغير لفظي . -3
 لي معالجة ها  الظاهرة . اوعال تقصير وساال  -4
 لياء.و ة لدى األنشر الثقالة الصحي -5

                                                 
،  3محمد لعقاب : الصحفي الناجح ، )دليل علمي للطلبة والصحفيين وخاليا االتصال ( ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط 1
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 جيل يحالظ على صحة األطفال. تكوين -6

 هناك صعوبة واحدة وهي حساسية الموضوع لدى بعض ااولياء وعد  رضاه  بفكرة : الصعوبات
 . تصوير ااطفال

 التوحد: ماهية اضطراب ثانيا
  تعريف اضطراب التوحد 

 التعريف اللغوي-1
ل من اا  أو الاال  أووهي تعني النفس  autos كلمة إغريقية هي  إلىيعود أصل مصطلح التوحد     

 1. 1443ر لي سنة نابإطالق اس  التوحد ووصف حالتو المرضية  هو الطبيب النفسي األمريكي ليوك
 التعريف االصطالحي-2

الشديد وعد  القدرة على  واانسحابو حالة من العزلة أن( التوحد بKarner 1982يعرف كارنر)     
لدي   اضطرابال لغوية حادة، ركز كارنر  أنالتعامل مع   ويوصف أطفال التوحد بااتصال با،خرين و 

 و مشكل لي النطق حاد. أنب
و اضطراب شديد لي عملية التواصل والسلوك يصيب األطفال لي مرحلة الطفولة المبكرة أنيعرف ب  
الكال  المف و  اي  إلىمعظ  ه اء األطفال يفتقرون  أنش ر وي ثر لي سلوك   ووجد  36-31ما بين 

فس   وعد  ااهتما  با،خرين وتبلد المشاعر واد ينصرف أنعلى  باانطواءالمعنى الواضح، كما يتصفون 
و عجز يعيق تطوير الم ارال أنيعرف بو ية ناسناألشياء الغير او أو الحيوانال إلى أحيانااهتمام   

ي و اوبداعي وهو نتيجة اضطراب عصبي ي ثر ي وغير لفظي واللعب التخيلاللفظ ااجتماعية والتواصل
على الطريقة التي يت  من خالل ا جمع المعلومال و معالجت ا بواسطة الدماغ مسببة مشكالل لي 

 2عد  ادرتو على التواصل ااجتماعي.  و الم ارال ااجتماعية 
ل ااجتماعي ن يتسمون بقصور واضح لي التفاعياألطفال التوحدي أنن على ييتفق معظ  األخصااي

الة  إلىكية باوضالة من المشكالل السلو  امع ا،خرين والتواصل اللفظي والغير لفظي كما يظ رون كثير 
ماط وطقوس سلوكية شااة  وها  األعراض تقف عااقا لي طريق كل أنب واانشغال ،شطت  أنو  اهتمامات  

ة لمساعدت   من خالل التعرف لي المراكز والجمعيال  المتخصص أومن يتعامل مع   داخل األسرة 
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ها  الفاة  البرامج المقدمة ألسر إلىوالتعريف بو بشكل مصور يصف ليو ها  الحاال التي تفتقد 
واختاللال مما يعوق من  انفعاالحد أبناا ا باضطراب التوحد  يحدث غالبا ألتعرض األسرة وصابة 

دأ لدي ما اوحساس بالصدمة والاي اد يترتب عليو ما يب وسرعانادرت ا على رعاية هاا الطفل والعناية بو 
ألطفال التوحد وأسره  حزن و هنا يأتي دور المختصين واوعالميين بتقدي  الخدمال شعورهما باألسى وال

مساعدة الوالدين على التكيف وتقبل الوضع  إلى، من خالل نشر مساهمات   العلمية والعملية التي ت دي 
  ووااعية. بعقالنيةوالتعامل معو 

  :أسباب التوحد عند الطفال 
البحوث أهمية العوامل  ولكن تظ رمسببال مرض التوحد ما زالل غير معرولة  أومسبب  أن

التوحد يمكن ربطو بمجموعة من الحاال التي ت ثر على نمو الدماغ  أنالجينية. كما ت كد البحوث على 
اج  لالتوحد ن بيانوعلى  يساعد اوعال  أنما يجب  وهااالوادة، مباشرة بعد  أوأثناء  أوابل  والتي تحدث

صابال تصيب الدماغ ابل الوادة أعن المشكلة عصبية واضطرابال  عدوى  أوبعد الوادة  أويضية وا 
يكون سببا  أنوظيفي لي الج از العصبي المركزي يمكن  أوتلف بنيوي  أوأي ضرر  أنليروسية، لاا ل

 يروسال معينة وجينال ل ا لي إعااة التوحد هناك ل أنللتوحد، كالك تبين 
يضاحو ليقول "محمد أبو سمرة " عن إعلى  اوعال يساعد  أنوهاا ما يجب  تشخيص التوحد
طبيب  أوخصااي لي نمو الطفل أفل بواسطة من خالل مالحظة السلوك الط )ليت تشخيص التوحد 
 1سنوال(يبلغ الطفل من العمر ثالث  أنممارس والك ابل 

 : تساعد في الكشف عن وجود التوحد عند الطفال أنقائمة التالية يمكن وال
 الصعوبة لي ااختالط والتفاعل مع ا،خرين. -1
 ص .أو أنتصرف الطفل ك -2
 تغيير الروتين. مقاومة -3
 مناسبة. أوضحك بدون سبب  -4
 عد  إبداء الخوف من المخاطر. -5
 اوشارة باويماءال. -6
 عد  حب العناق. -7
 لرط الحركة. -0
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 التواصل البشري. انعدا  -4
 جسا  واللعب ب ا.تدوير األ -11
 .اانفراديإطالة البقاء لي اللعب  -11
 أسلوب متحفظ ولاتر المشاعر.  -12

 مثلة حول اإلصابة بالتوحد : أ
و غرا  وتلقى رضاعة كيل 3 ناسنوال ولد وادة طبيعية , وزنو ك 4( طفل عمر   رليق)  1 مثال    

طفال رضيعا ...ا تسمع  ناجدا عندما ك اهادا ناابن ا ك أن(  ليقر   أش ر. تقول ) أ ةربعأطبيعية لمدة 
سنوال  3صار عمر   أن إلىينطق بكلمة  أنلو صول ..وا يوجد تفاعل بالنظر بين ا وبينو ...ل  يستطع 

صوال غير مف ومة أمع    لقط  ثالثة ( \اثنين  \واحد  \بابا  \يقول ) ماما  أن... حاليا يستطيع 
ا يرد علي ا عندما  ناحي.... كثير من األ  الاى يريد  الشيء إلىيسحب ا من يدها   يد شياا...عندما ير 

ليو ولكن ليس بشكل ثابل إا عندما تتحدث ناحيأو يسمع .. ينظر الي ا أنمن  متأكدة ا أنتناديو باسمو مع 
لراد أحد من أي ت  بوجود لعاب   . وا أوا يشارك    بإخوتو ا ي ت والصراخ ...  بالجري...يقضى واتو 
شرطة الفيديو بشكل أيشاهد   أنالك... يحب  لي طويال اشياء ويقضى واتيلف األ أنالعاالة ....يحب 

شرطة معينة يحب تكرارها ..متمسك بدمية تليتابيز يحمل ا معو دااما.....لو حركال بيد  أكبير وهناك 
 1مثل الرلرلة...تزيد عندما يكون متوتر ...

ونصف الكيلوغرا   3 نا...ولد وادة طبيعية وزنو ك ثالث سنوال( طفل عمر   حمدأ) :  2 مثال   
 ناك أحمد أنش ر ث  بعد الك رضع رضاعة صناعية ...اكرل والدتو أ 3...رضع رضاعة طبيعية لمدة 

 %111طبيعيا  ناصواتا عندما يراها ...وكأيضحك ويصدر  نالديو تواصل بصري منا صغر  لك
) وهو  الثالثةعمر  سنة ..ولكن عندما بلغ السنة  نامو عندما ك( اس  جدتو أل انانكلمة )  وأ...نطق 

وا ينتبو  تواصلو البصري يضعف ... أعمر  الحالي( لقد ها  الكلمة ..ول  يعد يتفو  بأي كلمة ...وبد
رغوب ...يفرح بر ية الم ناالمك إلىيتواصل مع والديو بسحب    لي السابق. ناعندما تناديو باسمو كما ك

خرين وا يلعب مع   .. يحب لمس وجوه   .. ولكن ا ي ت  باألطفال ا،  قطوالديو ل
يتمسك  يدور حول عجالل السيارة ... أنمثل   يحب العجالل ويدور حول ا حمدأ.......  وشعره 
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طراف أا على ناحيأبمعلقة معينة معو طوال الوال ويغضب بشدة عندما تأخاها منو والدتو...يمشي 
 1رضشياء واألبلمس األ ...ا يكترث لألمور المخيفة... وي ت صابعو أ
 

 ما فريق التشخيص الذي يقوم باكتشاف وتأكيد التوحد عند الطفال فيتكون من أ
   طبيب أطفال : وجراء كشف طبي عا 
  الطبيب النفسي : وجراء ااختبارال النفسية 
 سرة وعمل تقرير الطبية والنفسية ومعلومال من األ فحوصاللجمع تقارير ال اجتماعي: اختصاصي

 عن الحالة 
  اختصاصي النطق والتخاطب : الاي يتعامل مع صعوبال النطق والحبال الصوتية ومشكلة

 التأخر اللغوي 
  اختصاصي العالج الطبيعي : الاي يعمل على تقوي  الم ارال الحركية مثل الحبو والمشي

 والواوف
 الم ني : ويعل على تقوي  الطفل لي نشاطو وم اراتو اليومية الحركية والدايقة  اختصاصي العالج 
  اختصاصي السمعيال : لتقوي  مشكلة السمع 
  اختصاصي العيون : لتقوي  مشكالل البصر 
  طبيب ااعصاب: لتقدي  المعلومال الالزمة عن وجود أي اضطرابال لي الج از العصبي مثل

 الحركة. أو اانتبا 
  التربية الخاصة: حيث يقع على المعل  دورا هاما لي عملية تقوي  الطفل، ل و يقو  بإعطاء  معل

 كثر عن الطفل وتفاعلو مع ااخرين ويتابع جدول روتين الطفل .أتفاصيل 
  2الطبي والفسيولوجي الموجو لألسرة. اوعال 

  عالج التوحد: -3
 ،  حسب كل حالة ودرجة ااضطرابوالك  ل ،لي عالج هاا النوع من الحاا جوو ة األمتعددهناك طرق 

هناك عالج  أنالمعدة وهناك عالج للنطق والسمع كما  أوعالج عضوي كمعالجة ااعصاب  لمن ا
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ي من ناطبيعي وهو عبارة عن مجموعة برامج عالجية طبيعية، تدع  وتنمي ادرال الشخص الاي يع
 .ي تلبية احتياجاتو الحياتية اوعااة والك عن طريق تمكينو من ااعتماد على نفسو ل

واع ا تعتبر عملية واااية لي عالج أنلى ومراابة المطاعي  و و التطعي  لي الش ور األ نإوكالك ل
( عامل cالتوحد. والعالج الطبيعي يشمل العضالل والحركة وحل مشاكل ااكل والنو  ويعتبر ليتامين )

و يفيد المخ أنمنا بحيث أفيتامين من أكثر المواد من عوامل الوااية وعالج التوحد. حيث يعتبر هاا ال
اكتااب مقدرة جيدة على عالمال اارتباك وا إلىالنقص هاا الفيتامين لي الجس  يشير  أنوالجس . وتبين 

