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 اّال ّقثل كل شًء ًحوذ هللا الكشٌن العضٌض الحوٍذ على  هٌَ ّكشهَ ّتْفٍقَ إلتوام

 ُزا العول ّاًجاصٍ على ُزا الْجَ، فلَ كل الفضل ّالشكش على رلك،

 ثن ًتْجَ تالشكش الجضٌل الى االستارج التً تفضلت تاإلششاف على ُزا العول

 التً لن تثخل علٍا تْقتِا ّال أفكاسُا ّال تْجٍِِا" هٌاد سلٍوح"االستارج 

 السذٌذ إلثشاء ُزا الثحث

 ّعلً االعتشاف كزلك تالفضل ّالشكش لجوٍع هي كاى خٍش عْى لً فً اًجاص

 التً كاًت احسي سفٍق دسب لً فً اًجاص" خذاّي فاطوح"ُزا الثحث ّالى صذٌقتً 

 ُزا العول ّالى كل هي ساعذًً فً هزكشتً ُزٍ

 ّلِن اطٍة التواًً ّ التِاًً

      كلمة شكر و تقدير
 



 إهذاء
 قاسٍُا أكثش يٍ هى وػاٍَُا انكثٍش يٍ انصؼىباث وها َذٍ انٍىو و انذًذ هلل َطىي

  سهش انهٍانً واالٌاو وخالصت يشىاسَا بٍٍ دفخً هزا انؼًم انًخىاضغ 

 انى انٍُبىع انزي ال ًٌم انؼطاء، انخً داكج سؼادحً بخٍىط يُسىجت يٍ قهبها 

 ايً انذبٍبت و انغانٍت :انى اسوع ايشأة فً انىجىد 

 انى يٍ سؼى وشقى ألَؼى بانشادت وانهُاء انزي نى ٌبخم بشًء يٍ أجم دفؼً فً

 ابً انؼضٌض اطال هللا فً ػًشهًا :  طشٌق انُجاح  انى اػظى واػض سجم فً انكىٌ

 نخضش، سابخ، سشٍذ، يذًذ وصوجخه َؼًٍت وانكخكىث آدو: انى اخىحً 

 فاطًت وونذٌها يذًذ وانصغٍش ػبذ انقادس، خٍشة وأبُائها بهاء انذٌٍ، فشح : واخىاحً 

 وانكخكىث انصغٍش َجى انذٌٍ، وأيٍُت واوالدها سًاح، ٌىسف، وانصغٍش جًال انذٌٍ

 دوٌ اٌ أَسى اخخً انشقٍخاٌ َىسة و شًٍاء دفظهى هللا جًٍؼا

 : انى يٍ سشَا سىٌا خالل يشىاسَا انذساسً، انى صذٌقاحً انًذبىباث

 فاطًت، صهشة، يهٍكت، فاطًت ابُت ػًً

يُاد "انى كم يٍ ػهًىَا دشوفا يٍ رهب وكهًاث يٍ دسس انى اساحزحً انكشاو 

 .وانى كم طهبت انسُت انثاٍَت ياسخش" يُاد انطٍب"و " سهًٍت

 

 



 ٍقذٍت                                             اىسٞيفٜ ٕ٘ط ّشصسٜ أٗ ػَو ح٘رٞقٜ ىيزاث

 

 ا

  :مقدمة

شٖذث  اىَضخَؼاث االّساّٞت فٜ حط٘ساحٖا ػبش اىؼظ٘س ػذة ٍشاعو،ٗ ىنِ ىنو ػظش 

ٍَٞضاحٔ ٗخظائظٔ اىخٜ حَٞضٓ ػِ بقٞت اىؼظ٘س اىسابقت أٗ اىالعقت ،فاُ اىؼظش اىزٛ 

ّؼٞش فٞٔ اىًٞ٘ ٝسخغق باٍخٞاص حسَٞخٔ ػظش اىخنْ٘ى٘صٞا اىغذٝزت ،بغٞذ ٝؼخبش ّظاً 

اىٖ٘احف اىزمٞتٍِ أعذد حنْ٘ى٘صٞا االحظاه اىضَإٞشٛ، اىخٜ حخخخٌ بٖا اىبششٝت اىقشُ 

 اىؼششِٝ خاطت ٍغ حطبٞقاحٔ اىضذٝذة ٗ اىَخط٘سة فٜ ٍضاه اىظ٘ث ٗ اىض ٗسة باىخغذٝذ 

ففُْ٘ ٗ ٍِٖ اىخظ٘ٝش ٍٗاٝخبؼٔ ٍِ حنْ٘ى٘صٞا ٗ ٍْخضاث ف٘حغشافٞت حغٞظ بْا أَْٝا رٕبْا 

،اّْا ّؼخَذ أمزش فامزشػيٚ ٍا حقذٍٔ ٕزٓ اىظ٘س، بغٞذ ىذٖٝا ٍضاالث قيٞيت فٜ ٍضاالث 

قيٞيت فٜ ٍضاه اسخؼَاه خذٍاث ٍٖٗاساث ٗحنْ٘ى٘صٞا ٕزٓ اىظْاػت اى٘اسؼت أطال ٗ 

اىخٜ حخسغ باسخَشاس،بغٞذ ٝشنو اىخظ٘ٝش ّشاط ى٘قج اىفشاؽ باىْسبت ىيَالِٝٞ فٖ٘ شنو 

 أٗ فِ ٍِ أّ٘اع اىفُْ٘ 

اىخظ٘ٝش "أٗ " اىسٞيفٜ"فَِ بِٞ ٕزٓ اىظ٘س فٜ اطاس حنْ٘ى٘صٞا اىٖ٘احف اىزمٞت ط٘س 

اصخاط اىؼاىٌ ، ٗ اّخقيج اىؼذٗٙ سشٝؼا عخٚ أطبظ ٍشٖذ اىشخض " ٕ٘ط"اىٚ " اىزاحٜ

اىزٛ ٝضغ ٕاحفٔ أٍاً ػْٞٔ ىٞيخقظ ط٘سا ىْفسٔ ٕ٘ اىَشٖذ االمزش شٖشة ػيٚ ٍسخ٘ٙ 

اىؼاىٌ ، ْٕٗاك أشخاص أسادٗا أُ ٝنّ٘٘ا ٍخخيفِٞ ػِ غٞشٌٕ فقاٍ٘ا باىخقاط  ط٘س 

بؼذا صذٝذا ىطشٝقت ػشع ّفسل " سٞيفٜ"ٍضّْ٘ت فقذ أػطج رقافت اىظ٘سة اىشخظٞت 

ػيٚ االّخشّج ، ٗ أطبظ ٍِ اىَقب٘ه أُ ٝخباده االطذقاء ٗ اىَؼاسف ط٘س اىسٞيفٜ 

 paramètres facilitateurs pour laاىخاطت بٌٖ ػبش ٍ٘اقغ ٍسٖيت الّخشاسٓ 

propagation du Sofie ٗ ًم٘سائو اىخ٘اطو االصخَاػٜ ٍزو اىفاٝسب٘ك ٗ اّسخغشا

غٞشٕا اٗ ٝغخفظ بٖا اىشخض ىْفسٔ بغٞذ ّسخذػٖٞا ٕزٓ اىظإشة اىخٜ اطبغج ٍْخششة 

 داخو اىَضخَغ اىضضائشٛ ىخغذٝذ أبؼادٕا ٗ ٍساػٖٞا ٗ أسبابٖا ٗ اقخفاء آراسٕا

ٗ فٜ بغزْا ٕزا ّغاٗه اى٘ق٘ف ػيٚ االسباب ٗساء حظ٘ٝش أّفسْا ٍِ خاله خطت بغذ 

  فظ٘ه ٗ خاحَت 3ٍقذٍت،ٗ : شَيج 

فقذ ماّج اىَقذٍت ػباسة ػِ إراسة ىيَ٘ض٘ع ،أٍا اىفظو االٗه فٖ٘ حظ٘س ػاً 

ىيَ٘ض٘ع حٌ فٞٔ حغذٝذ االشناىٞت ، أسباب اخخٞاس اىَ٘ض٘ع ، إٔذاف اىَ٘ض٘ع 

 ،اىذساساث اىسابقت ،ػْٞت ٍْٖٗش اىبغذ، حقْٞت اىبغذ ٗأخٞشا حغذٝذ اىَفإٌٞ



 ٍقذٍت                                             اىسٞيفٜ ٕ٘ط ّشصسٜ أٗ ػَو ح٘رٞقٜ ىيزاث

 

 ا

أٍا اىفظو اىزاّٜ فقذ حطشقْا اىٚ اىخؼشٝف باىسٞيفٜ عٞذ حضَِ حؼشٝف ىيخنْ٘ى٘صٞا 

اىغذٝزت ٗاىٖ٘احف اىزمٞت ،حؼشٝف ىيسٞيفٜ ٗ أطئ ٗٗضؼٞاحٔ ٗ  ٍشخقاحٔ، مزىل ػالقت 

 اىسٞيفٜ باىضسذ ٗ اسخؼَاالحٔ بِٞ االَٕٞت ٗ االضشاس 

أٍا اىفظو اىزاىذ فقذ ماُ ػباسة دساست ٍٞذاّٞت ىيبغذ ٕٗ٘ سب٘سحاس ٍظ٘س عٞذ 

حْاٗىْا فٞٔ ٍشعيت اىخظ٘ٝش ،إػذاد اىشب٘سحاس،ىقطاث ٗصٗاٝا اىخظ٘ٝش ٗعشما اىناٍٞشا، 

ٍإٞت ٗأغشاع االضاءة، اىخقطٞغ اىفْٜ ىيشب٘سحاس ،ٗأخٞشا حأحٜ اىخاحَت مغ٘طيت ىَا 

 صاء فٜ اىبغذ 

 



 انفصم االٔل                                                              انزصٕس انؼبو نهًٕضٕع
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:االشكالية   

" يٕضخ"        انسٛهفٙ ْٙ انصٕسح انًهزقطخ رارٛب يٍ أ٘ صأٚخ ٔ فٙ أغشة انًٕاقغ، ٚزكش أَٓب 

دذٚثخ أٔ دشكخ جذٚذح ، اال أَٓب كبَذ قهٛهخ االسزؼًبل ثسجت صؼٕثخ إنزقبط  انصٕسح ،ٔنكٍ ثفضم 

رقذو ركُٕنٕجٛب انٕٓارف انزكٛخ ٔٔجٕد انكبيٛشاد انشقًٛخ راد انجٕدح انؼبنٛخ ٔ ثؼذ سٔاج ْزِ 

انظبْشح فٙ أٔسبط انًشبْٛش ٔ َجٕو ْٕنٕٛٔد اكزسجذ ْزِ انذشكخ شٓشح ٔاسؼخ ٔصهذ انٗ دذ 

نذٖ انجؼض ، فٙ انًطبػى ٔانًزبجش ٔػهٗ انشٕاطئ ، ػُذ رُبٔل انطؼبو أٔ انخهٕد انٗ " انٕٓس"

انفشاش ٔ يشبْذح يجبسٚبد كشح انقذو، ثبرذ انسٛهفٙ صذٚقخ االَسبٌ ٔسفٛقزّ فٙ يخزهف نذظبد 

دٛبرّ ،فقذ أصجخ انُبس يٓزًٍٛ نهًظٓش انخبسجٙ نشدٔد أفؼبنٓى خبصخ ػجش انًٕاقغ االجزًبػٛخ ٔ 

أَٓى قبدسٌٔ ػهٗ ٔصف انُبس أكثش يٍ غٛشْى ٔ كم ْزا ثٕاسطخ انصٕس انزارٛخ أٔ انسٛهفٙ ْزا 

: يب دفؼُب انٗ طشح االشكبل انزبنٙ   

 ـ يب دقٛقخ انسٛهفٙ كصٕسح رجسذ انزاد ؟ ٔيب رأثٛشْب ػهٗ انفشد ؟

:ُٚذسج ػٍ ْزا انسؤال األسئهخ انزبنٛخ   

  ـ يب سشْٕس انجؼض ثزصٕٚش َفسّ ؟1

  ـ يب ْٕ انٓذف يٍ ٔساء رصٕٚش أَفسُب ؟ 2

  ـ ْم ْٕ رقهٛذ أو ْٕس ؟3

 ـ ْم ْٕ دقب ػقذح يشرجطخ ثبنًشكالد انُفسٛخ ٔثذت إظٓبس انُفس ؟ أو أَٓب يؼُٗ آخش نهغشٔس 4

 ٔانكجشٚبء ؟ 
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 :أسباب إختيار الموضوع 