عمار ااصحاء والمصابين وتشير دراسال أيضا دراك والوعي والاكاء لكالة األطفال من كالة األتعزيز او
 .كعالج نالع ( B6ليتامين )  إلى

ما يتولر من أساليب عالجية ل اا المرض اال لاادة محدودة وكل ما يمكن عملو للطفل  أنو 
التدريب المتواصل وصقل الحواس والتأهيل وتدريب النطق وغير  من األساليب  هو المريض بالتوحد

ل نفسية وسلوكية عراض واضطراباأما اد ينتاب الطفل من  إلىمعالجة  إلىالعالجية التدعيمية إضالة 
 1.لي هاا الحقل  ارشاديإدورا  اوعال أخرى ويلعب 
 التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى أطفال التوحد: :  ثانيا 
 التواصل اللفظي: -1

 أول مكتوبة ناالتواصل اللفظي ويت  من خالل استخدا  الرموز اللفظية ويطلق علي ا اللغة سواء ك 
اللفظ  أن إا معانيااتصال التي يستخد  لي ا اللفظ كوسيلة لنقل ال واعأنمنطواة ويشمل كل  أومسموعة 

النغمة ووضوح الصول  أوااتو يدخل ليو أيضا التنوع وااختالف، مثل درجة وشدة وحدة الصول 
على ل    ناسنوالصورة والمعنى المتضمن للكلمة والمعنى المشار ليو لاألمر يتواف ل مو على ادرة او

 2ومعنا  كما يقصد  المرسل داال الرموز 
لياء األطفال المصابين والك للكشف عن أو وتقو  معظ  المراكز الخاصة والجمعيال بمقابالل مع 

خاصة  لراد العاالةأجميع  إلىتقد  استمارة  نابنا ه  لفي معظ  األحيألية التواصل اللفظي التي يتقن ا عم
 ها  ااستمارال كالتالي : مثلةأليالحظوا درجة هاا ااضطراب ، لمن   ""األ

تنطبق  العبـــارة                         
 تماما

 إلىتنطبق 
 حد ما

 ال تنطبق  إطالقا

                                                 
 . 83.ص 84نفس المرجع ، ص 1
 . 33، ص 4114دخل إلى علم االتصال ، المكتب الجامعي الحديث ، االزاريطة ، اإلسكندرية ، منال طلعت محمود : م 2



 

 
12 

 

 يعرف اسمو جيدا.
 )تواف(. أويستجيب بشكل جيد عندما نقول لو)ا(

 امر البسيطة التي نوج  ا إليوو يتبع بعض األ أنيمكنو 
 

 .غير  إلى ا ة لي كل مرة يتحدث لييستخد  كلمة واحد
 إلىيستخد  كلمتين اثنين لي كل مرة يتحدث لي ا 

 ا،خرين.
 أو األارانيستخد  ثالث كلمال لي حديثو مع غير  من 

 الراشدين . أوسواه  
 يعرف عشر كلمال على األال بشكل جيد .

 أويستخد  جمال تتألف كل من ا على من أربع كلمال 
 أكثر 

والك بطريقة يوضح لآلخرين ما يريد   أنيمكنو 
 مالامة.

 ل أسالة اال مغزى ومعنى.أيس
يكون اا مغزى ومعنى واا عالاة  أن إلىيميل حديثو 

 . يتناولوبالموضوع الاي 
غلب أمتعاابة لي  أويستخد  عدة جمل متتالية 

 .األحيان
يمكنو ااستمرار لي جراء محادثة مع غير  بشكل 

 مالا .
ين تتناسب مع لديو ادرة عادية على التواصل مع ا،خر 

 عمر  الزمني .

   

  
 في الجانب اللغوي  قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد( 1الجدول )
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 التواصل غير اللفظي: -2
غياب الصول الكالمي، ومختلف مظاهر ااتصال غير اللفظي األخرى،  أويقصد ب اا ااتجا  الصمل  

يقصدها لي  أو ناسنيستخدم ا او معانيمجموعة  إلىحقيقة أمرها تعبيرال منظمة تشير هي لي 
 احتكاكاتو با،خرين، ومن نمااج ااتصال غير اللفظي األخرى هي:

  ( paralangage )نظائر اللغة:  -1
نغمتو بالتوكيد ، وبالتغيير لي  أو ا تتأثر بنبرة الصول أنليسل كل كلمة منطواة كلمة محايدة ، بل  

 أنء عبارة معينة لكلمة "نع  " هي كلمة بسيطة ، يمكن مقامال األصوال ، والوافال التي تتخلل القا
التمني والك  أواوحباط  أوالخوف  أوتعبر لي صورت ا المنطواة عن العديد من المشاعر كالغضب 

 أسلوب التواصل الصوتي الاي تتخا  . أوحسب الطريق التي تنطق ب ا 
  ( :Gestures اإلشارات )  -2

ر لي اتصالو با،خرين وتنطوي كل ثقالة من الثقالال المختلفة على ل وسيلة التي طورها البشأو تعتبر 
 أنجل أت دي بمفردها من  أوتصاحب لغة الكال   أنما إارال اال المعنى والدالة والتي نسق من اوش

 إلىالرأس تشير لي بعض الثقالال  ءالإيما أنترسل رسالة خاصة ، ومثل الك  أوتغطي معنى معينا 
 والتأييد ، بينما تعني الرلض لي ثقالال أخرى .معنى الموالقة 

 : تعبيرات الوجه وحركة الجسم -3
الوجو يتحرك كثيرا اثناء الكال ،  أنغير متحرك، بل  أونادرا ما يكون الشخص المتحدث غير معبر  

ل أن، وها  الحركال تعبر تعبيرا بالغا عن المشاعر والعواطف وردود الفعل سواء كاألنسانوكالك جس  
 غير مقصودة. أوركال مقصودة ح

  : االتصال عن طريق اللمس -4
يعتبر اللمس ادا  اتصالية اوية تعبر عن العديد من المشاعر كالخوف، والحب، والقلق، والدليء، والبرودة 
وتعلق معظ  الثقالال اهتماما كبيرا على اللمس كأداة اتصالية، لضال عن أهميتو كعامل من عوامل نمو 

 1ال روب منو. أوو أمر ا يمكن تحاشيو أنلي مراحل الطفولة المبكرة، و  يةاونسانالحياة 

يكون التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى طفل  التوحد غير لعال بالنسبة لآلخرين  ، ل و يجد      
اللغوي من خالل النطق ويكون تطرو اللغة بطياا ، واد ا تتطور بتاتا ، ويت   لتواصلصعوبة لي ا

                                                 
 36ص 32منال طلعت محمود: المرجع السابق، ص  1



 

 
14 

 

غير معتادة ل ا   بمعانلكلمال بشكل مختلف عن األطفال ااخرين ، حيث ترتبط الكلمال استخدا  ا
والتركيز لمدة اصيرة  اانتبا الكلمال ، ويكون التواصل عن طريق اوشارال بدا من الكلمال ، ويكون 

مو ولكن دون والم رال اللفظية وغير اللفظية ، لقد تغيب اللغة كليا ، واد تن لتواصل، ويشمل خلل لي ا
نضج وبتركيب لغوي ركيك مع ترديد الكال  مثل إعادة اخر كلمة من الجملة ، وااستعمال الخاطئ 

 أنا اريد أنا " لمثال ا يقول "أنيقول "  أنل " عندما يود أنللضماار حيث يستعمل الطفل ضمير" 
اء وعد  القدرة على استعمال يشرب " ... وعد  القدرة على تسمية األشي أناشرب " بل يقول " علي يريد 

 المصطلحال المجردة ، ويكون للطفل نطق خاص بو يعرف معنا  لقط من يخبرون ماضي الطفل .

 : خطوات التصوير المتبعة :  ثالثا
I  مرحلة ما قبل التصوير 

 :  السينوبسيس  -1
تيبا منطقيا من هي الفكرة المكتوبة عن الوااع ، يمكن وصف ا لي تصور مبداي أو سينوبسيس ومرتبة تر  

خالل ألعال وسلوك لتقد  داال ومعاني ل ي تجسيد للمعاني واأللكار وتقديم ا لي شكل نص يحدد 
بعاد الربورتاج ، ويعرف السينوبسيس التطور الحركي يمكن تنفيا  من خالل وضع الفكرة لي صورة أ

، ث  تتطور ها  المرحلة إلى مراحل متتالية مكتوبة على ورق ترصد ااحداث التي تعكس ا تلك الفكرة 
ارب إلى طبيعة وشكل وسيلة ااتصال ، أي إلى مرحلة السيناريو المتكامل والتي يبنى أمرحلة أخرى 

علي ا المراحل المتتالية التقنية والفنية ، والتصور الحركي المبداي المكتوب هو مرحلة هامة من مراحل 
لشخصيال ، التي تعكس هاا المواف كما يحتوي هاا ااعداد للنص المتكامل من حيث اطبي الصراع وا

اما بالنسبة للعمل المحدد لي هاا الربورتاج ل و يقو  على  1التصوير بداية الحدث والوسط والن اية ،
وصف مرض التوحد لدى األطفال بمركزين بداارة امار واية الوادي حيث يجيب عن أسالة تبين ماهية 

ع ها  الفاة من المجتمع، وعملية ااتصال التي يتقن ا طفل التوحد مع هاا المرض و أساليب التواصل م
لي ها  العملية ، ومن ث  دور ها  المراكز لي التكفل  يواج  االراد عاالتو وأصداااو ، والصعوبال التي 

هاا الموضوع مع  نتناولب  اء األطفال ، وكاستدال وتدعي  اوجابة عن ها  األسالة بشكل علمي وطبي 
الربورتاج جزء ويصفو حسب األسالة  يتناولمختصين يشرلون عن معالجة ها  الظاهرة ، ولي كل مرة 

شمل لي وصف أطفال   المطروحة ، وتتضمن ها  اوجابال مواف األولياء الاين ل   التجربة األكبر واأل
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براز دور الثقالة الصحية لدى األولياء ألن    يمتلكون حاال صعبة وأساليب التعامل والتواصل مع   ، وا 
لتعديل السلوك لمرض ك اا لي محيط يتحاشا   ليس باألمر الس ل ، ل و يرى نفسو غير  التعامل ،

لكن يكون  ،مرتاح لمن يتعامل مع   وا يجد تقبل لمن حولو ل و يقو  بتصرلال غريبة حسب األولياء
مغايرة كالحزن ورد الخطر وااكتااب ،   أو ربما وسيلة تعبير ،و بالنسبة لوتليلي مخ امخالف اااصد  شي

سر ، ل اا يتتبعو منو األطفال و األ تعانيلفي كل مرة ينااش المختص محور يفسر بشكل علمي ما 
خرين لي إيجاد الحلول المنتظرة من الدارسين والباحثين لي الربورتاج  كنوع من اوعال  الاي يساعد ا،

 هاا المجال . 

 عملية التحضير: -2
من اه  ااعمال التي تستلز  لي أي عمل اااعي تلفزيوني ليحقق نجاحو ،  تعتبر عملية التحضير      

جميع  لشمل تحضيريةعملية  عرفالربورتاج   اا ل ، مرحلتي ااعداد والتنفياوتأتي ها  المرحلة ابل 
، ويعتبر هاا  سيرورة العمل بشكل سلي  لضمانالتي يستلز  مراعات ا ويتوجب علينا توليرها  الجوانب

الربورتاج اد أدى وال لي تحضير  بكونو يدرس لاة من المعااين وكالك بإاناع المس ولين عن المراكز 
 أنالك ك إلىباوضالة ، يكونوا أساس الربورتاج  أنالتي سيت  لي ا التصوير ومعاينة األطفال الاين يمكن 

تكون هناك خلفية لدى  أنيستوجب  أنرض لكهاا الملطبيعة را ظهاا الموضوع يحمل نوعا من التعقيد ن
بعد القيا  بدراسال علمية جادة للبياة و  ، تشكلل ها  الخلفية البسيطة أنالمخرج ، وبعد  أوالباحث 

ال المطلوب تولرها ، ولضال عن نال ا والمعلومال والبيو اااجتماعية المست دلة، والموضوعال المراد تن
تراعى لي  أنب التي يجب نادركنا الجو أة على ولق خصاص ا التقنية ، ال الوساال المستخدمنادراسة إمك

 تناوللنخرج لي الن اية بمنتح يملك نوعا من ااحترالية والداة لي  ت مشي اب التي يمكن ناالتصوير والجو 
 الموضوع .

  المعاينة:عملية -3
يكتشف الصحفي ان كان  تعتبر عملية المعاينة من المراحل الم مة لي انجاز الريبورتاج بحيث     

اجراء موضوعو وتصوير  ا  ا ، وي  لي عملية المعاينة ترتيب الزمان والمكان الاي سيجرى ليو  بإمكانو
تصوير  ومن ناحية أخرى يمكن للصحفي ان يأخا ألكار أخرى تخد  الريبورتاج وتسطري ا مع و الريبوتاج 

ة اكثر وتس يل عملية التصوير واخا نظرة مع اكتشاف المنطقالصحفي  ألجل ااألهداف التي يسعى 
شاملة على مواع التصوير ، و ربط اتفاق من األشخاص الاين ستقابل   او الاين سيساعدونك على 
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اجراء الموضوع ، ومن هنا تستطيع انا تحدد زمان ومكان كل مش د وكتابة وراة طريق للعمل بس ولة 
ة داخل جمعيتين للتوحد ، وكان األطفال المتواجدون ب ا  تامة ، لي هاا الريبورتاج كانل عملية المعاين

المنطقة ، ما اعطى إمكانية التصوير س ولة ، مع تحديد الشخصيال التي والقل على اجراء مقابلة ، 
وبعد معاينة المكان وطريقة العمل والمساعدة وتتبع العمل ومالحظة العينة التي سنسلط علي ا الضوء 

 .يمكننا جرد ااامة المساعدين حددةالمقدمة والشخصيال الم
التوحد اغتنا  لرصة دورة تكوينية حضرل ب ا مختصة بعل  النفس العيادي )لرونسواس سالمي( لتوضيح 

طرة ل ي جاءل لي العطلة الصيفية مع العل  ان موضوع بالرغ  من ان ا ل  تكن مس)لدى األطفال ، 
 رج(نجز كماكرة تخيالتوحد هو محل الريبورتاج الاي س

 موالقة المشرف عن الفضاء اسمع لتصوير األطفال 
عطاء برنامج العمل  األستاا والمدرب لاروق مفتاح والق على تقدي  المساعدة برلقة زميالتو لي العمل وا 

 باوضالة الى الخرجال والتكوينال التي تقو  ب ا الجمعية .الاي يساعد لي تحديد الوال 
لمختص والباحث لي عل  النفس العيادي لقد ت  ااتفاق على مكان اما األستاا حاج كمال إبراهي  ا

 وزمان التصوير 
 دكتور لي عل  النفس بجامعة محمد خيضر  الدكتور رابحي إسماعيلواليو  الموالي ت  التنسيق مع 

 بموالقة بقمارالسمعي البصري  لإلعال اما عن األدوال المستعملة لكانل تابعة لجمعية الرمال الاهبية 
 من أعضاء الجمعية .

وبعد تحديد المصادر والمراجع الخاصة بالموضوع وتحديد الشخصيال المست دلة والتوايل حسب      
نقو  بتصمي  السيناريو الاي يمكننا من القيا  بالمراحل الموالية بشكل منظ  وس ل ، الزمان والمكان 

 السيناريو كااتي : امنا بتصمي حيث 
 

 اريو ( : السين2الجدول )
مكان  الصوت الموضوع المشاهد 

 التصوير 

داخلي / 

 خارجي

 المالحظة

مقابلة 
مختصة بعلم 

النفس 

فرانسواس 
 سالمي

 

 

 

حديث 

 المقابلة 

 

فضاء اسمع 
 بجمعية التاج

 

 

 

 ليداخ

 

 

 

االستعانة 

بمترجم فيما 

يخص 
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 العيادي

 

طرق التواصل 
بين الطفال 
 ونقل حالتهم 

 

 

 

طرق التواصل 
بين الطفال 
 ونقل حالتهم

 

مقابلة مع 

 ارطفوني 

 

 

 

 

مقابلة مع 
باحث في علم 

النفس 
 العيادي 

 

مقابلة 
مختص بعلم 

 لنفسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطفال التوحد 

 

 

 

 

 أطفال توحد 

 

 

 

 

 

محمد 

 بوعاش 

 

 

 

 

حاج د . 
 كمال إبراهيم 

 

 

د. رابحي 
 إسماعيل 

 

 

 

 

فاروق 
 مفتاح 

 

 

أصوات 

 األطفال 

ضحك  –بكاء 

التواصل  –

اللفظي ان 

 وجد 

 

 

 

أصوات 

 األطفال 

ضحك  –بكاء 

التواصل  –

اللفظي ان 

 وجد

 

 

حديث 

 المقابلة 

 

 

 

 

حديث 

 المقابلة 

 

 

 

 

حديث 

 المقابلة 

 

 

 

 

 

فضاء اسمع 
 بجمعية التاج 

 

 

 

 

 

جمعية بسمة 
 براءة 

 

 

فضاء اسمع 
 بجمعية التاج 

 

 

 

مكتب حاج 
 كمال إبراهيم 

 

 

مكتب رابحي 
إسماعيل 
 بالجامعة 

 

 

جمعية بسمة 
 براءة 

 

 

 

 

 

 داخلي

 ثم خارجي 

 

 

 

 

 

 

 داخلي 

 

 

 

 

 داخلي 

 

 

 

 داخلي 

 

 

 

 

 داخلي

 

 

 

 

 

 داخلي 

 

 

 

 

 

 خارجي 

مصطلحات 

 التخصص 

 

التركيز على 

التواصل 

اللفظي وغير 

 لفظي 

 

 

 

 

 

كيفية تعديل 

 السلوك

 

 

 

 

في حالت عدم 

وجود 

ارطفوني 

المركز 

يستبدل 

ني بارطفو

 خارجي 

 

اإلجابة عن 

األسئلة 

المحددة 

لموضوع 

 العمل  

 

 

 نفس األسئلة 
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 مدرب

 بالجمعية 

 

 

 

طرق التواصل 
بين الطفال 
 ونقل حالتهم

 

 

مقابلة تشرح 
موقف اإلباء 

 من التوحد

 

 

 

 

 أطفال توحد
 
 
 
  

 رنيم  الوالد
 والد آدم

 

حديث 

 المقابلة 

 

 

 

 

أصوات 

 األطفال 

ضحك  –بكاء 

التواصل  –

لفظي ان ال

 وجد

 

 

 

حديث 

 المقابلة 

 

جمعية بسمة 
 براءة 

 

 

 

 

 

جمعية بسمة 
 براءة 

 

 

 

 

 

 داخلي

 

 

 

تستبدل 

 األسئلة 

 

 

 

 

 

التركيز على 

الحالت التي 

تحسنت والتي 

 تزرع االمل 

 

 

المعاناة + 

  التحسن

 
II مرحلة التصوير    

نة واجراء خطة عمل بعد عملية المعاي وتأتي،  ريبورتاجمرحلة التصوير هي مرحلة م مة تضمن نجاح ال
ة لي الكاميرا ومسجل الصول لالصحفي الوساال المتاحة لديو لتصوير وتسجيل والمتمث ويأخاواضحة ، 

وتختلف ها  حسب القدرة ااخراجية واونتاجية للريبورتاج لفي هاا الموضوع كانل الوسيلة هي كاميرا 
canon  وحامل الكاميرا واحيانا مسجل الصول  

 
 

 : خطة التصوير-1
 التصوير يكمن ادراجها في جدول وهي كاالتي : خطة ( : 3الجدول )

موضوع 
 التصوير

 توقيت عدد المشاهد تاريخ التصوير مكان التصوير وضيفته
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فرانسواس 
 سالمي

مقابلة 
مختصة بعلم 

النفس 
 العيادي

فضاء اسمع 
 بجمعية التاج

11/90/2911 1 90:99 

ابراز طرق  أطفال التوحد
التواصل بين 

لطفال ونقل ا
 حالتهم

فضاء اسمع 
 بجمعية التاج

91/11/2911 22 19:99 

ابراز طرق  أطفال توحد
التواصل بين 
الطفال ونقل 

 حالتهم

جمعية بسمة 
 براءة

39/11/2911 09 19:99 
 

حاج كمال د . 
 إبراهيم

مقابلة مع 
باحث في 
علم النفس 

 العيادي

مكتب حاج كمال 
 إبراهيم

91/12/2911 11 11:39 

. رابحي د
 إسماعيل

مقابلة 
مختص بعلم 

 النفس

رابحي  مكتب
إسماعيل 
 بالجامعة

92/12/2911 3 13:29 

جمعية بسمة  مدرب فاروق مفتاح
 براءة

19/92/2912 3 11:29 
 

ابراز طرق  أطفال توحد
التواصل بين 
الطفال ونقل 

 حالتهم

جمعية بسمة 
 براءة

19/92/2912 2 12:29 

 الوالد رنيم
 والد آدم

بلة تشرح مقا
موقف اإلباء 
 من التوحد

جمعية بسمة 
 براءة

19/92/2912 2 12:19 
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 : المدة الزمنية المناسبة للريبورتاج -1
 وت  اخا ها  المدة من خالل اعتبارال وهي:  دايقة  26هي  

  التي تبحث عن ل   للتوحد وطريقة  لألسرةدايقة هي المدة المناسبة لريبورتاج صحي موجو  26ان
 52دايقة تعتبر اليلة لتتناول موضوع مفصل حول مرض معين ، و 13ل مبسط ، فعالجو بشك

 دايقة هي مدة كبيرة لي تناول الموضوع واد يكون ممل نوعا ما 
  ان التصوير كان ولق سيناريو يحمل محاور محددة يستلز  اوجابة عن ا لي وال متوسط 
  على األال تسمح لنا بإنجاز ريبورتاج ا ان المادة ااجمالية المصورة والمقدرة بساعتين و نصف

 دايقة وا يتجاوزها . 26يقل عن 

III مرحلة ما بعد التصوير 
 المشاهدة ومعاينة المادة :-1

بحيث يقو   المونتاجين وهما مرحلة التصوير ومرحلة تالخطوة الفاصلة بين مرحل المشاهدةتعتبر عملية  
،ومن الضروري ان يحدد المشاهد التي تخد  علي ا نظرة شاملة على المادة التي تحصل  بإلقاءالصحفي 
ويعمل الصحفي على جدولة كل المقاطع التي مع اخا اعتبار كل لقطة وجماليت ا الفنية ،  ، موضوعو

وترميزها ووضع ا كمشاهد رايسية وثانوية  المفضلةتحصل علي ا بعد مشاهدت ا كل ا واصطفاء المادة 
المشاهدة ، لي هاا الريبورتاج كانل عملية  تفاصيل الموضوعكل هاا حسب السينوبسيس الاي يحمل 

والمعلومال التي عبر مراحل التصوير واختيار المشاهد التي يمكننا ان ندرج ا لي الريبورتاج  والمعاينة
وهاا ولق سيناريو  نبحث عن ا والتي تعد إجابة عن األسالة المطلوب اوجابة عن ا لي الريبورتاج .