 ـ اّزشبض ٕصا اىْ٘ع ٍِ اىزظ٘ٝط زاذو اىَغزَغ ؟1

 ـ رط٘ض اىٖ٘ارف اىصمٞخ اىزٜ رطمع ثشسح ػيٚ ٕصا اىْ٘ع ٍِ اىزظ٘ٝط ؟2

 ـ قيخ اىسضاؼبد اىَزؼيقخ ثٖصا اىَ٘ػ٘ع 3

  :أهداف إختيار الموضوع

 ػْس اىشجبة ذبطخ  (اىؽٞيفٜ)ـ ٍؼطفخ ّظطح اىَغزَغ اىٚ اىزظ٘ٝط اىصارٜ 1

 ـ ٍؼطفخ ٍسٙ ٕ٘غ ٕصٓ اىفئخ ٍِ اىشجبة ثبىؽٞيفٜ 2

 ـ ٍؼطفخ ٍب ٍسٙ رأصٞط اىؽٞيفٜ ػيٚ ٕصا اىْ٘ع ٍِ اىشجبة 3

 :الدراسات السابقة 

ػيٚ اىجبحش رغَٞغ اىسضاؼبد اىؽبثقخ اىزٜ مزجذ ح٘ه ٕصا اىَ٘ػ٘ع ؼ٘اء مبّذ زضاؼخ ٍزشبثٖخ أٗ 

 زضاؼخ ٍطرجطخ ثشنو ٍجبشط ح٘ه ٕصا اىَ٘ػ٘ع 

ععءا ٍِ شامطح عؽس ثجؾء " اىزظ٘ٝط اىصارٜ " أٗ" اىؽٞيفٜ" ٍِ ثْٖٞب زضاؼخ ؼؼس ثْنطاز حٞش ٝغؽس 

ؼ٘ٙ االحزفبء ثبىغؽس فٜ غطبئٔ اىظبٕط ٍِ ذاله " اىيؼت"ثبىَجبشط فٜ مو ىقطخ ،فال غبٝخ ٍِ ٕصا 

، ال ٍؼبزه ىٖب "أّب ضقَٞخ"اؼزْؽبخ ال ٝز٘قف أثسا ،فَِ ذاله ٕصٓ اىََبضؼخ َٝنِ اىحسٝش اىًٞ٘ ػِ 

ػشق اىصاد "فٜ اى٘اقغ ،ثو ٕٜ ّزبط ؼٞيفٞبد رنزفٜ ث٘ػغ اىفطز فٜ ٍ٘اعٖخ ٍغ ّفؽٔ فٜ ٍب ٝشجٔ

رزٌ فٜ اىيحظخ ذبضط " ػف٘ٝخ"اىزٜ رؼجط ػِ ٍزؼخ " اىيصح اىؽٞيفٞخ" ،أٗ ٍبرؽَٞٔ إىعا غ٘زاض" ىْفؽٖب

امطإبد اىْظطح،  ٗ ذبضط مو اىسالالد اىزٜ رؼؼٖب اىؼِٞ فٜ اىيقطخ ، فبىضبثذ فٜ اى٘ع٘ز 

 .حِٞ رظ٘ض شارٖب ال حِٞ رؼٞش ٕصٓ اىيحظخ"اّٟب"ٕ٘

إُ اىفطز ىٞػ ٕ٘ شارٔ ٍِ ذاله حؼ٘ضٓ اىَبزٛ فٜ اى٘ع٘ز ، ثيٖ٘ مصىل ٍِ ذاله ٍغَ٘ع ط٘ضٓ 

فٜ اىعٍبُ ،ثو ٝؽؼٚ عبٕسا اىٚ "اىسائٌ"اىَ٘زػخ فٜ اىفؼبء االفزطاػٜ ،ال ٝيزقؾ طبحت اىؽٞيفٜ 

رظ٘ٝط اىيحظخ ٍِ ذاله إؼقبؽ ط٘ضح ػْٔ ىِ رنُ٘ زاذيٖب أّبٓ ٕٜ شارٖب فٜ اىيحظخ اىَ٘اىٞخ ،ٗريل 

إّْب ال ّيزفذ اىٚ ٍبرطامٌ : ٕٜ ؽجٞؼخ اىعٍِ،فَؼَّ٘ٔ اىضبثذ ٕ٘ ٍب َٝنِ أُ ٝيحق اىنبئْبد ٗاألشٞبء

اىحِْٞ ٗاىْسً ٗاألٍو،ثو ّنزفٜ ثزَضٞو اىَظبٕط اىحؽٞخ : فٞٔ ٍِ ٍفبٌٕٞ زاىخ ػيٚ حبالد ٗعساّٞخ 

زاذئ،ىصىل ال قَٞخ ىيحظخ إال إشا رؽطثذ اىٚ اىزَضٞو اىجظطٛ ٗ اؼز٘ؽْذ ػْٞب اؼزْجطذ مو 
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اى٘ػؼٞبد ٗ اى٘ػؼٞبد ذبضط ٍؼبٝٞط اىفِ ،فْحِ ال ّحٞب فٜ رفبطٞو اىٍٜٞ٘ ،ٗإَّب 
1

ّؼٞش ػَِ 

 .ٗاعٖبد رعْٖٝب اىظ٘ض ٗحسٕب

 :عينة البحث 

ىنو زضاؼخ ٍٞساّٞخ ٍغزَغ ذبص ثٖب، ٗ ٕ٘ ٝزؼيق ثطجٞؼخ اىسضاؼخ ٗاىجبحش ال َٝنِ أُ ٝسضغ ٍغزَغ 

اىجحش مئ ،ىصا ٝرزبض ػْٞخ ٍْٔ، ثحٞش رحَو طفبد ٗ ذظبئض اىَغزَغ األطيٜ ، ٗفٜ زضاؼزْب 

 .ٕصٓ قَْب ثئؼزغ٘اة ٍغَ٘ػخ ٍِ اىشجبة ث٘الٝخ ٍؽزغبٌّ 

 :منهجالبحث

حزٚ رزظف زضاؼخ ٍشنيخ اىجحش ثبىشَ٘ه ٗاىنَبه ٗ رنُ٘ اىْزبئظ اىزٜ ٝزح٘ه إىٖٞب اىجحش زقٞقخ 

،ْٝجغٜ أُ ٝؽزؼِٞ اىجبحش ثأذص ٍْبٕظ اىجحش اىؼيَٜ ،فبىظبٕطح اىَسضٗؼخ ٕٜ اىزٜ رفطع ّ٘ع 

اىَْٖظ اىَزجغ ٗ اىَْبؼت ،فَ٘ػ٘ػْب اىصٛ ٝؽؼٚ اىٚ اىجحش ػِ ٍسٙ ٕ٘غ شجبة ٍغزَؼْب ٍِ 

ٕٗ٘ ػجبضح ػِ ٗطف ٗرفؽٞط ٍب ٕ٘ مبئِ "اىزظ٘ٝط ثبىؽٞيفٜ فطع ػيْٞب اذزٞبض اىَْٖظ اى٘طفٜ 

فْغس أُ اىجح٘س اى٘ػؼٞخ رٖزٌ ثبىظطٗف ٗ اىؼالقبد اىقبئَخ ٗ اىَؼزقساد ٗٗعٖبد اىْظط ٗ اىقٌٞ ٗ 

............."االرغبٕبد ػْس اىْبغ
2

 

 :تقنية البحث 

اىزقْٞخ ٕٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ إعطاءاد ٗ أزٗاد اىزقظٜ اىَؽزؼَيخ ٍْٖغٞب
3

، ىصا فينو ٍْٖظ رقْٞخ ٍؽزؼَيخ 

فٜ اىجحش ،فبىزقْٞخ اىزٜ اػزَسّبٕب فٜ ثحضْب ٕصا ٕٜ اىطث٘ضربط اىَظ٘ض، اىصٛ ٝزٌ ٍِ ذالىٔ 

اؼزغ٘اة ثؼغ اىشجبة ػِ رؼيقٌٖ ثزظ٘ٝط أّفؽٌٖ ٗ اّحٞبظٌٕ اىٚ اىٖ٘ارف اىصمٞخ ،اىزٜ رطمع فٜ 

 رطجٞقبرٖب ػيٚ اىؽٞيفٜ

 :تحديد المفاهيم 

ٕ٘أؼبؼب ط٘ضح ٝزٌ أذصٕب ٍِ قجو اىشرض ىْفؽٔ ثبؼزرساً عٖبظ ثبىٞس ٍعٗز ثنبٍٞطا أٗ :ـ السيلفي 

مبٍٞطا ٗٝت ، اىظ٘ضح ٝزٌ أذصٕب ػبزح ثبؼزرساً اىنبٍٞطا األٍبٍٞخ ىألعٖعح اىَحَ٘ىخ اىصمٞخ ٕٜٗ 

ػجبضح ػِ ط٘ضح شرظٞخ رظٖط ثٖب ضزٗز اىفؼو ػيٚ االحساس اىَحٞطخ مبىزٜ رنُ٘ ٍزؼيقخ ثبىَعاػ 

اىفٞػ ث٘ك،ر٘ٝزط،ٍبٛ : ٗاىزؼجٞط،رؤذص ػبزح ىيَشبضمخ ثٖب ػجط ذسٍبد اىشجنبد االعزَبػٞخ ٍضو 

 .اىد......ؼجٞػ

                                                           
دراسة المغرب االقصى.  سعيد، بن كراد، السيلفي 

1
 

102، ص1999 خير الدين علي عويس، دليل البحث العلمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
2
 

,184منقحة،دار القصبة،الجزائر،ص2 موريس انجرس،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية،ط
3
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اىؽٞيفٜ أطجحذ ظبٕطح ػبىَٞخ أٗ ٕ٘ؼب َٝبضؼٔ اىغَٞغ ٍِ مو اىفئبد اىؼَطٝخ :التعزيف االجزائي 

ٍِٗ ٍرزيف اىطجبئغ اىشرظٞخ ٗ ٕٜ ط٘ضح ٝأذصٕب طبحجٖب ٍِ اىنبٍٞطا االٍبٍٞخ ىيغٖبظ اىصمٜ، 

 .ثبؼزرساً اىصضاع ػيٚ ؽ٘ىٖب أٗ اُ ٝغيػ أٍبً اىغٖبظ اىَحَ٘ه أٗ ث٘اؼطخ ػظب اىؽٞيفٜ

ٍٕ٘غَ٘ػخ ٍِ اىشؼ٘ض ٗاىؼَيٞبد اىزأٍيٞخ اىزٜ ٝؽزسه فٖٞب ث٘اؼطخ ؼي٘ك ٍيح٘ظ أٗ ظبٕطح :الذات 
1

،اؼزؼَو ٍفًٖ٘ اىصاد ألٗه ٍطح ث٘اؼطخ فٞنز٘ض ضَٜٝ ٗاىصٛ ٝؼس ٍِ أّظبض اىَسضؼخ اىظ٘إطٝخ 

 the self concept as a factor in counseling and lesفٜ ضؼبىخ ىيسمز٘ضآ ٗػْ٘اّٖب 

onolity organisation ٍِ فٖ٘ ٝق٘ه أُ ٍفًٖ٘ اىصاد ال ٝعٝس ػِ مّ٘ٔ ٕسفب ٍسضمب ٍْظَب ّبرغب

حبػط ٍٗبػٜ اىَالحظخ اىصارٞخ، إّٔ ٍب ٝؼزقسٓ اىفطز ػِ ّفؽٔ أٛ اىرطٝطخ اىزٜ ٝطعغ اىٖٞب االّؽبُ 

ىفٌٖ ّفؽٔ ٗذبطخ أصْبء ىحظبد االظٍبد ٗريل اىزٜ رزطيت االذزٞبض ٗرنُ٘ ٍِ أفنبض اىفطز ٍٗشبػطٓ 

، آٍبىٔ ٍٗربٗفٔ ٗٗعٖبد ّظطٓ ػِ ّفؽٔ
2

. 