 .ريبورتاج يل عملية التحك  لي المدة الزمنية المخصصة للمسطر من أجل تس
 

( هي كاالتي Dop-sheetمعاينة المادة المصورة وتفريغها تحضيرا لعملية المونتاج )( : 1الجدول )
 : 

مدة اللقطة  ملخص فكرة اللقطة رقم الشريط او الملف االليكتروني رقم اللقطة
 بالثانية والدقيقة

موقعها على 
 الشريط او

 الملف بالثانية
1 MVI_5983 ثا 17 ثا 0 الطفلة متوحدة 
2 MVI_5982 ثا 6 ثا 3 طفل متوحد 
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3 MVI_6133 ثا 11 ثا 3 طفل تالعبه المربية 
1 MVI_6027 ثا 27 ثا 3 طفلة تالعبها المربية 
2 MVI_6087 ثا 15 ثا 2 طفلة تلعب بالرجوحة 
6 MVI_6125 ثا 47 ثا 2 أطفال اثناء اللعب 
0 MVI_5999  أطفال في فترات

 التدريب
 ثا 55 ثا 6

8 MVI_5983  أطفال التوحد
يجلسون مع المربي 

 او المدرب

 ثا 52 ثا 1

0 MVI_6007  أطفال التوحد
 مجتمعين

 ثا15 ثا2

19 MVI_6042  طفل التوحد في حيز
 للعب

 ثا11 ثا2

11 MVI_6038  طفلة في حالة
 الرفرفة باليد

 ثا 23 ثا 3

12 MVI_6035 ثا 14 ثا 2 طفل شارد الذهن 
13 MVI_6043  طفل يضحك من غير

 سبب
 ثا 13 ثا 0

11 MVI_6010  طفل يقوم بتمرين
 تعديل سلوك

 ثا 6 ثا 6

12 MVI_6043  أطفال يحيطون
برئيس الجمعية او 

 المركز

 د 1 ثا 8

16 MVI_6012  طفل في ساحة
 اللعاب

 ثا 7 ثا 2

10 MVI_5991 ن أطفال التوحد يلعبو
 بالرجوحة

 د  2 ثا 0

18 MVI_6144  المربي يدفع الطفل
 للعب

 ثا 15 ثا 2
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10 MVI_6099 ثا 10 ثا 6 طفل خائف من اللعبة 
29 MVI_6088 ثا 0 ثا 1 طفل يطأطئ راسه 
21 MVI_6159  أرشيف صعوبة

 التعامل مع الطفال
 ثا 21د 2 ثا 6

22 MVI_6150  أطفال اثناء التدريب
 على المشي

 ثا 17 ثا 8

23 MVI_6130  أطفال اثناء التدريب
 على المشي

 د 5 ثا 2

21 MVI_6097  التدريب عن طريق
 السباحة

 د 3 ثا 6

22 MVI_6094 ثا 17 ثا 2 طفل امام المربية 
26 MVI_6083  طفلة متوحدة ال تجيد

 الكالم
 ثا14 ثا 2

20 Teach Your Baby to Crawl 
Early 

 د 41 ثا 8 رضيع

28 MVI_8482 ثا 10 ثا 0 طفل متوحد 
 الجانب الحسي الحركي 20

 أرشيف
طفل يقوم بتمرين 

 المشي
 ثا 22د 1 ثا 1

39 autism-trial-jpeg-2 ثابتو ثا 3 صور توضيحية للمخ 
31 111324_10t97_cerveau- ثابتو ثا 3 صور توضيحية للمخ 
32 aspergers ثابتو ثا 3 كلمة اسبرجر 
33 autism_01 ثابتو ثا 1 ة للمخصور توضيحي 
31 MVI_6199 ثا 6 ثا 3 لوحة مكتوبة 
32 MVI_6207 ثا 4 ثا 3 طبيب النفس العيادي 
36 MVI_6206 د 5 ثا3 طبيب النفس العيادي 
30 MVI_6205  شهادات  على

 الحائط
 ثا 0 ثا3

38 MVI_6196  مقابلة مع كمال حاج
 إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 12
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30 MVI_6239 لم النفس دكتور في ع
 اما الحاسوب

 ثا 6 ثا 6

19 MVI_6241  مقابلة مع د رابحي
 إسماعيل

 ثا 19
 

 ثا 54د  13

11 MVI_5998  صعوبة الطفل في
 اللعب

 ثا 14 ثا 0

12 MVI_6014 ثا 10 ثا 13 صورة يظهر بها نص 
 ثابتو ثا 12 صور انفوغرافية نص 55 13
11 Sans autism ثابتو ثا 12 صور انفوغرافية 
12 Untitled مقابلة مع فرانواس  سالمي

 سالمي
 ثا 40 ثا 10

16 Human DNA Code د 40 ثا11 صور تشريحية 
10 MVI_6038  أطفال تبدو عليهم

 التصرفات الغريبة
 ثا 22 ثا 11

18 MVI_6038 ثا 0 ثا 6 صورة حائطية 
10 Video Overlay  صور للحقن داخل

 المخبر
 د1 ثا 0

29 MVI_6196 مع الدكتور  مقابلة
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 23د و 1

21 Human DNA Code د40 ثا 0 رسم تشريحي للسموم 
22 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور

 كمال حاج إبراهيم
 
 ثا 12

 ثا 55د  17

23 Human DNA Code  رسم تشريحي
 للفيروس

 د 40 ثا19

21 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 26

22 MVI_6241  مقابلة مع د رابحي
 إسماعيل

 ثا 54د  13 ثا 39

26 Untitled  11 ثا 55 ثا 12 صور انفوغرافية 
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20 MVI_6241  مقابلة مع د رابحي
 إسماعيل

 ثا 54د  13 ثا 11

28 Untitled 2 ثا 22 ثا 11 صور انفوغرافية 
20 Teach Your Baby to Crawl 

Early 
 د 41 ثا 0 صورة رضيع

69 MVI_5992  أطفال التوحد
يندمجون مع الطفال 

 العاديين

 ثا 44 ثا 0

61 Autism-Awareness-Postcard  صور انفوغرافية
توضح عملية 

 التواصل

 ثا 16 ثا 0

62 MVI_6016  التدريب اثناء الفترة
 الصباحية

 ثا 20 ثا 8

63 MVI_6051  الطرق العالجية في
 تعديل السلوك

 ثا 2
 

 ثا 32

61 MVI_8484  مقابلة مع المدرب
 فاروق مفتاح

 ثا 56د  4 ثا 20

صور أرشيف لدمج  التفاعل ااجتماعي 62
 المدرسي

 ثا 13د  2 ثا 21

66 MVI_8484  مقابلة مع المدرب
 فاروق مفتاح

 ثا 56د  4 ثا 18

60 MVI_6115 اث 7 ثا 1 قاعة االرطفوني 
68 MVI_6116  مقابلة مع االرطفوني

 محمد بوعاش
 ثا 56د  2 ثا 22

60 MVI_6152  الدوات المستعملة
 في تعديل السلوك

 ثا 25 ثا 2

09 MVI_6159  المدربة اثناء التعامل
 مع الطفال

 ثا 14 ثا 11

01 MVI_6018  ثا 14 ثا 2طفلة متوحدة تحاول 
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التواصل مع الطفال 
 العاديين

02 MVI_6042  التواصل البصري مع
 الطفال

 ثا 23 ثا 12

03 MVI_5991  صبورة بها صور
 الحضور

 ثا 5 ثا 2

01 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 19

02 MVI_6005 45 ثا 12 حركات رياضية 
06 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور

 كمال حاج إبراهيم
 اث 55د  17 ثا 39د و  1

00 MVI_6037  المربية تعمل في
 تمرين لطفل متوحد

 ثا 21 ثا19

08 MVI_6038  طفلة تقوم بربط
 االشكال مع بعضها

 ثا 51 ثا 8

00 MVI_6013  طفل يقوم بتمرين
 بصري

 ثا 54 ثا 11

89 MVI_8515  طفلة تقوم بربط
 االشكال مع بعضها

 ثا 35 ثا 6

81 MVI_8487 ثا6 ثا 6 الرفرفة باليدين 
82 MVI_8520  متوحد يصدر أصوات

 غير مفهومة
 ثا 12 ثا 11

83 MVI_6116  مقابلة مع االرطفوني
 محمد بوعاش

 ثا 56د  2 ثا 23

81 MVI_6106 ثا 0 ثا 0 متوحد بنظرات طائشة 
82 MVI_6106 ثا 13 ثا 19 متوحد بنظرات طائشة 
86 MVI_6113 ثا 16 ثا 3 أدوات تعليمية 
80 MVI_5985 أدوات  طفلة مع

 التعليم
 ثا 14 ثا 3
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88 MVI_5994  رسومات أطفال
 التوحد

 ثا 10 ثا 1

80 MVI_6078  رسومات أطفال
 التوحد

 ثا 16 ثا 2

09 MVI_5980 ثا 5 ثا 1 أدوات تعليمية 
01 MVI_6039 ثا 6 ثا 3 مجسم النسان 
صور أرشيف طفلين  دعاء الصباح 02

 يرددان معا دعاء
 ثا 12د 1 ثا 6

طفل متوحد يجلس  يقرا سورة الفاتحة م دي 03
 ويقراء القران

 ثا 12د 1 ثا 3

 ثا 44د  3 ثا 2 طفل يقص الوراق القص 01
اماني وزكريا وآية وم دي  يتعلمون  02

 االوان المااية
 ثا 44د  3 ثا 0 رسم باالوان المائية

 ثا 44د  3 ثا 19 اللعب بالعجين 1العجين 06
00 
 

MVI_8484  المدرب مقابلة مع
 فاروق مفتاح

 ثا 56د  4 ثا 12

08 MVI_8529  طفل ادم في تمرين
 تعديل السلوك

 ثا 14 ثا 0

00 MVI_8532  طفل زكريا في تمرين
 تعديل السلوك

 ثا 14د  1 ثا 11

199 MVI_8484  مقابلة مع المدرب
 فاروق مفتاح

 ثا 56د  4 ثا 3

191 MVI_5987  قاعة االلعاب
 الرياضية

 ثا 4 ثا 1

192 MVI_5986 ثا 4 ثا 3 سلة كرات 
 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور

 كمال حاج إبراهيم
 ثا 55د  17 ثا 1

193 MVI_6150  كتاب حول النشاطات
 التعليمية

 ثا 21 ثا 0
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191 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 2

192 MVI_6052 ثا 6 ثا 1 تعليم ربط الحذاء 
196 MVI_6051 ثا 7 ثا 1 تعليم قفل االزرار 
190 MVI_6033  برنامج تعليمي

 مكتوب على لوحة
 ثا 11 ثا 0

198 MVI_6034  برنامج تعليمي
 مكتوب على لوحة

 ثا 4 ثا 1

190 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 11

119 MVI_8484  المدرب فاروق يقوم
 وحديبتمرين لطفل ت

 ثا 36 ثا 6

التعامل الوالد مع ابنه  141145_21141322 111
 المتوحد أرشيف

 ثا 12د 2 ثا 8

112 MVI_6036 ثا 7 ثا 0 الدائرة الصباحية 
113 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور

 كمال حاج إبراهيم
 ثا 55د  17 ثا 19

والد يحاول ان يجلس  م دي ما ابل ااكاديمي 111
 ولده المتوحد

 ثا 44د 3 ثا 2

112 MVI_8527 ثا 55د  5 ثا 11 مقابلة مع والد ادم 
116 MVI_8511 ثا 32د  5 ثا 29 مقابلة مع والد رنيم 
110 MVI_6098 ثا 17 ثا 19 طفل اثناء التدريب 
118 MVI_6096  مربية تداعب طفلة