اىصاد ٕٜ األؼبىٞت اىزٜ ٝؽزغٞت ثٖب اىفطز ىْفؽٔ ،أٗ ٕٜ اىططٝق أٗ اىنٞفٞخ اىزٜ :التعزيف االجزائي 

ٝزظطف ثٖب اىشرض ٍغ ّفؽٔ ثَضبثخ رقٌٞٞ اىشرض ىْفؽٔ منو ٍِ حٞش ٍظٖطٓ ٗذيفٞزٔ ٗأط٘ىٔ 

 .ٗمصىل قسضارٔ ٗٗؼبئئ ٗارغبٕبرٔ ٗشؼ٘ضٓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
12، ص2005، 1مكتبة المجتمع العربي، عمان، ط.  صالح الدين العامرية، مفهوم الذات
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23، ص2004، 1قحطان أحمد الظاهر، مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط.  د
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 :تمهيد 

ظاهشة ال حعشف الحذود وأخزث حٌشش هؤخشا بشىل " صيلفي"لمطاث الخصىيش الزاحي، أو ها يعشف ب

وبيش وحخوذد بيي ًالذ لها وغاسق فيها،فمذ اًخهً رله الزهاى عٌذها واًج العائلت حخجول وحخألك اللخماط 

صىسة هثاليت في أوضاع هٌخماة ،وحلج هحلها صىسة بذوى حىلف لشخص شبه ًائن، يأول، أو يششب 

أيعطش، ثن أصبح ها يعشف بالصىسة الىالعيت وباحج الصىسة العفىيت جزء اليخجزء هي االعالم 

الجذيذ، فهٌان هي إعخبشها اضطشابا عمليا و ًشجضيت هفشطت،في حيي وصفها البعض بأًها احذي 

الىصائل الحذيثت للخعبيش عي الٌفش ،وفي هزا الضياق حٌاولٌا في الفصل الثاًي حعشيف الضيلفي،أصله و 

أهن وضعياحه ووا حطشلٌا الً عاللت هزا الٌىع هي الخصىيش بالجضذ وأهن اصخعواالحه بيي االهويت 

 .واألضشاس 



 انفصم انزاًَ                                انسٍهفً هىط َشجسً أو عًم حىرٍقً نهزاث
 

10 

:التكنولوجيا الحديثة   

انخكُىنىجٍا كهًت أعجًٍت نها يشادف يعشب اقخشحه يجًع انهغت انعشبٍت بذيشق و اعخًذحه 

انجايعت انعشبٍت وعذة دول عشبٍت يٍ بٍُها انجضائش ،وهً شائعت أكزش يٍ يصطهح وهً عهى 

حطبٍقً ٌهخى بذساست انصُاعاث و انفُىٌ وانحشف وكم يا ٌخعهق بها يٍ يىاد ووسائم يسخعًهت 

،حخكىٌ يٍ كهًخٍٍ حكُى وانزي ٌعًُ انفٍ وانصُاعت ونىجٍا وانزي ٌعًُ عهى ويٍ خصائصها 

كعهى يسخقم نه أصىنه وأهذافه وَظشٌاحه كزنك عهى حطبٍقً ٌسعى نخطبٍق انًعشفت وهً يخطىسة 

.راحٍا حسخزًش دائًا فً عًهٍاث انًشاجعت وانخعذٌم وانخحسٍٍ  

وححخىي عهى جًٍع انعُاصش وانًكىَاث  inpute  يكىَاث وهً انًذخالث03نهخكُىنىجٍا 

 processesاالفشاد ،انُظشٌاث وانبحىد ، اَالث كزنك انعًهٍاث:انالصيت نخطىٌش انًُخج يزم 

 وهً out putsوهً طشٌقت نًعانجت وحعذٌم انًذخالث وححىٌهها انى يُخج ،وأخٍشا انًخشجاث

انًعهىياث انُهائٍت ،وحكىٌ عهى شكم َظاو جاهض نالسخخذاو و انًباششة فً انعًم فٍه 
1

. 

 :الهواتف الذكية 

انهاحف انُقال هى عباسة عٍ جهاص احصال صغٍش انحجى يشبىط بشبكت نالحصاالث انالسهكٍت 

وانصىس عٍ بعذ وبسشعت  (انصىث)وانشقًٍت حسًح ببذ واسخقبال انشسائم انصىحٍت وانُصٍت 

فائقت
2

وسًً بانهاحف انزكً بعذ حطىس حقٍُاحه فهى ٌحىي خذياث حقٍُت بُظاو حشغٍم يخعذد انًهاو 

ويٍ .وٌذعى حطبٍقاث انخصىٌش وانًشاسكت وانبٍع وانششاء وانخذياث انًكخبٍت واالَخشَج

،حزبٍج انبشايج عٍ بعذ وخفت انىصٌ Androidيجاٍَت بشايج َظاو :يًٍضاث انهاحف انزكً 

وغٍشها يٍ انًًٍضاث .....وشاشخه يقاويت نهكسش
3

. 

 

                                                           
 

.<http://innoopedia.blogspot.com> . حمزة،لعزٌزي : متاح على. [على الخط ]. تعرٌف ومفهوم التكنولوجٌا
1
 

  (.21/11/2016،18:15: تارٌخ االطالع )

99،ص1،2011،مؤسسة كنوز الحكمة، عمان،ط(االستخدام والتأثٌر)محمد الفاتح وآخرون،تكنولوجٌا االتصال واالعالم الحدٌث .أ
2
 

،جامعة المجمعة(تطبٌقات الهواتف الذكٌة ومتاجر الوٌب)فٌصل حاكم الشمري،مستجدات التعلٌم االلكترونً 
3
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 :تعريف السيلفي 

٢ٛٝ ػثانج ػٖ طٞنج " أٝ اُظٞنج أُِروطح لاذ٤ا "اُظٞنج اُماذ٤ح "أٝ " Selfie"تاإلٗع٤ِى٣ح 

شفظ٤ح ٣وّٞ طاؼثٜا تاُرواؽٜا ُ٘لٍٚ تاٌرفكاّ آُح ذظ٣ٞه أٝ تاٌرفكاّ ٛاذق ل٢ً ٓعٜىج 

ك٤ً تٞى ،ذ٣ٞره ،اٍٗرـهاّ  )تٌا٤ٓها نه٤ٔح ،ٖٝٓ شْ ٣وّٞ ت٘شهٛا ػ٠ِ اُشثٌاخ االظرٔاػ٤ح ،

ٝلُي الػرٔاقٛا ًظٞنج نئ٤ٍ٤ح ك٢ ِٓلٚ اُشفظ٢ أٝ ُرٍع٤َ ؼؼٞنٙ ك٢ ٌٓإ  (ٝؿ٤هٛا

ٓؼ٤ٖ أٝ ا٠ُ ظاٗة أشفاص ٓؼ٤٘٤ٖ ،أٝ ؼر٠ ُِرؼث٤ه ػٖ ؼاُح ٗل٤ٍح ٓؼ٤٘ح ،ػاقج ٓا ذٌٕٞ ٛمٙ 

اُظٞن ػثانج ػٖ طٞن ػل٣ٞح ال ذرٍْ تؤ٣ح ن٤ٌٔح ،ٝ ٣وّٞ طاؼثٜا تاُرواؽٜا ػثه االٍٓاى تآُح 

ذظ٣ٞه ت٤كٙ ٝذٞظ٤ٚ اٌُا٤ٓها ا٤ُٚ أٝ ػثه ذٞظ٤ٜٜا ا٠ُ ٓهآج ػاًٍح ك٢ ؼاٍ ٓا الا ُْ ٣رٞكه 

اُٜاذق اُم٢ً ػ٠ِ ًا٤ٓها أٓا٤ٓح ٣ٌٖٝٔ االٌرؼاٗح تؼظا ا٤ٍُِل٢ ُِؽظٍٞ ػ٠ِ وا٣ٝح نإ٣ح 

أٌٝغ الُرواؽ اُظٞن اُعٔاػ٤ح ٓصال 
1

. 

ًِٔح " ،اػرثه هآٞي اًٍلٞنق اإلٗع٤ِى١ أُهظؼ٢ ذؼث٤ه ٤ٌِل٢ 2013كٔغ اهرهاب ٜٗا٣ح اُؼاّ 

طٞنج ِٓروطح لاذ٤ا تٞاٌطح ٛاذق ل٢ً أٝ ٝت٤ٌاّ ٝذ٘شه ػ٠ِ ٓٞهغ "ٝأػطاٛا ذؼه٣لا ٓلاقٙ " اُؼاّ

اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ 
2

. 

"A photographe That One has taken of on self ; typically on taken with 

Smartphone or webcom and uplooded to a social media web site "
3
 

 :أصل السيلفي 

تاُهؿٖٔٔ ٍٓاٛٔح اُشثٌاخ االظرٔاػ٤ح ك٢ اٗرشانٛا، اال إٔ ٗشؤج ٛما اُ٘ٔؾ ٖٓ اُظٞن ٣ؼٞق ا٠ُ 

ٜٗا٣اخ اُوهٕ اُؼشه٣ٖ ٝلُي تلؼَ ًا٤ٓهاخ تها٢ٗٝ 
4

 ٝا٠ُ 1917 ،كٜ٘اى ٖٓ ٣هظؼٜا ا٠ُ اُؼاّ 

اُم١ ٝػغ ًا٤ٓهاذٚ اُؼر٤وح أٓاّ ٓهآج ٝانذكٟ ٓالتً ػٌٍه٣ح " ذٞٓاي ت٤ٌه"أُظٞن االٌرها٢ُ 

ٝطٞن ٗل٤ٍح 
5

،ٝٓغ اـرهاع اٌُا٤ٓها ك٢ اُوهٕ اُصآٖ ػشه ظِد اُِٞؼاخ أُهٌٞٓح لاخ شؼث٤ح 

ًث٤هج ،ك٢ ؼ٤ٖ ٛ٘اى ٖٓ ٣هظغ أٍٝ طٞنج ٤ٌِل٢ ذْ ذٞش٤وٜا ٢ٛٝ ٓا ػهكد تاُظٞنج اُلٞذٞؿهاك٤ح 

 1839اُماذ٤ح ،شْ أـمٛا ك٢ ػاّ 
6

ٖٓ هثَ ط٤ك٢ُ ٛاٝ ػاشن ُِرظ٣ٞه ٣ٌٍٖٝ ك٢ ٓك٣٘ح ك٤الق٣ِل٤ا 

ك٢ اُران٣ؿ ٝظكخ طككح ك٢ أُثّٞ طٞن " ٤ٌِل٢"االٓه٤ٌ٣ح ،ك٢ ؼ٤ٖ ذمًه ٓٞاهغ اـهٟ إٔ أهكّ 

 1926ػائِح اٗع٤ِى٣ح ك٢ ػاّ 
7

 .ٝذْ اُرواؽٜا تؼظا ا٤ٍُِل٢ 
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(3/4/2016: تارٌخ االطالع)  http//www.abunawaf.com :ما هو مصطلح السٌلفً وما حكاٌته، متاح على.  صالح الركٌان
3
 

ادمان الصورة الذاتٌة، المرجع نفسه.  طالل عبد هللا
4
 

( 20/12/2016:تارٌخ)  http//www.altibbi.com : هل السٌلفً هو عدوى اجتماعٌة او مرض نفسً، متاح على.  حٌدر الجراح
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(16/12/2016:تارٌخ االطالع) http//www.arageek.com :حقائق عن السٌلفً، متاح على.  مصطفى سٌري
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7
 



 اُلظَ اُصا٢ٗ                                 ا٤ٍُِل٢ ٛٞي ٗهظ٢ٍ أٝ ػَٔ ذٞش٤و٢ ُِماخ
 

12 
 

ًٝإ ك٢ ؼاُح "ظ٤له تهإٝ"أٓا هآٞي أًٍلٞنق ك٤ِفض اُؽٌا٣ح إٔ ٛ٘اى ٓٞاؽٖ اٌرها٢ُ ٣كػ٠ 

ٌٌه ٓغ اطكهائٚ ٌٝوؾ ػ٠ِ شلر٤ٚ ٝهاّ ترظ٣ٞه اُعهغ ػٖ ههب ٓؼرمنا ػٖ ههب اُظٞنج ٝأٗٚ 

 ػ٠ِ أُ٘ركٟ االٌُره٢ٗٝ 2002كرؼٞق ا٠ُ ٌ٘ح Selfie أٓا ػٖ ذ٤ٍٔح Selfieًإ ٣ظٞن ٗلٍٚ

 2012هثَ إٔ ٣رْ اػرٔاقٛا ػ٠ِ ٗطام أٌٝغ ٌ٘ح  ABC onlineاالٌرها٢ُ
1

. 

 :وضعيات السيلفي 

تؼكا ظك٣كا ُطه٣وح ػهع ٗلٍي ػ٠ِ االٗرهٗد، كٖٔ " ٤ٌِل٢"ُوكأػطد شواكح اُظٞنج اُشفظ٤ح 

ٓعٔٞػح أطكهاء ك٢ ُوطح ٤ٌِل٢ ٝاؼكج ا٠ُ ُوطح ٤ٌِل٢ ٓغ طك٣ن أٝ ؼث٤ة ٝتاُطثغ ٛ٘اى ٤ٌِل٢ 

ٝأطثػ ٖٓ أُوثٍٞ " ٤ٌِل٢"ٓغ أُهآج ٤ٌِٝل٢ ٓغ اُؽ٤ٞاٗاخ ًَ ٛمٙ اُظٞن أطثؽد ذؼهف تاٌْ 

ظكا إٔ ٗرثاقٍ ٛمٙ اُظٞن ػثه ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ 
2

كثاٌُاق إٔ ٣كـَ أٍُرفكّ ٓٞاهغ ك٤ٍثٞى 

 :ٖٓ ت٤ٜ٘ا " ٤ٌِل٢"،اٍٗرـهاّ ٝؿ٤هٛا ؼر٠ ٣ٞاظٚ ٤ٌَ ٖٓ ؽِثاخ 

اُشفظاُم١ ٣ؽة اُرواؽ طٞن ٤ٌِل٢ ٓغ شه٣ي ؼ٤اذٚ ٤ٌُٕٞ اػالٕ طه٣ػ ػٖ  :Coupleـ سيلفي

 .اُؽة

٣ؤـم اُشفض طٞن ٤ٌِل٢ ٓغ طك٣وٚ اُؼى٣ى ك٢ ٓٞاهغ ٝأؼكاز ٝأٓاًٖ ٓر٘ٞػح :Friandـ سيلفي

 .ٝؿه٣ثح ٤ٌُٕٞ اظرٔاػ٢ ٝٓشانًرٚ ُِؽظاخ ٛآح ك٢ ؼ٤اذٚ ٓغ شفض ٣صن تٚ ٣ٝؽرهٓٚ 

ٛما ا٤ٍُِل٢ ـاص تاُث٘اخ كوؾ ،ك٤ٍِل٢ أُا٤ًاض ٣ؼ٢٘ كراج ذؽة شٌِٜا  :Make-upـ سيلفي 

 .اُفانظ٢ ٝٝاشوح ٖٓ ٗلٍٜا 

٣ٌٕٞ ٛما اُ٘ٞع ٖٓ ا٤ٍُِل٢ ـاص تاُش٤ٜهاخ ُؼهع أنقاكٜٖ ٝاُث٤ِل٢ تثٍاؽح  :Belfieـ سيلفي 

٢ٛ طٞن ذؽس اُعٜٔٞن ػ٠ِ اُ٘ظه ا٠ُ ٓلاذٖ اُلراج ،ٝ اؿِة اُلر٤اخ اُالذ٢ ٣ِٖٔ ا٠ُ ٛمٙ اُظٞن 

 .٣شؼهٕ تهؿثح تعمب االٗرثاٙ ٝال ٣شؼهٕ تاُؽهض ٖٓ اظٜان ٓلاذٜٖ٘ ؼر٠ آـه نٓن 

الا ً٘د ذ٤َٔ ألـم طٞن شفظ٤ح ٓغ ٌالٌَ لٛث٤ح ،ٝهثؼاخ ت٤ٍثٍٞ ٝٓالتً  :Badasseـ سيلفي 

 .ٌٞقاء ًأُطهت٤ٖ اٍُٞق، كؤٗد آا ٓـ٢٘ أٝ ذؽاٍٝ اُظٜٞن تشٌَ اُلر٠ اُشو٢ اُِؼٞب ٝأُؽثٞب 

إٔ ٣ؤـم اُشفض طٞنا ُٚ أش٘اء هؼائٚ إلظاوج ػ٠ِ ٣فد كفْ أٝ ك٢ ك٘كم  : Braggieـ سيلفي

كاـه إلشانج ؼٍك أٝ ؿ٤هج أطكهائٚ كٜما اُشفض ٣ؽة اُرثا٢ٛ ٝاُرلاـه ٝٓؽة ُِؽ٤اج اُهاؿكج ٝإٔ 

 .٣ؼَٔ ػعح ؼٍٞ أ١ ٗشاؽ ٣وّٞ تٚ 

ُوك أطثػ ٤ٌِل٢ تال ٓا٤ًاض ٓٞػح، ؼ٤س هآد تٚ اُؼك٣ك ٖٓ اُل٘اٗاخ  :No make-upـ سيلفي

أُشٜٞناخ إلشثاخ أٜٖٗ ٣رٔرؼٖ تعٔاٍ ؽث٤ؼ٢ ٝٛٞ ٤ٌِل٢ ٣ؼًٌ شفظ٤ح ٝاشوح ٖٓ ٗلٍٜا ٝا٣ٔاٗا 

 .ػ٤ٔن تاُعٔاٍ اُكاـ٢ِ
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الا ً٘د ذٍرؼَٔ اٌُص٤ه ٖٓ اُلِرهاخ أش٘اء اُرواؽ ا٤ٍُِل٢ ُرثكٝ أظَٔ أٝ أطـه  : Filteredـ سيلفي

 .ٌ٘ا أٝ أًصه ظالت٤ح كؤٗد ذؼ٤ش ًمتح ؼو٤و٤ح ٝال ذشؼه تاألٓإ ٝال اُصوح تاُ٘لً 

 ه٤اّ اُشفض تؤٓٞن ٓؼؽٌح تؽ٤س ذٌٕٞ ُك٣ٚ اؼٍاي قػاتح ٌاـه ٣ؽة إٔ  : Goofyـ سيلفي

 .٣ؼؽي األـه٣ٖ 

اُرواؽ طٞن ٓغ ٓعٔٞػح ٖٓ اُ٘اي ،كٜما اُشفض ٣ؽة اُرٞاظك ٓغ األطكهاء  : Usieـ سيلفي

 .ٝاُىٓالء ٝاالٌرٔراع ٓؼْٜ 

ٓؽثٞ اُه٣اػح اُم٣ٖ ٣ؤـمٕٝ طٞن شفظ٤ح ك٢ اُظاالخ اُه٣اػ٤ح ُرؽك٣س  : Gymـ سيلفي

 .االطكهاء ػٖ ٓكٟ ذوكْٜٓ ك٢ ت٘اء اُؼؼالخ ٝاُٜكف ٜٓ٘ا ظؼَ اُلر٤اخ ٣شؼهٕ تاالٗعماب

اٜٗا اشانج " ٝظ٢ٜ ال ٣ثكٝ ظ٤ٔال ا٤ُّٞ، ُمُي اٗظه ا٠ُ ظٍك١ اُه٤ٛة " : Head Leesـ سيلفي

 .ٝاػؽح ػ٠ِ إٔ اُلراج ذؼا٢ٗ ٖٓ ٓشٌِح ك٢ اُصوح تاُ٘لً 

٣وظك تٚ ٤ٌِل٢ اٍُِإ ٛٞ تاـرظاناٌرٍ٘اـؽاُح ؿثاء ٝٓهغ ٝٝهاؼح ـاص  : Tongueـ سيلفي

تاُلر٤اخ أٝ اُرؼث٤ه ػٖ ٗوض قاـ٢ِ 
1

. 

 :مشتقات السيلفي 

ا٤ٍُِل٢ ،اُه٣ِل٢، اُث٤ِل٢، ا٤ُِٜل٢ ٝؿ٤هٛا ٖٓ أُشرواخ ،٢ٛ ٓٞػح اُؼظه اُر٢ هِثد ٓٞاو٣ٖ 

اُ٘ظْ اُو٤ٔ٤ح ٝأُعرٔؼ٤ح ٝظؼِد االكهاق ك٢ طهاع ٓغ اُٞاهغ ٝاُماخ كرٞكه اُرو٤٘ح تشٌَ ًث٤ه كؼال 

أُثاُؾ ك٤ٚ تاُرظ٣ٞه ٝتاُرا٢ُ قم ٗاهٞي " اُٜٞي"ػٖ ٌُٜٞح اٌرفكآٜا أقٟ ا٠ُ تِٞؽ ٓهؼِح 

اُفطه ،كبٕ ا٤ٍُِل٢ ك٢ ظاٛهج أٓه ٓؽٔٞق ٍٝٓرؽة ًٞٗٚ ٣ٞشن تٚ أظَٔ اُِؽظاخ ٝأًصهٛا ؼ٤ٔ٤ٔح 

ػ٠ِ االؽالم ، ـاطح إ ًإ ٓغ اُؼائِح ٝاالطكهاء ،ٌُٖ ٓالا ػٖ اُرواؽ اُظٞن ك٢ ًَ ٌٓإ 

ٝوٓإ أٝ ٗشه طٞن أُلاذٖ ٝاالظىاء اُؽٍاٌح ػ٘ك أُهأج ًَ ٛما ٌ٘هاٙ ك٢ ٓشرواخ ا٤ٍُِل٢ ٝ ٢ٛ 

: 

  : Belfieالبيلفي ـ 1

اُث٤ِل٢ ٛٞ ذه٤ًة ٌُِٔر٤ٖ ٝذؼ٢٘ ٓئـهج ٤ٌِٝل٢ تؽ٤س اٗعهكد اُؼك٣ك ٖٓ اُعىائه٣اخ ـِق ذ٤ان 

االؿهاءاخ اُر٢ ٣طاُؼ٘ا تٜا ظك٣ك اُرٌُ٘ٞٞظ٤ا ذو٤ِكا ُِ٘عٔاخ ٝتؽصا ػٖ أًثه هكنٖٓ اإلػعاتاخ ، 

كؤطثؽٖ ال ٣رؽهظٖ ٖٓ ٗشه طٞن ٓلاذٜٖ٘ ػ٠ِ ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ ٍٓا٣هج ُٜٞي ظك٣ك أٝ 

تاألؼهٟ ٓٞػح ٍٓرٜع٘ح ذ٠ٍٔ اُث٤ِل٢ تاؼص٤ٖ ػٖ اُرظاُػ ٓغ أظٍاقٖٛ تؼهػٜا ُؽثً ٗثغ 

االـه٣ٖ ؼ٤اُٜا كٜمٙ أُٞاهغ ذؽ١ٞ طلؽاخ ًص٤هج ذؼهع ٓلاذٖ اُعىائه٣اخ ٢ٛٝ ػثانج ػٖ ت٤ِل٢ 

ذؤـمٙ اُلراج تٌا٤ٓها ٛاذلٜا ك٢ اُـاُة ٝذ٘شهٙ ٝاٍُثة ٛ٘اى ٖٓ ٣هظؼٚ ا٠ُ اُصٞنج اُرٌُ٘ٞٞظ٤ح تؽ٤س 

                                                           
1
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ٌثود ٍٓرٟٞ اُٞػ٢ ًٔا إٔ اُلهاؽ ٝاالٛرٔآاخ اٌُالتح ٝاُشمٝل ًِٜا أٓٞن ُؼثد قٝنا ك٢ اٌرلؽاٍ 

 اهر٘اػاذٜا اُظاٛهج تاػرثان إٔ اُث٤ِل٢ ذعاٝو طانٝؾ ُؽكٝق االـالم ٝاالقب

 :  Realfie الريلفي ـ 2

 ٤ٌِٝل٢ ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ اُرظ٣ٞه ـاص تاُؼشام  ٣Relationshipؼٞق ذه٤ًة أٌُِح ا٠ُ ٓظطِػ
1

 

تؽ٤س ذٍرفكّ ٛمٙ أٌُِح ُٞطق ػالهح ؿها٤ٓح ُْ ذرطٞن تؼك ا٠ُ ػالهح ٓر٤٘ح ،ٖٓ ظٜح أـهٟ 

أذاؼد تؼغ اُرطث٤واخ آٌا٤ٗح ذؽ٣َٞ طٞن ا٤ٍُِل٢ ٝٓشرواذٚ ا٠ُ ك٤ك٣ٞٛاخ ٣رْ ذكاُٜٝا ـاطح ت٤ٖ 

اُؼشام ٝاالق٠ٛ أٜٗا ذٍرِٜي اُفظٞط٤ح كٜ٘اى اٌُص٤ه ٖٓ أُٞاهغ اُر٢ ذوكّ ـكٓح ذثاقٍ اُل٤ك٣ٞٛاخ 

ٓصَ اٍٗرـهاّ ٝاٍُ٘اب شاخ كٜما األـ٤ه ٣ٍرفكٓٚ اُؼشام تٌصهج ُرثاقٍ " ا٤ٍُِل٢ ك٤ك٣ٞ"اُوظ٤هج أٝ 

 .تؼغ أُواؽغ اُشفظ٤ح 

  : Hailfieالهيلفي ـ 3

ذه٤ًثٜا ٣ؼٞق ا٠ُ ٓظطِػ ٤ٌِٝل٢ ٣ٝوظك تٚ ٗشه ُظٞن اُرٍه٣ؽاخ ٝاُوظاخ ًَٝ اُرـ٤٤هاخ اُر٢ 

ذطهأ ػ٠ِ اُشؼه
2

. 