 متوحدة
 ثا 15 ثا 2

110 ٤١١٤٤١_١٠٤١٤١٠٢ 
 أرشيف

مربية تعلم الطفل 
 الرسمالمتوحد 

 ثا 32د 2 ثا 19

129 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 0

121 What is Autism  ثا 44د 2 ثا 3رسم انفوغرافيا 
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توضيحي لعملية 
 التواصل

122 MVI_6196  مقابلة مع الدكتور
 كمال حاج إبراهيم

 ثا 55د  17 ثا 3

123 MVI_6048  طفل يتعامل مع
 الذكي الهاتف

 ثا 54 ثا 6

121 MVI_8527 ثا 55د  5 ثا 10 مقابلة مع والد ادم 

122 MVI_8513 ثا 32د  5 ثا 8 مقابلة مع والد رنيم 
126 MVI_8528  متوحد تمكن من

 كتابة التاريخ
 ثا 35د  1 ثا 13

120 capture_Sat_Apr_04_10.52.15  عرض مصور من
شاشة متصفح 

تعرض ابرز عشرة 
ا من عباقرة عانو 
 التوحد

 ثا 17د 1 ثا 10

   شارة النهاية   128

 
 :  التعليق-1

هو توجيو الحديث بواسطة شخصيال او راوى خارجي الى الجم ور المباشر .وهي طريقة م ثرة من      
ناحية الشرح رغ  ان ا تقليديةو مكررة .ويجب ان يثري التعليق القصة من خالل التنااض ،او الفكاهة ،او 

 ويمكن استخدا  طريقتين للتعليق:السخرية .
الطريقة ااولى يظ ر لي ا الراوي على الشاشة والطريقة الثانية يسمع لي ا صول الراوى بينما تعرض 

 narration voice overصور اخرى تتعلق بالموضوع وها  الطريقة الثانية تسمى الصول لوق التعليق 
 1.عد البصري الى المش د،وهي اال مباشرة واكثر  امتاعا بسبب اضالة الب

 : والميكساج  المونتاج-2

                                                 
 844، ص 4101د.منى الصبان:من مناهج السيناريو واالخراج والمونتاج ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، االردن،  1
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عملية تقنية يقو  ب ا المركب، وهي تعني تجميع اللقطال وربط ا باستبعاد اللقطال الغير صالحة وهي  
ضالة لقطال ما أو تبديل وترتيب اللقطال بطريقة المخالفة لترتيب  من حيث المضمون أو النوعية، وا 

لمكلف ب ا  العملية ألنو عمل معقد وسريع التأثر، حيث يتطلب والمركب هو الشخص ا . تصويرها
نظرا للخبرة السابقة ولشغفنا ب اا العمل، وهو ما  بنفسيلتركيب ا ت ااختيار، اولغاء، اولصاق.. ولي 

ببرنامج  واد كان التركيب راميا بواسطة ج از الكمبيوتر، حيث ت  تركيب العمل، س ل العمل أكثر
SONY VEGAS PRO 11   
 واد امنا خالل ها  المرحلة بد:

 عملية التركيب األولي: من خالل اختيار اللقطال وترتيب ا حسب تصورنا للعمل -3
 القيا  بعملية اانفوغراليا لبعض الصور والفيديو للشرح عن طريق الرس  بج از الكمبيوتر -4
 سيقى تصويرية كمو وااتباس ا وايقاعاتو اختيار الموسيقى التي تتناسب وطبيعة الموضوع  -5
 عملية التركيب الثانية والتي تشمل العمل المنجز بدون جنيريك  -6
 تصمي  الجنريك بشكل يدل على ان الموضوع حول الطفولة  -7

 تحديد اللقطات والمقاطع الصالحة للمونتاج : 
  مشاهدة ما ت  تصوير. 
   تحديد اللقطال الصالحة لينا  وموضوعيا. 
 ر صالحة والتي ا تخد  الفكرةاستبعاد اللقطال والتسجيالل غي. 
 إعادة ترتيب اللقطال ولقا  للسيناريو الاي ت  وضعو. 
 .إدخال المشاهد الضرورية التي تخد  الموضوع 
  : أساليب المونتاج المالئمة 

 :  CUTالقطع 
ر و اانتقال الفوري من صورة إلى أخرى دون مقدمال ودون وجود رابط لني بين ما وهو الوسيلة األكث    

استخدما بين وساال اانتقال وخاصة لي البرامج اوخبارية. وهي الوسيلة العادية لالنتقال وتت  بسرعة 
وبمجرد الضغط على مفتاح اانتقال من كاميرا إلى أخرى, ويمكن تشبيو عملية القطع بانتقال العين 

 البشرية من مشاهدة منظر إلى آخر. 
 : Dissolveالمـزج 
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أكثر وساال اانتقال شيوعا . ويت  ليو مزج ن اية اللقطة السابقة مع بداية اللقطة التالية يعد المزج من      
, لوق  fade-in, والظ ور التددريجي fade-outل ا. ويكون الك عن طريق تدركيب ااختفداء التدريجي

ادد تداخلل . وحين يت  عدرض المزج على الشاشدة، تظ ر ن اية اللقطدة األولى و Overlappingبعض ما 
لي بداية اللقطة الثدانيدة. وغالبا  ما يستخد  المزج للتعبير عن اارتباط القوي بين اللقطتين أو اانتقال 

 الناع  بين لقطتين. وكالك للتعبير عن تغيير طفيف لي الزمان أو المكان أو األلكار أو جميع ما. 
  : FADE IN –FADE UOTاالختفـاء والظهور التدريجي 

هو اختفاء تدريجي لصورة معروضة, وظ ور تدريجي للصورة الجديدة, وهو من أاد  أشكال اانتقال,      
عندما تتحول الشاشة بالتدريج إلى السواد. ويحدث الظ ور  Fade-outويحدث ااختفاء التدريجي 

هو بداية عندما تظ ر الصورة على الشاشة تدريجيا  من السواد, ومكانو الطبيعي  Fade-inالتدريجي 
العمل ون ايتو وهو يماثل ستارة المسرح لي األعمال المسرحية. ولكن لي حال وجود  لي وسط العمل لانو 

 إما أن يعبر عن حالة حزن شديد أو يعبر عن مرور لترة زمنية كبيرة. 
 

  : Wipeالمسـح 
دورة اللقطدة الثدانيدة هو إحالل صورة لقطة محل أخرى باوزاحة التدريجية, ويحدث الك حين تمسح ص     

صدورة اللقطدة األولى. ويمكن أن يظ ر المسدح من أي اتجدا , لقدد يكدون رأسيدا , أو ألقيدا , أو ماادال , أو من 
 1المركز إلى الخدارج. كما يمكن استخدا  أشكال أخرى للمسح مثل الدداارة, أو المربدع, وغيرها.

 ( نظام المونتاج الغير خطي )غير المتتاليNonlinear Editing System: 
ويعتبر هاا النظا  األحدث، حيث أحدث ثورة لي مونتاج الفيديو لأصبح من الممكن إدخال تعديالل    

لي تتابع الصورة باوضالة والحاف دون أن ي ثر على اللقطال المجاورة مثلما يحث عند الكتابة على 
ضالة كلمال حيث يمكن إ Microsoft Wordبرنامج معالجة ال نصوص جراء تصحيحال وحاف وا 

ليتأال  النص تلقاايا  مع ها  التغيرال. وهنا على المونتير أن يعمل بأي ترتيب يريد  سواء لي البداية أو 
الوسط أو الن اية، وهو ليس بحاجة إلى تسجيل أي لقطة على شريط الفيديو إا بعد اانت اء من مونتاج 

  المونتاج غير الخطي خاصية البحث والوصول إلى أي لقطة أو جميع لقطال برنامجو. كما ولر نظا
مش د بسرعة كبيرة وبدون ترتيب, كالك أتاح إمكانية إضالة م ثرال الفيديو, والرسو  والصور بشكل متقن 

                                                 
 38ص،   المرجع نفسه  1
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وسريع, ويعتمد نظا  المونتاج غير الخطي بشكل أساسي على ج از الكمبيوتر بمكوناتو األساسية 
، وبفضل عرض العمل المصور لي ج از الكمبيوتر Hardwareو التج يزال )أ Software)البرامج 

على شكل يشبو الشريط السينمااي يجعل المونتير المتخصص اادرا  على التحك  لي أي جزء منو من 
 خالل إضالة أو حاف لقطة لي أي وال يشاء

 :  االيقاعات المتبعة في المونتاج 
مونتاج ، والك ان موضوع الريبورتاج يتماشى مع األسالة التي هي علي ا ال ناهناك ستة ايقاعال اعتمد 

لي األصل موضوع الريبوتاج ، مع ابتداء الريبوتاج بإيقاع هادى وم ثر لجاب انتبا  المشاهد ل ا  المقدمة 
لمااا ا نرى صفة وبعدها تعريف بالتوحد وأسباب التوحد ، واايقاع الثاني الاي يجيب عن الس ال 

، واايقاع الموالي يختلف ليضفي  يحس بو المشاهد بين أطفال التوحد وهاا يعطي ايقاعا اخرمشتركة 
نوعا من اوحساس العاطفي اتجا  عمليا  التواصل اللفظي وغير لفظي لدى أطفال التوحد ، ث  إيقاع اخر 

قاع السادس لعملية تعديل السلوك والاي يعطي انطباع بالعمل والتعب وعد  ااستسال  للمرض وااي
واألخير يعطي انطباع بالنجاح واامل الاي يبحث عنو ااولياء الاين لدي   أطفال توحد بحيث تزرع ها  
الن اية نوعا من اامل من خالل عرض نمااج من شخصيال كبيرة وتعاني من نفس المرض الاي يعاني 

 الموسيقى حسب كل إيقاع وهي كااتي : نا منو ابناءه   . استخدم
 ( : يوضح كل من االيقاع والموسيقى المستخدمة .2دول )الج

 
 الموسيقى   اإليقاع 

 Sad Music -موسيقى حزينة   مقدمة

 Powerfully emotional Piano - Roy تعريف بالتوحد وأسباب التوحد
Todd 

 Musique triste - Sad music لمااا ا نرى صفة مشتركة بين أطفال التوحد

 YANNI-OneMan's Dream وغير لفظي لدى أطفال التوحد التواصل اللفظي
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 Musique sans parole triste et très تعديل السلوك والاي يعطي انطباع بالعمل والتعب
émouvante...Sad 

إمكانية التحسن للطفل التوحدي ونمواج عن العباارة 
 الاين عانوا من التوحد 

 موسيقى حماسية روعة

 

 ساج : توصيف عملية الميك

وبإعتبار sony vegas pro 11 ) ت  القيا  بالميكساج بنفس البرنامج الاي ت  بو المونتاج )   
الميكساج  عمليو تخص الصول لقط حتى لو كان العمل بو ريبورتاج  او ليل  سنيمااى وهو اعطاء كل 

يكون جميع التراكمال تراك من الصول مقدارا مناسبا من العلو او اانخفاض  حتى ا ي ثر على ااخر و 
لي تناسق وخلط مناسب يناسب غرض الصول لى المشروع مع اضالو الم ثرال على كل مسار 

 .وسوني ليغاس يتيح الكثير من التعديالل على الصول ،  والمحسنال

 جينريك البداية والنهاية :  - 3
لريبورتاج يحمل موضوع يعد الجنريك بصفة عامة على شكل المحتوى الاي يحملو الموضوع ، لغي هاا ا 

حول الطفل والطفولة ، لجنريك البداية سيعطي إشارة الى ان العرض سيكون حول الطفل وبما ان 
الجنريك يحمل معلومال تخص طبيعة الموضوع ونوعو لسيعرف المشاهد ان الريبورتاج حول الطفل 

ن ااية حول الريبورتاج  والعنوان حول التوحد لدى األطفال ، اما جنريك الن اية لسيعرض معلومال
 والعاملين عليو ، والمعلومال المدرجة بجنريك البداية والن اية هي كااتي : 

 جينيريك البداية :
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية علو  اوعال  و اوتصال
 اس  علو  اوعال  واوتصال

 يقد  :
 ريبورتاج مصور لنيل ش ادة الماستر

 تخصص إااعة وتلفزيون
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 : وانتحت عن
 أطفال التوحد ... معدمون على ايد الحياة

 : من إعداد
 زغدي محمد الصغير
 : تحت إشراف الستاذ
 لرزولي طو مختار

 : السنة الجامعية
2114/2115 

 
 جينيريك النهاية :

 كنت  مع :
 ريبورتاج مصور لنيل ش ادة الماستر لي علو  اوعال  واوتصال

 تخصص إااعة وتلفزيون
 :  تحت عنوان

 أطفال التوحد ... معدمون على ايد الحياة
 : إعداد

 زغدي محمد الصغير
 تحت إشراف الستاذ :
 لرزولي طو مختار

 تصوير :
 زغدي محمد الصغير

 تركيب :
 زغدي محمد الصغير

 السنة الجامعية:
2114/2115 



 

 
34 

 

 التقطيع التقني لربورتاج " أطفال التوحد ... معدمون على قيد الحياة( : 6الجدول )

 شريط الصورة   شريط الصوت

 شارة البداية   

توصيف  الضوضاء

 الموسيقى

المؤثرات  التعليق حديث

 البصرية

 مدة

 اللقطة

مؤثرات 

 االنتقال

حركة 

 الكاميرا

 رقم محتوى المشهد نوع اللقطة

 المشهد

موسيقى مرتفعة  بال

 قليال

تدرج لوني +  بال بال

 عرض بطيئ

الظهور  ثا 7

 التدريجي

الطفلة رنيم داخل  بةمقر ثابته

 الجمعية

1 

موسيقى تبدا في  

 االنخفاض

عيون تبحث عن  

 االمل

تدرج لوني + 

 عرض بطيئ

 2 طفل متوحد مقربة جدا ثابته المزج ثا 3

عن الحب في   موسيقى منخفضه 

 قلوب االخرين

 3 طفل تالعبه المربية متوسطة ثابته قطع ثا 3 عرض بطيء

من عن األمان   موسيقى منخفضه 

 لمسة صادقة

 مقربة ثابته قطع ثا 3 عرض بطئ

 

 4 طفلة تالعبها المربية

عن لعبة يفرغ   موسيقى منخفضه 

فيها طاقة الوحدة 

 التي يعيش بها

حركة  قطع ثا 5 عرض بطيء

الكاميرا 

 الحرة

 

لقطة متوسطة 

 قريبة

طفلة تلعب 

 باألرجوحة

5 

تراهم يلعبون   موسيقى منخفضه 

ويمرحون في 

مكان مركز او 

 يتكفل بهم

  بانورامية قطع ثا 5 

لقطة متوسطة 

 قريبة

 6 أطفال اثناء اللعب

يعي امكاناتهم    موسيقى منخفضه 

ويشعر 

باحتياجاتهم 

حركة  قطع ثا6 عرض بطيء

الكاميرا 

 الحرة

 

لقطة متوسطة 

 قريبة

أطفال في فترات 

 التدريب

7 
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 ويطلق ضحكاتهم

وينشر افراحهم ،   موسيقى منخفضه 

لهم اكثر ويجع

تمسك بمعنى 

 الحياة

أطفال التوحد  عامة تابتة قطع ثا4 عرض بطيء

يجلسون مع المربي 

 او المدرب

8 

 لقطة متوسطة بانورامية قطع ثا5 عرض بطيء   موسيقى مرتفعة 

 طويلة

أطفال التوحد 

 مجتمعين

9 

أطفال يحاولون   موسيقى منخفضه 

ان يجدوا معنى 

 للعالم الخارجي

 لقطة متوسطة بانورامية قطع ثا5 عرض بطيء

 طويلة

طفل التوحد في حيز 

 للعب

11 

فيعبرون عنها   موسيقى منخفضه 

بنشاط غريب، 

 وحركات متكررة

طفلة في حالة  قريبة ثابته قطع ثا 3 

 الرفرفة باليد

11 

تجدهم يحدقون   موسيقى منخفضه 

 طائشةبنظرات 

 12 طفل شارد الذهن قريبة ثابته قطع ثا 5 تدرج لوني

واحيانا بحاالت   موسيقى منخفضه 

يصحبها البكاء 

تارة والضحك 

تارة أخرى ، انه 

 ىل مرضاطفا

،،  بالتوحد

عن  ونيختلف

 األطفال االخرين

طفل يضحك من غير  قريبة ثابته قطع ثا 7 

 سبب

13 

عن  ون،، يختلف  موسيقى منخفضه 

 األطفال االخرين

طفل يقوم بتمرين  قريبة ثابته قطع ثا 6 

 عديل سلوكت

14 
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وكذلك من يقدر   موسيقى منخفضه 

 ماختالفه

 مويساعده

حياة  واليعيش

 افضل

أطفال يحيطون  قريبة جدا ثابته قطع ثا 8 عرض بطيء

برئيس الجمعية او 

 المركز

15 

 لقطة متوسطة ثابته قطع ثا 5    موسيقى مرتفعة 

 طويلة

طفل في ساحة 

 األلعاب

16 

حركة  قطع ثا 7 عرض بطيء   موسيقى مرتفعة 

الكاميرا 

 الحرة

أطفال التوحد يلعبون  عامة

 باألرجوحة

17 

حركة  قطع ثا 5 عرض بطيء   موسيقى مرتفعة 

 راسية

 لقطة متوسطة

 طويلة

المربي يدفع الطفل 

 للعب

18 

تدرج في  

 الموسيقى

  يواجه العديد 

 

 لقطة متوسطة بانوراميه  ثا 6

 طويلة

 19 طفل خائف من اللعبة

من اطفال التوحد   ى منخفضهموسيق 

 مصيرا مجهوال

 لقطة متوسطة ثابته قطع ثا 4 

 طويلة

 21 طفل يطأطئ راسه

بعد أن أدخل هذا   موسيقى منخفضه 

المرض معظم 

األولياء في 

دوامة،، جراء 

حاالت أبنائهم 

المستعصية 

،والتي لم يجدوا 

لها منفذا 

لتشخيصها ،، 

 لقطة متوسطة بانورامية قطع ثا 6 عرض بطيء

 طويلة

أرشيف صعوبة 

 التعامل مع األطفال

21 
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حيث تبقى هذه 

الفئة تعاني شدة 

 حالها

،، فالطفل   موسيقى منخفضه 

 بمرضالمصاب 

التوحد يواجه 

العديد من 

 الصعوبات

عرض بطيء 

+ اطار 

 الكاميرا

  مزج ثا 8

 ثابته

 لقطة متوسطة

 طويلة

أطفال اثناء التدريب 

 على المشي

22 

عرض بطيء    فعةموسيقى مرت 

+ اطار 

 الكاميرا

زووم الى  قطع ثا 5

 الخلف

 لقطة متوسطة

 طويلة

أطفال اثناء التدريب 

 على المشي

23 

عرض بطيء    موسيقى مرتفعة 

+ اطار 

 الكاميرا

حركة  قطع ثا 6

الكاميرا 

 الحرة

التدريب عن طريق  عامة

 السباحة

24 

الكثير منا من   موسيقى منخفضه 

يجهل هذا 

 ، ويعرفالمرض 

التوحد بانه  

اضطراب النمو 

العصبي الذي 

يتصف بضعف 

التفاعل 

 االجتماعي

رسم توضيحي 

 )انفوغرافيا (

زووم الى  قطع ثا 5

 االمام

 لقطة متوسطة

 طويلة

 25 طفل امام المربية

والتواصل اللفظي   موسيقى منخفضه 

وغير اللفظي،، 

طفلة متوحدة ال تجيد  يبةقر ثابته قطع ثا 5 

 الكالم

26 
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وبأنماط سلوكية 

 مقيدة ومتكررة

وتتطلب معايير   موسيقى منخفضه 

التشخيص 

ضرورة أن 

تصبح األعراض 

واضحة قبل أن 

يبلغ الطفل من 

العمر ثالث 

 سنوات

حركة  قطع ثا 8 

الكاميرا 

 الحرة

 27 رضيع قريبة

، ويؤثر التوحد .  موسيقى منخفضه 

على عملية 

معالجة البيانات 

 في المخ ، وذلك

بتغييره لكيفية 

ارتباط وانتظام 

الخاليا العصبية 

 ونقاط اشتباكها

رسم توضيحي 

على الفيديو + 

 وقف

 28 طفل متوحد قريبة ثابته قطع ثا 9

ولم يفهم جيًدا   موسيقى منخفضه 

كيف يحدث هذا 

األمر ويعتبر 

التوحد أحد ثالثة 

اضطرابات تندرج 

تحت مرض طيف 

 التوحد

 توسطةلقطة م راسية قطع ثا 4 

 طويلة

طفل يقوم بتمرين 

 المشي

29 
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و يكون   موسيقى منخفضه 

 االضطرابان

 

 31 صور توضيحية للمخ عامة ثابته قطع ثا 3 

الثاني والثالث   موسيقى منخفضه 

 « مًعا

 31 صور توضيحية للمخ قريبة جدا ثابته قطع ثا 3 

أسبر متالزمة   موسيقى منخفضه 

 ،،« جر

 متوسطة لقطة ثابته قطع ثا 3 

 طويلة

 32 كلمة اسبر جر

التي تفتقر إلى   موسيقى منخفضه 

التأخر في النمو 

المعرفي وفي 

 اللغة

 33 صور توضيحية للمخ قريبة جدا ثابته قطع ثا 4 

ويوضح كمال   موسيقى منخفضه 

 حاج ابراهيم

زووم الى  قطع ثا 3 

 الخلف

 34 لوحة مكتوبة قريبة

لم الباحث في ع  موسيقى منخفضه 

 النفس العيادي

 35 طبيب النفس العيادي قريبة ثابته قطع ثا 3 

هذا النوع من   موسيقى منخفضه 

االضطرابات التي 

يصاب بها 

 االطفال

 36 طبيب النفس العيادي قريبة ثابته قطع ثا3 

 لقطة متوسطة راسية قطع ثا3    موسيقى مرتفعة 

 طويلة

 37 شهادات  على الحائط

حديث  موسيقى مرتفعة 

 المقابلة

  قطع ثا 42  

 ثابته

 لقطة متوسطة

 طويلة

مقابلة مع كمال حاج 

 إبراهيم

38 
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ويضيف الدكتور   موسيقى منخفضه 