 :عالقة السيلفي بالجسد 

ال ٗؼا٢ُ الا هِ٘ا إ اُهٌاُح اُٞاككج ػثه اُظٞنج هك ذهًىخ تشٌَ ٝاػػ ؼٍٞ اُعٍك اُثشه١، ٝالا 

ٗؽٖ ذؽه٣٘ا ػٖ االٌثاب اُر٢ ظؼِد أُهٌَ ٣ؼط٢ ُِعٍك ًَ ٛما االٛرٔاّ ٝظؼِ٘ا إٔ شهٝؽ االه٘اع 

ذورؼ٢ إٔ ذٌٕٞ شٔح ظال٣ح ك٢ اُهٌاُح اُٞاككج ػثه اُظٞنج ، ٝالٕ اُعٍك اُثشه١ ٣شرَٔ ػ٠ِ هكن 

ًث٤ه ٖٓ اُفظائض اُكاُح ػ٠ِ اُعالت٤ح ،ذِي اُفظائض اُر٢ ذؼٔك ا٠ُ اٌرشانج اُعٜٔٞن ،ال ذعؼِٚ 

 .٣ؽهص ػ٠ِ ٓراتؼح اُظٞنج ك٢ أٝهاخ ٓؽكقج 

كوك ػاُعد اُظٞنج اُعٍك ٖٓ ـالٍ اُره٤ًى ػ٠ِ أػؼائٚ  اُثانوج ،كوك نًىخ ٛمٙ االـ٤هج 

اٛرٔآٜا اٌُث٤ه ػ٠ِ ٓ٘طوح اُهأي ،شْ اٛرٔآا أهَ تاألهٍاّ األـهٟ ٖٓ اُعٍك ،ُٝؼَ ٓالٓػ اُٞظٚ 

٢ٛ ٓا ٣عمب االٗرثاٙ ك٢ ٓ٘طوح اُهأي ،لُي إٔ اُٞظٚ ٣ئق١ قٝنا ًث٤ها ك٢ ػ٤ِٔح االذظاٍ ،ٝٛما 

اُشلاٙ ،اُؼ٤ٕٞ ،اُؽٞاظة ٝاُفكٝق ،اُر٢ :٣ؼٞق ا٠ُ إٔ اُٞظٚ ٣شرَٔ ػ٠ِ أػؼاءٙ اذظا٤ُح ٖٓ هثَ 

ذٍرش٤ه اٛرٔاّ ا٥ـه ك٢ اُرؽك٣ن
1

. 

كل٢ طٞن ا٤ٍُِل٢ ٗعك اٌُص٤ه ٖٓ اُ٘عٔاخ ،اُلر٤اخ ٝاُلر٤إ ٣ؤٖ تؽهًح ػْ اُشلاٙ ػ٠ِ ٝػؼ٤ح 

كا٣ً تٞى ٝاٍٗرـهاّ ،ٝهك هاّ ٓؼٜك ته٣طا٢ٗ : ،ك٢ ٓفرِق ٌٝائَ االػالّ االظرٔاػ٢ ٓصَ" اُوثِح"

تكناٌح آركخ ٍُ٘ر٤ٖ ُرؽ٤َِ ٛمٙ اُظاٛهج كرث٤ٖ إٔ ٓصَ ٛمٙ االكؼاٍ ٛٞ ذؼث٤ه ػٖ اُ٘وض أ١ إٔ ٓصَ 
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ٛمٙ االكؼاٍ ٛٞ ذؼث٤ه ػٖ اُ٘وض أ١ إٔ اُلراج ال ذهٟ ٗلٍٜا ظ٤ِٔح اال هآد ترِي اُؽهًح ، اػاكح 

ُمُي ذث٤ٖ إٔ ٖٓ ذوّٞ تٜمٙ األكؼاٍ ٓه٣ؼح ٗل٤ٍح ،ٝذوّٞ تٜمٙ اُؽهًح ـاطح الا أناقخ أٜٗا ؿ٤ه 

ٓؽثٞتح ًص٤ها ك٢ اُشانع ُكٟ اُعً٘ اُمًه١ ًمُي ك٢ اُل٤ً تٞى ٝاٍٗرـهاّ 
2

. 

كوك أشان ا٠ُ إٔ ٛمٙ اُؽهًح شائؼح ُكٟ أُهاٛواخ اُكًرٞن أق٣ة ػ٢ِ " وّ اُشلح"ٝػٖ ظاٛهج 

ؼ٤ٍٖ أُفرض تاألٓهاع اُ٘ل٤ٍح ُِلد االٗرثاٙ ٝاُظٜٞن تٔظٜه أًصه ظالت٤ح ،٢ٛٝ ؼهًح ٓٔىٝظح 

ت٘ٞع ٖٓ اُكػا٣ح ٝاُالٓثاالج تاُؽاُح ، اػاكح ا٠ُ ًٜٞٗا ػكّ اٌروهان ك٢ أُىاض أٝ ؼاُح اٗلؼا٤ُح ،أٝ 

هك ذه٣ك اُلراج ٖٓ ٛمٙ اُؽاُح إٔ ذوٍٞ ا٢٘ٗ ٝاشوح ت٘ل٢ٍ ُكنظح أظٜه ك٤ٜا تٜمٙ  اُؽاُح إٔ ذوٍٞ ا٢٘ٗ 

ٝٛ٘ا ذؼًٌ ؼاُح ٗوض شوح تاُ٘لً " اُؽاُح اٍُف٤لح"ٝاشوح ت٘ل٢ٍ ُكنظح أظٜه ك٤ٜا تٜمٙ اُؽاُح 
3

. 

  : (االهمية واالضرار)استعماالت السيلفي 

اُفاطح تٚ، كاالٗا ٢ٛ ٖٓ ٌٓٞٗاخ اُشفظ٤ح " األٗا"تطث٤ؼرٚ ،٣ؽة االٍٗإ ُلد االٗظان ٝاظٜان 

ػ٘كٙ ال ذهتطٚ تاُؼاُْ اُفانظ٢ ٝذٍاػكٙ ك٢ ذؽو٤ن اُرٞاوٕ اُ٘ل٢ٍ ك٢ ؼ٤اذٚ ،ُمُي ٗعك إٔ ٖٓ 

االٍٗإ ػ٠ِ ذو٣ٞح " ا٤ٍُِل٢"٣لروكٕٝ ُِرٞاوٕ ٣ؼإٗٞ ٖٓ اػطهاتاخ ٗل٤ٍح ، ٝهك ٌاػكخ ذو٤٘ح 

، ٝٛما ٓا ٣ثهو "أٗا اُروؾ طٞنج ٢ُ ،الا أٗا ٓٞظٞق:اُفاطح تٚ ،ًٝؤٗٚ ٣وٍٞ ُ٘لٍٚ ػثهٛا " األٗا"

نتٔا ٌثة أُثاُـح ك٢ ذظ٣ٞه اُماخ تؼك أُهٝن تٔهؼِح ٗل٤ٍح طؼثح، ٣ٝعك ػِْ اُ٘لً إٔ ا٤ٍُِل٢ 

٢ٛ ؽه٣وح ُِرؼث٤ه ػٖ اُماخ ،ٝٓر٘لً ُِؼـٞؽ ٝإلظٜان اُ٘واؽ اال٣عات٤ح ُكٟ ٍٓرفك٤ٜٓا ، شهؽ 

أال ذرعاٝو أُؼوٍٞ 
4

 تؽ٤س ذوٍٞ ا٤ٍُِل٢ ػٖ طاؼثٜا أٝ طاؼثرٜا ُكناٌح أظهاٛا اُكًرٞن ؼ٤كن 

أٗا ٛ٘ا ك٢ ٛما أٌُإ ،ك٢ ٛما اُٞهد ،ٍُد ٓ٘ؼىال ،أٝ اٗطٞائ٤ا أٝ ٝؼ٤كا ،أٗا اظرٔاػ٢ : "اُعهاغ 

اظرٔاػ٤حالٕ اُم٣ٖ ٣شاٛكٕٝ طٞنذ٢ ٛمٙ ، ٣ظ٤هٕٝ شهًاء ٓؼ٢ ك٢ ٝؼكذ٢ ٝتاُرا٢ُ ال ٣عؼ٢ِ٘ٗٞ /

ٝأ٣ؼا إٔ ظَ ٖٓ ٣ؤٖ تٜمٙ اُظاٛهج ٣ؼثهٕ ػٖ ًثرٜٖ أ١ ٌٓثٞذاخ " ٝؼ٤كج/أؼٍٖ تؤ٢ٗ ٝؼ٤ك
5

. 

ٌِث٤اخ إٔ أُهاٛواخ ...ك٢ ؼ٤ٖ أشثرد قناٌح ُِثاؼس ػثاي ٌثر٢ ؼٍٞ ظاٛهج ٤ٌِل٢ أٌثاب

٣شؼهٕ ترؼى٣ى اُصوح تؤٗلٍٜٖ ٝأكاقخ إٔ اُشثٌاخ االظرٔاػ٤ح شعؼرٜٖ ت٘شه طٞنٖٛ ٖٓ ـالُٜا 

" طٞنج اُٞظٚ"ـاطح 
1

. 

ك٢ ؼ٤ٖ ذؽكز اُكًرٞن االـرظاط٢ تاألٓهاع اُ٘ل٤ٍح أق٣ة ػ٢ِ ؼ٤ٍٖ ك٢ اٌرطالع أظهذٚ 

ا٤ٍُِل٢ ظاٛهج اظرٔاػ٤ح ذٌُ٘ٞٞظ٤ح اظراؼد اُؼاُْ "االػال٤ٓح ذؽكز إٔ  " قاّ تهي"ٓئٌٍح 

ٝأطثػ ٗٔؾ اُظٞنج االًصه اٗرشانا ٝظٔا٤ٛه٣ح ،ٖٓ ـالٍ اُرواؽ اُشفض اُظٞن ُ٘لٍٚ ،ٓش٤ها 

ا٠ُ إٔ ٖٓ أْٛ ٓكُٞالذٜا ٛٞ ٓؽثح االٍٗإ اُرواؽ اُظٞن ُ٘لٍٚ تكنظاخ ٓرلاٝذح، ؼ٤س ٣ٌٕٞ األٓه 

ؽث٤ؼ٤ا ٝال ٣ؽَٔ أ١ ٓكٍُٞ ٓهػ٢ ؼ٤س ٣ظٞن اُشفض ٗلٍٚ ٖٓ ٝهد ٥ـه ًٔا لًه إٔ 

                                                           
 حٌدر الجراح، هل السٌلفً عدوى اجتماعٌة او مرض نفسً، المرجع السابق

2
 

 سهى سلٌمان و آخرون، المرجع السابق
3
 

(4/7/2016: تارٌخ االطالع)  http//www.aljazera.net : متاح على.  لقطات التصوٌر الذاتً
4
 

هل السٌلفً هو عدوى اجتماعٌة او مرض نفسً، المرجع نفسه .  حٌدر الجراح
5
 

(10/2/2016:تارٌخ) http//www.tarba3.blogspot.com : سلبٌات، متاح على...دراسة ظاهرة السٌلفً اسباب .  عباس سبتً
1
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ك٢ ٛمٙ اُؽاُح ٛٞ ٗٞع ٖٓ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ ٣ئٖٓ اٌرٔهان٣ح اُؽؼٞن االظرٔاػ٢ " ا٤ٍُِل٢"

ُكٟ االـه٣ٖ ٣ٝؼىو اُصوح تاُ٘لً ٝهك ٣ٌٕٞ ُِؼؽي أٝ اُر٤ٍِح اػاكح ا٠ُ ًٜٞٗا ػكٟٝ اظرٔاػ٤ح 

ٓشكق ػ٠ِ أٗٚ ٤ًُ اٗؼىا٤ُح أٝ ٛهٝب ٖٓ اُٞاهغ ػ٠ِ اُؼًٌ ٛٞ ٓؽاُٝح اشثاخ اُٞظٞق ك٢  (ٓٞػح)

أٓاًٖ ػكج ٝٓشانًرٜا ٓغ أطكهاء ،ك٢ ؼ٤ٖ اػرثه اُثؼغ إٔ لُي ٛٞ ؼه٣ح شفظ٤ح ٣ٝؽن ُٚ 

اُرظهف ًٔا ٣ؽِٞ ُٚ 
2

. 

ٖٓ ظٜح اـهٟ كوك هاُد ٌانج ؿ٤ها ك٤ً أٌرالج ػِْ اُ٘لً االظرٔاػ٢ ٝاُوا٢ٗٞٗ ك٢ ظآؼح ت٘هاٌٌا 

ذؼثه ػٖ : ذل٤كٗا اُظٞن اُماذ٤ح ك٢ ٓؽا٤ُٖ أٝال"ٝأُرفظظح تاإل٣ؽاءاخ ٝاُرٞاطَ ؿ٤ه اُ٘اؽن 

٢ٛٝ إٔ اُظٞن ُْ ذؼك ُِم٣ٖ ٣رؤٗوٕٞ :ٝأػاكد إٔ ٛ٘اى كائكج شاُصح " ذى٣ك شور٘ا تؤٗلٍ٘ا :آنائ٘ا، ٝشا٤ٗا 

، االٕ ألٕ أ١ (ك٢ ًص٤ه ٖٓ اُؽاالخ ،٣هذك١ اُ٘اي أؼٍٖ أُالتً ٣ٝرعِٕٔٞ ٤ُظٞنْٛ ٓظٞن )

شفض ٣وكن ػ٠ِ إٔ ٣ظٞن ٗلٍٚ تر٤ِ٤لٕٞ ل٢ً إلظٜان اُظٞنج اُٞاهؼ٤ح 
3

. 