في علم النفس 

رابحي اسماعيل 

جانبا اخر لمفهوم 

 التوحد

 

 لقطة متوسطة مسح قطع ثا 6 

 طويلة

دكتور في علم النفس 

 اما الحاسوب

39 

حديث  موسيقى منخفضه 

 بلةالمقا

 ثا 41  

 

قريبة ثم  فالش قطع

 متوسطة قريبة

مقابلة مع د رابحي 

 إسماعيل

41 

ان عدد المصابين   موسيقى منخفضه 

 بالتوحد المصرح

حركة  قطع ثا 7 

الكاميرا 

 الحرة

قريبة ثم 

 متوسطة قريبة

صعوبة الطفل في 

 اللعب

41 

بهم في الجزائر   موسيقى منخفضه 

ألف  81يبلغ 

ن حالة،، بعدما كا

ال  2114في سنة 

ألف  41يتجاوز 

حالة،، بحيث 

هناك سبع عشرة 

حالة جديدة  

اسبوعيا ،  

مركزا  36وهناك 

عبر الوطن على 

 االقل ،

 42 صورة يظهر بها نص لقطة أمريكية تابته قطع ثا 13 انفوغرافيا

يصاب بمرض   موسيقى منخفضه 

-1التوحد حوالي 

 111من كل  2

زووم الى  قطع ثا 12 انفوغرافيا

 الخلف

رسوم متحركة  عامة

 انفوغرافية

43 
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شخص في جميع 

، أنحاء العالم،

ويصاب به 

مرات  4األوالد 

 أكثر من البنات

يعد مرض التوحد   موسيقى منخفضه 

من بين األمراض 

التي الزالت قيد 

البحث لمعرفة 

أسبابها،، كما أن 

األطباء لم 

يفصلوا بعد في 

هذا المرض إن 

كان مرضا 

أم ال؟،،  فيزيائيا

في الوقت الذي 

يعتبره آخرون 

 مرضا نفسيا

رسوم متحركة  عامة ثابته قطع ثا 12 انفوغرافيا

 انفوغرافية

44 

الحديث باللغة 

الفرنسية  

 بصوت منخفض

حديث  موسيقى منخفضه

المقابلة 

دوبالج 

فوزية 

بن 

 شرودة

مقابلة مع فرانواس  قريبة ثابته قطع ثا 47  

 سالمي

45 

وللتوحد أسس   ضهموسيقى منخف 

وراثية قوية،، 

زووم الى  قطع ثا11 انفوغرافيا

 االمام

 46 شريحيةصور ت قريبة جدا
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على الرغم من 

أن جينات التوحد 

معقدة،، وأنه من 

غير الواضح ما 

إذا كان يمكن 

تفسير سبب 

التوحد من خالل 

الطفرات 

من او النادرة،، 

خالل وجود 

مجموعات نادرة 

من المتغيرات 

 الجينية المشتركة

وفي بعض   موسيقى منخفضه 

الحاالت النادرة، 

يرتبط التوحد 

بقوة شديدة مع 

العوامل المسببة 

للتشوهات 

 الخلقية

أطفال تبدو عليهم  قريبة بانورامية قطع ثا 11 

 التصرفات الغريبة

47 
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وتحيط الخالفات   موسيقى منخفضه 

بالمسببات البيئية 

األخرى،، مثل 

المعادن الثقيلة 

المبيدات و

الحشرية أو 

 لقاحات الطفولة

 48 صورة حائطية قريبة ثابته قطع ثا 6 

وال يمكن تصديق   موسيقى منخفضه 

افتراض اللقاح 

بيولوجًي لقلة 

األدلة العلمية 

 المقنعة

صور للحقن داخل  قريبة جدا ثابته قطع ثا 7 

 المخبر

49 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

د  1  

 ثا 23و

مقابلة مع الدكتور  متوسطة قريبة تهثاب قطع

 كمال حاج إبراهيم

51 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

رسم تشريحي  قريبة جدا ترافلين قطع ثا 7  

 للسموم

51 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

   

 ثا 15

مقابلة مع الدكتور  متوسطة قريبة ثابته قطع

 كمال حاج إبراهيم

52 

حديث  موسيقى منخفضه 

 لمقابلةا

زووم الى  قطع ثا11  

 االمام

رسم تشريحي  قريبة جدا

 للفيروس

53 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

مقابلة مع الدكتور  متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 26  

 كمال حاج إبراهيم

54 
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حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

مقابلة مع د رابحي  متوسطة قريبة ثابته مسح ثا 31  

 إسماعيل

55 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

رسوم متحركة  عامة ثابته مسح ثا 12  

 انفوغرافية

56 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

مقابلة مع د رابحي  متوسطة قريبة ثابته مزج ثا 14  

 إسماعيل

57 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

زووم الى  مزج ثا 11  

 االمام

رسوم متحركة  قريبة جدا

 فيةانفوغرا

58 

وعادة ما يالحظ   موسيقى منخفضه 

اآلباء مؤشرات 

التوحد في 

العامين األولين 

 من حياة الطفل

 59 صورة رضيع قريبة ثابته قطع ثا 7 

وتتطور هذه   موسيقى منخفضه 

المؤشرات تطوًرا 

تدريجيًا،، ولكن 

بعض األطفال 

المصابين بهذا 

المرض 

يتطورون في 

النمو بشكل أكثر 

 يمن الطبيع

حركة  قطع ثا 9 

الكاميرا 

 الحرة

أطفال التوحد  متوسطة قريبة

يندمجون مع األطفال 

 العاديين

61 

الطبيعي ثم   موسيقى منخفضه 

يبدأون في 

التراجع أو 

رسوم متحركة  عامة ثابته قطع ثا 7 

انفوغرافية توضح 

 عملية التواصل

61 
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التدهور.، 

وتساعد التدخالت 

السلوكية 

والمعرفية 

والخطابية 

األطفال المصابين 

بالتوحد على 

اكتساب مهارات 

الرعاية الذاتية 

رات ومها

 اجتماعية

ومهارات   موسيقى منخفضه 

التواصل.، وهذا 

ما تعمل عليه كل 

من جمعية بسمة 

 براءة

  ثابته قطع ثا 8 

 قريبة

التدريب اثناء الفترة 

 الصباحية

62 

وفضاء اسمع   موسيقى منخفضه 

بجمعية التاج 

ة بوالية للصح

 الوادي

 ثا 5 

 

الطرق العالجية في  قريبة ثابته قطع

 تعديل السلوك

63 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

لقطة متوسطة  ثابته قطع ثا 29  

 قريبة

مقابلة مع المدرب 

 فاروق مفتاح

64 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

حركة  قطع ثا 21  

الكاميرا 

 الحرة

دمج صور أرشيف ل لقطة متوسطة

 المدرسي

65 
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حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

لقطة متوسطة  ثابته قطع ثا 18  

 قريبة

مقابلة مع المدرب 

 فاروق مفتاح

66 

موسيقى في  

 تصاعد

زووم الى  قطع ثا 4   

 االمام

 67 قاعة االرطفوني قريبة

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

لقطة متوسطة  ثابته قطع ثا 55  

 قريبة

مع االرطفوني مقابلة 

 محمد بوعاش

68 

تتفاوت مشكالت   موسيقى منخفضه 

التواصل لدى 

األطفال 

 التوحديين

زووم الى  قطع ثا 5 

 الخلف

األدوات المستعملة  قريبة جدا

 في تعديل السلوك

69 

وهذا يعتمد على   موسيقى منخفضه 

النمو العقلي 

واالجتماعي لدى 

األفراد. فقد يكون 

بعضهم غير قادر 

الكالم،،  على

بينما نجد آخرين 

منهم لديه 

مفردات لغوية 

 كثيرة

المدربة اثناء التعامل  متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 11 

 مع األطفال

71 

وقادر على   موسيقى منخفضه 

التحدث بعمق 

وبالتفصيل في 

 موضوعات تهمه

 

 عرض بطيء

حركة  قطع ثا 5

الكاميرا 

 الحرة

طفلة متوحدة تحاول  متوسطة قريبة

التواصل مع األطفال 

 العاديين

71 

،. وعلى الرغم   موسيقى منخفضه  التواصل البصري مع  متوسطة ترافلين قطع ثا 15  72 
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من هذا االختالف 

فإن غالبية 

األطفال 

التوحديين لديهم 

مشكالت قليلة، 

أو قد ال توجد 

لديهم مشكالت 

في النطق،، 

ومعظم المشكالت 

التي يعاني منها 

األطفال 

التوحديون تتمثل 

في استخدام اللغة 

بفاعلية في 

المواقف 

االجتماعية.، كما 

أن معظم هؤالء 

األطفال أيضاً 

يعانون من 

مشكالت في 

معاني الكلمات 

 والجمل

 األطفال قريبة

، وكذلك في   موسيقى منخفضه 

 اإليقاع والتنغيم

راسية من  قطع ثا 5 

األسفل 

الى 

 األعلى

صبورة بها صور  قريبة جدا

 ضورالح

73 
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حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 11  

 قريبة

مقابلة مع الدكتور 

 كمال حاج إبراهيم

74 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 75 حركات رياضية متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 15  

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

د و  1  

 ثا 31

 متوسطة ثابته قطع

 قريبة

مع الدكتور  مقابلة

 كمال حاج إبراهيم

76 

 وجود ضوضاء

 صوت مربية

حديث  موسيقى منخفضه

 المدربة

 متوسطة ثابته قطع ثا11  

 قريبة

المربية تعمل في 

 تمرين لطفل متوحد

77 

وجود ضوضاء 

 صوت مربية

حديث  موسيقى منخفضه

 المدربة

حركة  قطع ثا 8  

الكاميرا 

 الحرة

 متوسطة

 قريبة

طفلة تقوم بربط 

 الشكال مع بعضهاا

78 

معظم األفراد   موسيقى منخفضه 

التوحديين ال 

يستطيعون عمل 

تواصل بصري 

كما أن قدرتهم 

على االنتباه 

ضعيفة،. كما 

أنهم غير قادرين 

على استخدام 

الهاديات إما 

كوسائل أساسية 

في التواصل مثل 

 لغة اإلشارة

 متوسطة ثابته قطع ثا 11 

 قريبة

طفل يقوم بتمرين 

 يبصر

79 

او لمساعدتهم   موسيقى منخفضه  حركة  قطع ثا 6  طفلة تقوم بربط  متوسطة 81 
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على التواصل 

،،  غير اللفظي

مثل اإلشارة إلى 

 شيء يريدونه

الكاميرا 

 الحرة

 االشكال مع بعضها قريبة

.، بينما نجد   موسيقى منخفضه 

بعض األفراد 

التوحديين 

يتحدثون بصوت 

عالي النبرة أَو 

لغة شبه يتكلمون 

آلية.، ويهملون 

أو ال يهتمون 

بكالم اآلخرين 

 نال يردووقد 

عندما تناديهم 

 بأسمائهم

زووم الى  قطع ثا 6 

 الخلف

 81 الرفرفة باليدين عامة

طفل متوحد 

يصدر أصوات 

 غير مفهومة

ونتيجة ذلك،،   موسيقى منخفضه

يعتقد البعض خطأً 

أنهم يعانون من 

مشكالت في 

السمع. كما يجد 

فراد األ

صعو  التوحديون

بة في استخدام 

 الضمائر

متوحد يصدر أصوات  قريبة بانوراميه قطع ثا 11 

 غير مفهومة

82 

حديث  موسيقى منخفضه  مقابلة مع االرطفوني  متوسطة ثابته قطع ثا 23   83 
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 محمد بوعاش قريبة المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 7     

 قريبة

متوحد بنظرات 

 طائشة

84 

يميل التوحديون   قى منخفضهموسي 

إلى اسلوب واحد 

 للتعليم

 متوسطة ثابته قطع ثا 11 

 قريبة

متوحد بنظرات 

 طائشة

85 

البصري أو   موسيقى منخفضه 

 السمعي

 86 أدوات تعليمية قريبة ثابته قطع ثا 3 

وإذا كان الطفل   موسيقى منخفضه 

 يحب

طفلة مع أدوات  قريبة ثابته قطع ثا 3 

 التعليم

87 

النظر إلى الكتب   موسيقى منخفضه 

 ةالمصور

رسومات أطفال  قريبة بانورامية قطع ثا 4 

 التوحد

88 

ومشاهدة   موسيقى منخفضه 

 التلفزيون بصوت

 متوسطة ثابته قطع ثا 5 

 قريبة

رسومات أطفال 

 التوحد

89 

أو بدون صوت   موسيقى منخفضه 

ويمعن النظر في 

 الناس واالشياء.