ًٔا ذؽكز االٌرال ػٔان ػثك اُهؼٔإ أٌرال ٓفرض ك٢ ػِّٞ االػالّ ٝاالذظاٍ ك٢ ذظه٣ؽٚ 

ُِشهٝم أٝٗال٣ٖ إٔ ا٤ٍُِل٢ ظاٛهج ظك٣كج ٛ٘اى ٖٓ ٣ؼرثهٛا ٌٛٞا، ؼة ُِماخ أٝ ٗٞع ٖٓ اُ٘هظ٤ٍح 

ُكنظح إٔ أُظؽاخ اُ٘ل٤ٍح أطثؽد ذرؼآَ ٓغ اُرظ٣ٞه اُماذ٢ ػ٠ِ أٌاي أٗٚ ٓهع ٝٛما أٓه 

 .ٓثاُؾ ك٤ٚ  كٜٞ ٓعهق ػ٤ِٔح ذٞش٤و٤ح ُماخ اُشاب ٓغ أطكهائٚ ٝػائِرٚ

ٖٓ ظٜح اـهٟ ٣ئًك أٗ٘ا ٗؼ٤ش ػظه ٓا تؼك اُؽكاشح ،ٝاُشاب ٣ٞاًة ػظهٙ ٣ٝؼ٤ش كطهذٚ ٝتاُرا٢ُ 

كا٤ٍُِل٢ ُؼثح ٖٓ ُؼثٚ الٕ ٌَُ ظ٤َ ٤ٓىج ٝـظٞط٤ح 
4

أٓا ا٤ٍُِل٢ تٔ٘ظان ػِْ اُ٘لً أػط٠ ػكج 

 :كٞائك كثبٌٓاٗٚ إٔ ٣ٍاػك ك٢ 

 . ـ ذؼى٣ى اُصوح تاُ٘لً ال ذؼِْ االٍٗإ إٔ ٣ؽة لاذٚ ٝ ٣صن تٜا أًصه1

 " .االٗا" ـ أُشانًح اُؽو٤و٤ح ُِؽ٤اج ا٤ٓٞ٤ُح ٝاُشؼٞن تاُٞظٞق ٝذؼى٣ى اُرٞاوٕ ػثه ذو٣ٞح 2

 ـ االٛرٔاّ تاُشٌَ اُفانظ٢ ٖٓ قٕٝ ذظ٘غ أٝ ٓثاُـح ٝ ذك٣ٖٝ اُِؽظح اُر٢ ٣ؼ٤شٜا ٍٓرفكّ ٛمٙ 3

 .اُرو٤٘ح 

 ـ اُرؼث٤ه ػٖ اُماخ ٝاُر٘ل٤ً ػٖ أُشاػه اُؼاؿطح 4
1

. 

ك٢ ؼ٤ٖ ذؽكز اُكًرٞن ٌؼك تٌ٘هاق ػٖ ا٤ٍُِل٢ ػ٠ِ أٗٚ ٓكاػثح تها٤ٗح ُِماخ ذرْ ٖٓ ـالٍ ذٔص٤َ 

ال ذٍرٌشق اُؼاُْ اال " أٗا"تظه١ ال ٣ؼهع أُظٞن ػ٠ِ اُفانض ،ٝاٗٔا ٣ٞظٜٚ ا٠ُ ذِث٤ح ٓا ذٞقٙ 

لاذ٤ح ال ذرث٠٘ " كهظح"اٜٗا ذرؤَٓ لاذٜا قاـَ " ال ذهٟ"ٖٓ ـالٍ ٌٓٔ٘اخ ٝظٞقٛا قاـِٚ ،كاُؼ٤ٖ 

                                                           
مرجع سبق ذكره.  سهى سلٌمان و آخرون

2
 

مرجع سبق ذكره. ما هو مصطلح السٌلفً وما حكاٌته.  صالح الركٌان
3
 

السٌلفً ومشتقاته، مرجع سبق ذكره.  نادٌة شرٌف
4
 

مرجع سابق .  لقطات التصوٌر الذاتً
1
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تظه٣ح ال ذهذثؾ " الٗلؼاالخ"ػ٠ِ ٗظهج ذؼ٤ك ت٘اء ٓا ذهاٙ ،تَ ذهًغ تاٌرٔهان ٝناء ذٔص٤َ ٓثاشه 

،تَ ذرشثس تاُؼاته ك٢ اُىٖٓ ٝك٢ اُعٍك أُظٞن ػ٠ِ ؼك ٌٞاء " اُعٞٛه"تِؽظح ذئ٣ك 
2

 

ك٢ ؼ٤ٖ أًك أـظائ٤ٕٞ إٔ ٖٓ أُؽرَٔ إٔ ٣ظثػ ا٤ٍُِل٢ ٓهع ٝٛما ٓا أًكٙ اُكًرٞن أق٣ة إٔ ٛمٙ 

اُظاٛهج ذظثػ ٓهػ٤ح ػ٘كٓا ٣لوك أُهء ا٤ٍُطهج ػ٠ِ ٗلٍٚ أٓاّ نؿثرٚ اُعآؽح ك٢ ذظ٣ٞه ٗلٍٚ 

ػ٠ِ ٓكان اٍُاػح ٝٓشانًح ٛمٙ اُظٞن ك٢ ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ ٓش٤ها ا٠ُ قناٌح طاقنج 

ػٖ اُعٔؼ٤ح االٓه٤ٌ٣ح
3

ٝلُي ٖٓ ـالٍ أُعًِ ا١ٍُٞ٘ الظرٔاع أُكناء ك٢  (APA) ُِطة اُ٘ل٢ٍ 

" Selfitisٌِل٤ر٤ً "ش٤ٌاؿٞ ٠ٍٔ٣ٝ ٛما االػطهاب اُعك٣ك 
4

 ذٞػػ إٔ ٛما اُٜٞي أٝ االقٓإ 

٣ٌٕٞ ػ٠ِ قنظاخ ٓفرِلح اُشكج ٝهك ػهكد اُعٔؼ٤ح تؤٗٚ اػطهاب ػو٢ِ ٗاذط ػٖ نؿثح ال ٣ٌٖٔ 

اُرؽٌْ تٜا اواء اُرواؽ اُظٞن اُشفظ٤ح شْ ٗشهٛا ،ٝاػرثهخ اُعٔؼ٤ح إٔ ٛما اٍُِٞى ٣ؤذ٢ ٗر٤عح 

 :ٌؼ٢ اُشفض ُرؽو٤ن نؿثاخ ٗل٤ٍح ذشَٔ

 ـ ٓٞاظٜح اُشؼٞن تؼكّ اُصوح تاُ٘لً 

 ـ ٓال اُشؼٞن تاُلهاؽ 

ـ ذؼ٣ٞغ ػؼق اُشفض ك٢ اُؼالهاخ االظرٔاػ٤ح 
5

 

 :إ ٛ٘اى شالز ٍٓر٣ٞاخ ٖٓ االػطهاب(APA)ٝهاُد 

اُرواؽ اُظٞن ال ٣وَ ػٖ شالز ٓهاخ ك٢ ا٤ُّٞ ٌُٖٝ ال٣رْ ٗشهٛا ػ٠ِ ٌٝائَ االػالّ :  ـ اُفل٤لح 1

االظرٔاػ٤ح 
6

 

اُشفض ٣ِروؾ أًصه ٖٓ شالز طٞن ٤ٓٞ٣ا ٓغ ٗشهٛا ػ٠ِ ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ :  ـ اُؽاقج 2
1

 

ٝذشفض ؼاُح ٗاشؾ ٣لوك ا٤ٍُطهج ػ٠ِ نؿثرٚ ك٢ ذظ٣ٞه ٗلٍٚ ػ٠ِ ٓكان اٍُاػح ،ٝ :  ـ أُىٓ٘ح 3

ٗشه اُظٞن ك٢ أُٞاهغ ٌد ٓهاخ ك٢ ا٤ُّٞ ػ٠ِ االهَ 
1

. 

، ال ٣ٞظك ؼا٤ُا أ١ ػالض ُٜما االػطهاب ٝاُؼالض أُئهد ٣رٞكه ٖٓ ـالٍ اُؼالض (APA)ٝٝكوا ٍ

ا٢ًٍُِٞ أُؼهك٢
2
 CBT  

ٖٝٓ ػٖٔ اُرؽ٤َِ اُ٘ل٢ٍ ُٜمٙ اُظاٛهج أ٣ؼا ،إٔ االؿهام ك٢ ٛمٙ أُٔانٌح ٣ؼٞق ا٠ُ اٌواؽاخ 

ٗوض ،أٝ ػوك ُكٟ اُشفض اُم١ ٣وّٞ تٜا هك ذككؼٚ ا٠ُ ٓؽاُٝح اظٜان ٗلٍٚ ٝكهػٜا ػ٠ِ االـه٣ٖ 
                                                           

(11/10/2016: تارٌخ االطالع)دراسة المغرب االقصى، .  سعٌد بن كراد
2
 

مرجع سبق ذكره.  سهى سلٌمان وآخرون
3
 

(6/5/2016: تارٌخ االطالع)  http//www.annahar.com :  الصورة الذاتٌة ٌدخل خانة االضطراب العقلً، متاح على
4
 

(10/11/2016: تارٌخ االطالع) http//www.aljazera.net :  متاح على.  مرض السٌلفٌتٌس
5
 

هل السٌلفً هو عدوى اجتماعٌة او مرض نفسً، مرجع سابق.  حٌدر الجراح
6
 

 
هل السٌلفً هو عدوى اجتماعٌة او مرض نفسً، مرجع سبق ذكره.  حٌدر الجراح

1
 

المرجع السابق ,  الصورة الذاتٌة ٌدخل خانة االضطراب العقلً
2
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تٍثة اػعاتٚ أُلهؽ ت٘لٍٚ ٝٛٞ ػ٠ِ طؼ٤ك أُعرٔغ اُم١ ٣رلاػَ ػثه شثٌاخ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ 
3

. 

ك٤ٔا أشانخ االـظائ٤ح تُٞثهاٝؽ ٤ٌِٔح ُٔٞهغ اُشهٝم أٝٗال٣ٖ إٔ أُثاُـح ك٢ االٌرفلاف تاُ٘لً 

ٝاُره٤ًى ػ٠ِ أُظٜه قٕٝ اُعٞٛه ٣كـَ اُلهق ك٢ ؼاُح ٓهػ٤ح ،ك٢ ؼ٤ٖ أًكخ اُكًرٞنج ٤ٛٝثح 

تٞو٣ل٢ ٓفرظح ك٢ ذٌُ٘ٞٞظ٤ا االػالّ ٝاالذظاٍ ُ٘لً أُٞهغ إٔ اٍُثة ٝناء االقٓإ ؿ٠ِ ا٤ٍُِل٢ 

 :٣ؼٞق ُؼا٤ِٖٓ 

أطثؽد اُشهًاخ ذر٘اكً ٢ٌُ ذ٘رط ٝذٍٞم أظٜىج اُٜٞاذق اُم٤ًح أُىٝقج : ـ اُؼآَ اُرٌُ٘ٞٞظ٢ 

تٌا٤ٓهاخ ػا٤ُح اُعٞقج ٝوا٣ٝح ٓكهوح ُِرظ٣ٞه اُماذ٢، تؽ٤س أطثػ ٛ٘اى ٛٞاذق ل٤ًح ك٢ اٍُٞم 

اُؼا٤ُٔح ذٜرْ تاٌُا٤ٓها االٓا٤ٓح أُفظظح الُرواؽ طٞن ا٤ٍُِل٢ ؼر٠ أٜٗا ظؼِد قهح ذظ٣ٞهٛا 

  ٤ٓعا ت٤ٌٍَ أٝ أًصه 13أػ٠ِ ٖٓ اُفِل٤ح ٝاُر٢ ٝطِد ك٢ تؼغ االؼ٤إ ا٠ُ 

تك٤َُ إٔ اُوآٞي االٗع٤ِى١ أًٍٝلٞنق ُٔا : ـ انذلاع ػكق ٍٓرفك٢ٓ شثٌاخ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ 

 ػهف تؤٗٚ ػثانج ػٖ طٞن لاذ٤ح ٣رْ اُرواؽٜا ػثه ٛاذق ل٢ً 2013ػاّ " ٤ٌِل٢"اػاف ٓظطِػ 

أٝ ػٖ ؽه٣ن ا٣ُٞة ٣ٝرْ ٗشهٛا ػثه ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ ،كاُرؤش٤ه اال٣عات٢ ُٜمٙ أُٞاهغ ك٢ 

اُ٘ظه ا٠ُ اُماخ تؽ٤س ُك٣ْٜ أػ٠ِ ٓؼكٍ اُظلاخ اُشفظ٤ح اُ٘هظ٤ٍح ٓوانٗح ا٠ُ أُعٔٞػح 

اُؼاتطح اُم٣ٖ ٣ؽهنٕٝ طلؽاذْٜ ػثه ٛمٙ أُٞاهغ أًصه ٖٓ ٓٞاطِح االؽالع ػ٠ِ أُٞاهغ اُـ٤ه 

أٗا أؼة إٔ : "االظرٔاػ٤ح ْٝٛ أًصه ػهػح ُرؽك٣ك اُث٤اٗاخ ػٖ اُؼثاناخ أُرؼِوح تاُ٘هظ٢ٍ ٓصَ

ًمُي ذ٘ٞع أُٞاهغ ٜٝٓ٘ا ٓٞهغ ك٤ٌِه " .أٗا قائٔا أػِْ ٓا أكؼَ"،ٝ" إًٔٞ ٓهًى اٗرثاٙ االـه٣ٖ

(Filckr)  أؼك ٓٞاهغ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢ هكّ ـكٓح اػاكح اُظٞن ٝاُل٤ك٣ٞ ٝأؼكز ذطٞن ًث٤ه ٞٛٝ

 .ك٢ ٛما االذعاٙ تفظٞص طٞن ا٤ٍُِل٢ اُر٢ ًاٗد ذؽَٔ ٤ٓٞ٣ا ػ٠ِ ٛما أُٞهغ ػ٠ِ ٓه ا٤ٍُٖ٘ 

ٝهك أظٜهخ ٗرائط اٌرطالع ُِهأ١ أظهذٚ االًاق٤ٔ٣ح االٓه٤ٌ٣ح ُرع٤َٔ اُٞظٚ ٝظهاؼاخ اػاقج ت٘اء 

األٍٗعح شٜكخ و٣اقج ك٢ ؽِثاخ اُؼ٤ِٔاخ اُعهاؼ٤ح تٍثة و٣اقج ٝػ٢ أُهػ٠ تؤ٤ٔٛح ػهع 

طٞنْٛ ػ٠ِ ٌٝائَ اُرٞاطَ االظرٔاػ٢
1

 الٕ أُهػ٠ ُْ ٣ٌٞٗٞا ناػ٤ٖ ػٖ ٝظْٜٞٛ ك٢ ا٤ٍُِل٢ 

أٝ اُرظ٣ٞه اُماذ٢
2

 

     كوك أطثػ ٛما األـ٤ه ظىءا ٖٓ لاًهج اُعٍك ٣ٔٞخ تثؾء تأُثاشه ك٢ ًَ ُوطح ،كال ؿا٣ح ٖٓ 

ٛما اُِؼة ٌٟٞ االـرلاء تاُعٍك ك٢ ؿطائٚ اُظاٛه ٖٓ ـالٍ اٌرٍ٘اؾ ال ٣رٞهق أتكا
3

. 

                                                           
المرجع نفسه.  حٌدر الجراح

3
 

ادمان الصورة الذاتٌة، مرجع سبق ذكره .  طالل عبد هللا
1
 

سلبٌات، مرجع سبق ذكره.... دراسة ظاهرة السٌلفً اسباب.  عباس سبتً
2
 

مرجع سابق, دراسة المغرب االقصى.  سعٌد بن كراد
3
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 : تمهيد 

ال ٌخلُ أي بحث ػلمً مه الذراست المٍذاوٍت ألن الطزٌقت الُحٍذة إلثباث ما جاء بً فً الذراست 

االستطالػٍت الىظزٌت ،َفٍٍا ٌتم الخزَج للمٍذان مه أجل البحث فً المشكلت بطزٌقت مباشزة 

َبؼذ اوٍائىا للجاوب الىظزي فً دراستىا ٌذي الذي قمىا فًٍ للتؼزف ػلى المؼلُماث الخاصت 

بمُضُع بحثىا َمه أجل ربط مُضُػىا َاسقاطٍا ػلى الُاقغ قمىا إلوجاس الجاوب المٍذاوً 

مزحلت التصٌُز،لقطاث َسَاٌا التصٌُز، َحزكاث الكامٍزا،ماٌٍت : الذي مه خاللً تىاَلىا فًٍ 

 .َأغزاض االضاءة َأخٍزا التقطٍغ الفىً للزبُرتاج  
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 :مرحلت التصىير : أوال 

  :ـ مرحلت ما قبل التصىير

 (Kharouba فٟ اٌثذا٠ح لّٕا تاٌرٛجٗ اٌٝ االِاوٓ اٌرٟ ذخذَ ِٛػٛػٕا ِٚؼا٠ٕرٙا ، تذا٠ح تاٌجاِؼح

، Lita)  شُ ذٛجٕٙا اٌٝ شاؽئ طالِٕذس ٚأخ١شا ٚعؾ ِذ٠ٕح ِغرغأُ تؼذ جّغ اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌٛشائك

اٌرٟ ذرؼٍك تّٛػٛػٕا ِٚؼاٌجرٙا لّٕا تاعرجٛاب ِجّٛػح ِٓ اٌشثاب حٛي ظا٘شج اٌغ١ٍفٟ ٚأخزٔا 

ػ١ٕاخ ِخرٍفح ِٓ ِجرّغ اٌثحس شُ ذٛجٕٙا اٌٝ ِخرظ١ٓ فٟ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ االػالَ ٚاالذظاي 

ألخز آسائُٙ حٛي اٌّٛػٛع تؼذ أخز ذشخ١ض ِٓ لغُ ػٍَٛ االػالَ ٚاالذظاي لّٕا تاٌرٛجٗ اٌٝ 

 .أِاوٓ اٌرظ٠ٛش تأخز االدٚاخ اٌرم١ٕح اٌّرؼٍمح تاٌرظ٠ٛش

 :ـ مرحلت التصىير

فٟ ٘زٖ اٌّشحٍح لّٕا تاٌرٛجٗ اٌٝ أِاوٓ اٌرظ٠ٛش حا١ٍِٓ ِؼٕا اٌٛعائً اٌرم١ٕح ٌٍرظ٠ٛش ح١س داِد 

ِذج شٙش شٙش٠ٓ تؼذ اٌحظٛي ػٍٝ ِٛافمح االؽشاف اٌرٟ عٕجشٞ ِؼٙا اٌّماتالخ تذأٔا ػ١ٍّح 

اٌرظ٠ٛش ِغ وً ِٓ اٌشثاب ٚاالؽشاف اٌّخرظح فٟ ِٛػٛػٕا ٘زا تٛال٠ح ِغرغأُ ٚلذ اعرؼٍّٕا 

 . ػذج ٌمطاخ ٚصٚا٠ا 

 :ـ مرحلت ما بعد التصىير 

ِشحٍح اٌّشا٘ذج تؼذ  أْ أر١ٕٙا ِٓ ػ١ٍّح اٌرظ٠ٛش ٚجّغ اٌّؼٍِٛاخ اٌخاَ ٚاٌرٟ ٔخراس ِٕٙا ِا 

٠غاػذٔا ػٍٝ خذِد اٌّٛػٛع ٚاٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌٙذف ٚتزٌه ذٕرٟٙ ػ١ٍّح االٔرماء 

 .ٚاٌرظف١ح اٌٝ ِشحٍح اٌرشو١ة 

 :ـ مرحلت التركيب 

تؼذ االٔرٙاء ِٓ اٌّشاحً اٌغاتمح لّٕا تاخر١اس اٌٍمطاخ ٚاٌرذخالخ اٌرٟ ذخذَ ِٛػٛػٕا ٚذغاػذٔا 

 .ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌٙذف ،ششػٕا فٟ وراتح اٌرؼ١ٍك ٚذغج١ٍٗ 

ٌرؼمذ اٌّٛػٛع ٚأل١ّ٘رٙفٟ اٌّجرّغ اعرٍٙه ػ١ٍّح ذشو١ثٗ أعثٛػ١ٓ وا١ٍِٓ حشطٕا ػٍٝ ذشذ١ة 

اٌٍمطاخ ٚاٌّذاخالخ فٟ اٌٛلد إٌّاعة ،ٚفك ِشاحً اٌّٛػٛع ٚحشطٕا أ٠ؼا ػٍٝ و١ف١ح 

 .االٔرماي ِٓ ِشٙذ ٢خش ،ٌىٟ ٔظً اٌٝ اٌٙذف اٌزٞ ٔغؼٝ ا١ٌٗ 

 :ـ مرحلت المزج 

تؼذ ادخاي اٌٍمطاخ ٚاٌّذاخالخ ٚاٌّٛع١مٝ ٚ أ٠ؼا لشاءج اٌرؼ١ٍك ذّد ػ١ٍّح اٌّضض ،ٚذؼرثش ٘زٖ 

اٌؼ١ٍّح ِٓ أُ٘ اٌّشاحً اٌرم١ٕح إلٔجاص اٌشتٛسذاض رٌه ألٔٙا ذرؼّٓ ذٕغ١ما ت١ٓ اٌجأة اٌّشئٟ 
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ٚاٌغّؼٟ ٚتاٌراٌٟ فٟٙ ذخذَ اٌجأث١ٓ اٌٛظ١فٟ ٚاٌجّاٌٟ ٌٍشتٛسذاض ، ٚفٟ االخ١ش ذّد وراتح 

 .اٌجٕش٠ه ٚأعّاء اٌّغرجٛت١ٓ

 :ـ المىسيقى 

ٟ٘ ػٕظش طٛذٟ ٠ظاحة ِجّٛػح ِٓ اٌظٛس اٌرٟ ذرضآِ ِؼٙا فىشج ِا ، تح١س ٠ىغة اٌف١ٍُ 

 .ل١ّح سِض٠ح ٚلذ اخرشٔا ٌٙزا اٌف١ٍُ ِٛع١مٝ ذرٕاعة ِغ اٌّٛػٛع وظا٘شج اجرّاػ١ح 

 :اعداد الربىرتاج : ثاويا 

 :وص التعليق 

أرشش جْٕٛ اٌغ١ٍفٟ فٟ اٌّجرّغ اٌجضائشٞ خالي اٌغٕٛاخ االخ١شج ٚصاد حذج تؼذ االٔرماي اٌٝ 

 .شثىح اٌج١ً اٌصاٌس ٌٍٙاذف إٌماي

...................................................................................       

اٌغ١ٍفٟ اٌزٞ ٠ؼٕٟ تاإلٔج١ٍض٠ح اٌظٛسج اٌٍّرمطح راذ١ا ذٍرمؾ فٟ غاٌة االح١اْ تاعرخذاَ ٘اذف روٟ 

ِجٙضج تىا١ِشا سل١ّح ٚتاذد ذظٕغ فشحح ٚحذز اٌجضائش١٠ٓ فٟ اٌشثىاخ االجرّاػ١ح ١ٌرحٛي وً 

 .ِٓ اٌف١ظ تٛن، ذ٠ٛرش، أغرغشاَ ٚغ١ش٘ا اٌٝ جذساْ ٌٕشش طٛس اٌجضائش١٠ٓ ا٠ّٕا ٚجذٚا

......................................................................................      

ٚرٌه فٟ لاِٛط اٚوغفٛسد االٔج١ٍضٞ " وٍّح اٌؼاَ" ذُ اٌرؼث١ش ػٓ اٌغ١ٍفٟ 2013ففٟ ٔٙا٠ح ػاَ 

طٛسج ٍِرمطح راذ١ا تٛاعطح ٘اذف روٟ اٚ ٚت١ىاَ ٚذٕشش ػٍٝ ِٛلغ ٌٍرٛاطً "ٚذُ ذؼش٠فٙا تأٙا 

 .االجرّاػٟ

..............................................................................     

فٟ ح١ٓ ٠شجغ اطً اٌغ١ٍفٟ فٟ تؼغ اٌّٛالغ االٌىرش١ٔٚح اْ اٚي طٛسج ع١ٍفٟ اٌرمطد ػاَ 

فٟ اٌراس٠خ ٚجذخ طذفح فٟ اٌثَٛ طٛس " ع١ٍفٟ" ، وّا ذزوش ِٛالغ اخشٜ اْ الذَ طٛسج 1839

  .1926ػائٍح أج١ٍض٠ح فٟ ػاَ 

............................................................................... 

ٚلذ ػشف ٘زا اٌّظطٍح أرشاسا ٚاعؼا ٚػا١ٌّا تؼذ طٛسج اٌغ١ٍفٟ اٌش١ٙشج اٌرٟ اٌرمطٙا أ١ٌٓ دٞ 

 .ج١ٕ١ش٠ظ فٟ حفً ذٛص٠غ جٛائض االٚعىاس اٌغادط ٚاٌصّأْٛ ِغ اشٙش ٔجَٛ ١ٌٛ٘ٛٚد

...............................................................................    
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٠حة االٔغاْ ٌفد االٔظاس ٚاظٙاس االٔا اٌخاطح تٗ تح١س ػشفٗ ػٍُ إٌفظ ػٍٝ أٗ اٌشخض اٌزٞ 

٠أخز طٛسج ػٓ شخظ١رٗ ِٚشاسورٗ ٌٍح١اج ا١ِٛ١ٌح ٚاٌشؼٛس تاٌٛجٛد ٚذؼض٠ض اٌزاخ ػثش ذم٠ٛح 

 ".االٔا"

.....................................................................................    