من الضباب 

 ى الوضوحال

 91 أدوات تعليمية قريبة جدا ترافلين قطع ثا 4

فهو، يتعلم   موسيقى منخفضه 

 بالمشاهدة

 91 مجسم النسان قريبة ثابته قطع ثا 3 

وإذا كان يتكلم   موسيقى منخفضه 

كثيراً ويشبع 

استمتاعه بالكالم 

ويحب االستماع 

 إلى الراديو فهو

حركة  قطع ثا 6 

الكاميرا 

 الحرة

 متوسطة

 قريبة

صور أرشيف طفلين 

 يرددان معا دعاء

92 

حركة  قطع ثا 3  متعلم باالستماع  موسيقى منخفضه  طفل متوحد يجلس  متوسطة 93 



 

 
51 

 

الكاميرا 

 الحرة

 ويقراء القران قريبة

وهناك أطفال   موسيقى منخفضه 

يحبون 

التعلم،بالممارسة 

 اليدوية

حركة  قطع ثا 5 

الكاميرا 

 الحرة

 94 وراقطفل يقص األ قريبة

و ، ومظاهرهم   موسيقى منخفضه 

أخذ االشياء 

وفرزها ويعبثون 

باألزرار 

 ويفتحون االدراج

حركة  قطع ثا 7 

الكاميرا 

 الحرة

 95 رسم باالوان المائية قريبة

ومعرفة الطريقة   موسيقى منخفضه 

التي يفضلها 

الطفل التوحدي 

تزيد من إمكانية 

تعلمه بشكل كبير. 

وهذا ما يسمى 

 لمعززبا

حركة  قطع ثا 11 

الكاميرا 

 الحرة

 96 اللعب بالعجين قريبة

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 15  

 قريبة

مقابلة مع المدرب 

 فاروق مفتاح

97 

 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 7  

 قريبة

طفل ادم في تمرين 

 تعديل السلوك

98 

حديث  منخفضهموسيقى  

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 11  

 قريبة

طفل زكريا في تمرين 

 تعديل السلوك

99 

حديث  موسيقى منخفضه  مقابلة مع المدرب  متوسطة ثابته قطع ثا 3   111 
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 فاروق مفتاح قريبة المقابلة

وأفضل طرق   موسيقى منخفضه 

التعلم هي الجمع 

 بين األساليب

قاعة االلعاب  ةقريب ثابته قطع ثا 4 

 الرياضية

111 

-الثالثة )البصري  موسيقى منخفضه 

 اليدوي-السمعي

 112 سلة كرات قريبة ثابته قطع ثا 3 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 4  

 قريبة

مقابلة مع الدكتور 

 كمال حاج إبراهيم

 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

زووم الى  قطع ثا 7  

 الخلف

كتاب حول النشاطات  قريبة جدا

 التعليمية

113 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 5  

 قريبة

مقابلة مع الدكتور 

 كمال حاج إبراهيم

114 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 115 تعليم ربط الحذاء قريبة جدا ثابته قطع ثا 4  

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 116 تعليم قفل االزرار قريبة ثابته قطع ثا 4  

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

برنامج تعليمي  قريبة جدا ترافلين قطع ثا 7  

 مكتوب على لوحة

117 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

برنامج تعليمي  قريبة ثابته قطع ثا 4  

 مكتوب على لوحة

118 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 11  

 قريبة

مقابلة مع الدكتور 

 كمال حاج إبراهيم

119 

كما يفترض ان   موسيقى منخفضه  المدرب فاروق يقوم  متوسطة ثابته قطع ثا 6  111 
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يشتمل برنامج 

عديل السلوك 

جانبا تعليميا 

 لالولياء

 بتمرين لطفل توحدي قريبة

وإعطاء   موسيقى منخفضه 

توجيهات في 

تعامل مع كيفية ال

أبنائهم ، ويرجع 

سبب ذلك في ان 

األطفال ال يملكون 

 اضطراب واحد

قطع +  ثا 8 

اطار 

 الكاميرا

حركة 

الكاميرا 

 الحرة

 متوسطة

 قريبة

التعامل الوالد مع ابنه 

 المتوحد أرشيف

111 

بل هناك اختالف   موسيقى منخفضه 

في السلوك من 

 طفل الخر

زووم الى  قطع ثا 7 

 الخلف

 112 دائرة الصباحيةال قريبة

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته قطع ثا 41  

 قريبة

مقابلة مع الدكتور 

 كمال حاج إبراهيم

113 

حركة  قطع ثا 5    موسيقى منخفضه 

الكاميرا 

 الحرة

والد يحاول ان يجلس  قريبة

 ولده المتوحد

114 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 115 مقابلة مع والد ادم متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 11  

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته مسح ثا 21  

 قريبة

 116 مقابلة مع والد رنيم

ان مرض التوحد   موسيقى منخفضه 

يؤثر على حياة 

 117 لتدريبطفل اثناء ا قريبة ثابته قطع ثا 11 
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العديد من 

األطفال،، ولكن 

المعلومات 

المعروفة عنه 

 محدودة

تبذل مساعي    

كبيرة في التأقلم 

مع المرض وفي 

نشر الوعي بين 

 العامة.

مربية تداعب طفلة  متوسطة قريبة ثايته قطع ثا 5 

 متوحدة

118 

رفع إيقاع  

 الصوت

،لكن حالياً وجد  

أن عشرة % من 

األطفال المصابين 

بالتوحد يمكن 

 شفاؤهم

خفض إيقاع 

 العرض

مربية تعلم الطفل  طة قريبةمتوس ثابته قطع ثا 11

 المتوحد الرسم

119 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

مقابلة مع الدكتور  متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 7  

 كمال حاج إبراهيم

121 

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 انفوغرافيا 

 توضيحي

رسم انفوغرافيا  عامة ثابته قطع ثا 3

توضيحي لعملية 

 التواصل

121 

حديث  وسيقى منخفضهم 

 المقابلة

مقابلة مع الدكتور  متوسطة قريبة ثابته قطع ثا 3  

 كمال حاج إبراهيم

122 

االولياء ايضا   موسيقى منخفضه 

عرفوا مدى 

تحسن سلوك 

طفل يتعامل مع  قريبة ثابته قطع ثا 6 

 الهاتف الذكي

123 
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ابنائهم بعد 

خضوعهم 

لبرنامج تدريبي 

 مطول

ديث ح موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته مسح ثا 17  

 قريبة

 124 مقابلة مع والد ادم

حديث  موسيقى منخفضه 

 المقابلة

 متوسطة ثابته مسح ثا 8  

 قريبة

 125 مقابلة مع والد رنيم

متوحد تمكن من  قريبة ثابته قطع ثا 13 عرض بطيئ   موسيقى مرتفعة 

 كتابة التاريخ

126 

طفال بعض اال  موسيقى منخفضه 

التوحديين لهم 

قدرات خارقة 

ومعدل الذكاء 

أعلى من الطبيعي 

 نوابغ نويصبحو

في مجاالت 

مختلفة مثل 

العلوم 

والرياضيات 

واالدب والرياضة 

 ووبعضهم أصبح

 ينمخترع

وعلماء سجلهم 

حافل في التاريخ 

ترافلين  قطع ثا 17 

الى 

 األسفل

عرض مصور من  عامة

شاشة متصفح 

تعرض ابرز عشرة 

عباقرة عانوا من 

 التوحد

127 
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منهم على سبيل 

المثال : ألبرت 

إينشتاين وبيل 

جيتس وتوماس 

إيديسون 

وإسحاق نيوتن 

 برنارد شوو

 

 128 شارة النهاية         
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 الخاتمة : 
دور كبير لي  ان من خالل مثل ها  الريبورتاجال التي تمس نوعا من أنواع ااضطرابال ل ا      

يف المجتمع لخفض نسبة التزايد الرهيب لألطفال المصابين ب اا المرض الاي تعرلو ا،ونة توعية تثق
األخيرة ، ويعرف موضوع اضطراب التوحد بانو موضوع لي طور الدراسة والبحث عن مسبباتو الحقيقية ، 

مع عامة وما على الباحث واوعالمي اا ان يقو  بنشر الثقالة الصحية لي أوساط ااسر خاصة والمجت
وهاا من خالل اوجابة عن األسالة التي تتبادر لي ااهان من يج لون هاا المرض ، والتي اد طرحناها 
لي هاا الريبورتاج بشكل مختصر وت  اوجابة عن ا ونقل اارشادال الطبية و التجارب السابقة لألولياء 

 ءث التفا ل واامل لدى األولياشااة لدى األطفال ، وكالك ب لوكيفية التصرف لي حالة وجود سلوكيا
، هاا كلو لخدمة اونسانية وخدمة أطفال التوحد بكون   الفاة من األطفال الاين يعانون من مثل ها  
 .معدمون وه  على ايد الحياة 
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 قائمة المراجع : 
واال  للطباعة والنشر  : التوحد الخصااص والعالج ،دارلرج الزريقال إبراهي  عبد اهلل* 1

  .(2113).،األردن
 .(2116، )عمانكوثر حسن عسلية: التوحد، دار صفاء للنشر والتوزيع، * 2
محمد لعقاب : الصحفي الناجح ، )دليل علمي للطلبة والصحفيين وخاليا ااتصال ( ، دار هومة * 3

 .2111،  3للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزاار ، ط
،  1، األردن ، ط  عمان: اوعال  الطبي والصحي ، دار الراية للنشر والتوزيع ،  محمد أبو سمرة* 4

2111 .  
منال طلعل محمود : مدخل إلى عل  ااتصال ، المكتب الجامعي الحديث ، اازاريطة ، اوسكندرية * 5
 ،2112 .  
من مناهج السيناريو واالخراج والمونتاج ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، االردن،  منى الصبان:* 6

4101 .   
ة اوعال  ، يس  اوااعة بكلعادل عبد الغفار : الكتابة لإلااعة والتلفزيون ، ا :نسمة احمد البطريق  *7

 .2115جامعة القاهرة ، 
نفي اج 22مقابلة مع السيدة ا  رليق : والدة طفل مصاب بإضراب التوحد ، الوادي ، الجزاار ، * 0

 .صباحا  11:31،  2115
نفي اج 22ا  احمد : والدة طفل مصاب بإضراب التوحد ، الوادي ، الجزاار ، السيدة مع مقابلة . *4

  صباحا . 11:31،  2115
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