فمذ عاػذخ اٌشثىاخ االجرّاػ١ح فٟ لغؾ وث١ش فٟ أرشاس اٌظا٘شج تشىً ٚاعغ تاٌشغُ ِٓ أٙا 

 .١ٌغد ١ٌٚذج اٌمشْ وزٌه ذطٛس اٌٙٛاذف اٌزو١ح اٌرٟ ذؼرثش ِٓ اٌؼٛاًِ اٌرىٌٕٛٛج١ح ٌٙزٖ اٌظا٘شج 

....................................................................................    

تؼذا جذ٠ذا ٌطش٠مح ػشع ٔفغه، فّٓ ِجّٛػح " ع١ٍفٟ"فمذ أػطد شمافح اٌظٛسج اٌشخظ١ح 

  couplie، ع١ٍفfriandٟع١ٍفٟ : اطذلاء فٟ ٌمطح ٚاحذج اٌٝ ٌمطح ع١ٍفٟ تٛػؼ١اخ ِخرٍفح ِٕٙا 

 خاطح تاٌفراج إلظٙاس ِفاذٕٙا،  belfie، ع١ٍفmake-upٟاٌخاطح تاٌؼاللاخ اٌح١ّ١ّح، ع١ٍفٟ 

ٚاٌزٞ أطثح ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغ١ٍفٟ ِٛػح جذ٠ذج ٌرظٙش اٌفراج no   make-upوزٌه ع١ٍفٟ 

 اٌخاص تّحثٟ اٌش٠اػح ٚاٌٙذف ِٕٙا جؼً اٌفر١اخ  gymدْٚ اْ ٕٔغٝ ع١ٍفٟ. جّاٌٙا اٌطث١ؼٟ

 . ٚ ع١ٍفٟ ٌمظاخ اٌشؼش٠Tongueشؼشْ تاالٔجزاب ع١ٍفٟ

......................................................................................    

فٟ ح١ٓ ٔجذ اٌىص١ش ِٓ إٌجّاخ ٚاٌفر١اخ ٚحرٝ اٌفر١اْ ٌّا ال، ٠مّٓ تحشوح ػُ اٌشفاٖ ػٍٝ 

ٚػؼ١ح اٌمثٍح فٟ طٛس اٌغ١ٍفٟ اال أٗ ذث١ٓ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌظٛس ٘ٛ ذؼث١ش ػٓ إٌمض ِٓ جٙح 

 .اٌطشف االخش أٚ اٌشش٠ه

.....................................................................................     

فٕٙان ِٓ ٠ظف االٌرماؽ اٌّفشؽ ٌٍظٛس اٌشخظ١ح تإٌشجغ١ح اٌضائذج، اال أْ ٕ٘ان ِٓ ٠ؼرثشٖ 

ٔٛػا جذ٠ذا ِٓ اٌرٛاطً االجرّاػٟ خاطح تؼذ اْ ظٙشخ ذطث١ماخ خاطح تزٌه ػٍٝ اٌٙٛاذف 

 .Retria،Sweet selfiاٌزو١ح ِصٍّا ٘ٛ ػ١ٍٗ اٌحاي ِغ ذطث١ك عٕاب شاخ، 

....................................................................................    

٘زٖ اٌظا٘شج دفؼد تؼغ اٌذساعاخ االِش٠ى١ح اٌٝ اػرثاس٘ا حاٌح ِٓ االػطشاب اٌؼمٍٟ ٚإٌفغٟ 

 طٛس فٟ ا١ٌَٛ ال ٠رُ ٔشش٘ا 3اٌخف١فح ال ذمً ػٓ :  ِغر٠ٛاخ ِٓ االػطشاب 3ٚلاٌد اْ ٕ٘ان  

 طٛس فٟ ا١ٌَٛ ِغ ٔشش٘ا ػٍٝ اٌّٛالغ االجرّاػ١ح، اٌّضِٕح ٟٚ٘ 3ػٍٝ ِٛالغ اٌرٛاطً، اٌحادج 

 . طٛس فٟ ا١ٌَٛ ِغ ٔشش٘ا ػٍٝ اٌّٛالغ االجرّاػٟ 6اٌرماؽ اٌظٛس ػٍٝ ِذاس اٌغاػح أوصش ِٓ 

.......................................................................................   
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اال أٔٗ ٚتٍغح أً٘ االخرظاص فأٙا ظا٘شج ؽث١ؼ١ح ؽاٌّا ال ذضاي ػّٓ ٔطاق اٌّؼمٛي تؼ١ذا ػٓ 

 .أٞ اذجاٖ ِشػٟ

..........................................................................................    

ٌُ ٠ظً اٌغ١ٍفٟ اٌٝ ػاِح اٌجضائش١٠ٓ فمؾ تً اِرذ ِغٕٟ اٌشاٞ اٌجضائش١٠ٓ فمذ اطثح ٠رٙافرْٛ 

 .ػٍٝ ف١ذ٠ٛ ٘اذُٙ ٚ اغا١ُٔٙ تاٌغ١ٍفٟ 

..............................................................................................    

٘ٛ شؼاس ٠طٍك ػٍٝ ظا٘شج تاذد ذشغً اٌىث١ش ٚاٌظغ١ش ػٍٝ " اٌرمؾ اٌغ١ٍفٟ ارا أا ِٛجٛد" 

اٌغٛاء فاٌغ١ٍفٟ ١ٌغد ِشػا ٚال حرٝ ٘ٛعا، ٚال ٠ّىٓ اْ ذٕذسض ػّٓ االػطشاتاخ إٌفغ١ح 

ٌٚىٓ ػٕذِا ذرخطٝ اٌحذٚد ذظثح وأٞ ظا٘شج اخشٜ آفح ٠ٚجة ِؼاٌجرٙا ف١جة اٌرٛخٟ ِٓ 

 .االخطاس إٌاجّح ػٕٗ، فّا فائذج اٌغ١ٍفٟ ٚاٌّٛخ خٍفٟ

 :بطاقت فىيت للربىرتاج 

 ستٛسذاض ِظٛس حٛي اٌغ١ٍفٟ ٘ٛط ٔشجغٟ اٚ ػًّ ذٛش١مٟ ٌٍزاخ: ـ المىضىع 

 ٘ٛط اٌغ١ٍفٟ........ ستٛسذاض ِظٛس حٛي : ـ العىىان 

 دل١مح31دل١مح ٚ 17: ـ المدة 

 ِٕاد ع١ٍّح: ـ تحت اشراف االستاذة 

 دس٠ظ عى١ٕح: ـ اعداد وتقديم 

 ِغرغأُ: ـ أماكه التصىير 

 Sony: ـ وىع الكاميرا 

  2017: ـ تاريخ االوتاج 

 : شارة البدايت 

 جاِؼح ػثذ اٌح١ّذ تٓ تاد٠ظ 

 و١ٍح اٌؼٍَٛ االجرّاػ١ح ٚ االٔغا١ٔح

 لغُ ػٍَٛ االػالَ ٚاالذظاي

 ذخظض االذظاي، طٛسج ِٚجرّغ
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 ٠مذَ

 ٘ٛط اٌغ١ٍفٟ............ ستٛسذاض ِظٛس حٛي 

 

 :ِٓ اػذاد 

 دس٠ظ عى١ٕح

 :ذحد اششاف االعرارج 

 ِٕاد ع١ٍّح

 :شارة الىهايت 

 لذَ ٌىُ

 ٘ٛط اٌغ١ٍفٟ................ ستٛسذاض ِظٛس حٛي 

 :اػذاد 

 دس٠ظ عى١ٕح

 :ذظ٠ٛش 

 دس٠ظ عى١ٕح

 :ذشو١ة 

 خذاٚٞ فاؽّح

 :أراض 

2017 

 ٚ فٟ األخ١ش ٔشىش وً ِٓ عاُ٘ فٟ أجاص ٘زا اٌؼًّ

 ِٓ تؼ١ذ  اٚ لش٠ة
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 :لقطات وزوايا التصوير وحركات الكاميرا : ثالثا 

 :ىقطبث اىخص٘ٝش 

أٛ ص٘سة ف٘ح٘غشافٞت أٗ ىقطت عَْٞبئٞت أٗ حيفضّٝ٘ٞت البذ أُ ٝنُ٘ ىٖب حجٌ ، ٝخصف ٕزا اىحجٌ 

ظَِ ٍجَ٘ػت ٍِ اىَغَٞبث ، حٞذ أُ اىص٘سة أٗ اىيقطت بأٛ شنو ٍِ االشنبه حأخز حجَب 

 :ٍؼْٞب ْٝذسس ظَِ حغَٞت ىحجٌ اىيقطت ،ٗاالحجبً فٜ اىيقطبث بشنو ػبً ٕٜ رالرت 

  ـ اىيقطت اىؼبٍت أٗ اىيقطت اىبؼٞذة1

  ـ اىيقطت اىَخ٘عطت 2

 ـ اىيقطت اىقشٝبت 3
1

 

ٗٝخفشؽ ػِ ٕزٓ اىيقطبث ىقطبث فشػٞت مبىيقطت اىقشٝبت جذا،اىيقطت اىبؼٞذة جذا ،اىيقطت اىَخ٘عطت 

 ٗغٞشٕب........ اىقشٝبت 

 :ٗببىْغبت ىيقطبث اىَغخؼَيت فٜ اىشب٘سحبس اىَص٘س ٕٜ 

 ٝنُ٘ فٖٞب اىخص٘ٝش ٍِ ٍغبفت بؼٞذة : اىيقطت اىؼبٍت 

 أٛ ٝظٖش فٖٞب اىفشد حخٚ صذسٓ : اىيقطت اىَخ٘عطت 

 حٞذ ٝبشص اى٘جٔ حخٚ اىنخفِٞ ب٘ظ٘ح : اىيقطت اىقشٝبت 

 ٝظٖش فٖٞب اى٘جٔ بَفشدٓ : اىيقطت اىقشٝبت جذا 

 أٛ ٝخٌ فٖٞب حص٘ٝش شخصِٞ : اىيقطت اىزْبئٞت 

 :زوايا التصوير 

ٕبٍت حؤرش  (دساٍٞت)اُ اىضاٗٝت اىخٜ حخخبسٕب ىخص٘ٝش غشض أٗ ٍ٘ظ٘ع ،َٝنِ أُ حغخخذً مأداة 

حأرٞشا ٍببششا فٜ اىَشبٕذ ٗحشنٞو ٍ٘قفٔ ٗٗجٖت ّظشٓ احجبٓ اىَ٘ظغ ٗحجؼئ ٝخؼبغف أٗ ْٝفش 

 .،ٝحب أٗ ٝنشٓ ،ٝ٘اقف أٗ ٝشفط

اُ صاٗٝت االىخقبء ىينبٍٞشا ٕٜ ػببسة ػِ اىخػ اىزٛ حْظش ػبشٓ اىنبٍٞشا احجبٓ اىَ٘ظ٘ع اىزٛ 

حقً٘ بخص٘ٝشٓ 
2

. 

                                                           
 1 107، ص2005فن واعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، :  عبد الباسط سلمان، سحر التصوير

79، ص2008 رستم ابو رستم، جماليات التصوير التلفزيوني، معتر للنشر والتوزيع، عمان، 
2
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ْٕبك ٍغخ٘ٝبث رالد فٜ اىخص٘ٝش أعبعٞت ٕٜٗ حنُ٘ ٍغخ٘ٝبث أخشٙ ػذٝذة ٍْشقت ٍِ ٕزٓ 

 :اىَغخ٘ٝبث االعبعٞت بنو أّ٘اػٖب ٗاىَغخ٘ٝبث اىزالد االعبعٞت ٕٜ 

 ـ ٍغخ٘ٙ ف٘ق اىْظش 

 ـ ٍغخ٘ٙ اىْظش 

 ـ ٍغخ٘ٙ دُٗ اىْظش 

 :أٍب اىَغخ٘ٝبث اىَْبزقت ٍِ ٕزٓ اىَغخ٘ٝبث فَٞنِ أُ ّذسجٖب بَب ٝأحٜ 

 ـ ٍغخ٘ٙ ػِٞ اىطبئش 

 ـ ٍغخ٘ٙ ػبه جذا ف٘ق اىْظش 

 ـ ٍغخ٘ٙ أػيٚ اىْظش 

 ـ ٍغخ٘ٙ اىْظش 

 ـ ٍغخ٘ٙ ف٘ق اىْظش

ـ ٍغخ٘ٙ ٍْخفط جذا 
1

 

 : حركات الكاميرا 

حؼخبش اىحشمت ٗعٞيت ىيخؼبٞش ٍزو اىص٘سة راحٖب ٝخٌ اىخفنٞش بٖب ػبدة ظَِ ٍجَو ٍبدة اىَ٘ظ٘ع ، 

ٗحؼخبش اىحشمت ٍِ إٌٔ ػْبصش حنِ٘ٝ اىص٘سة ،ٗاىحشمت بٖب ٍذى٘الث ٕٜٗ اىخٜ حزٞش شٞئب فٜ 

 .ّفظ اىَشبٕذ ارا اعخخذٍج االعخخذاً االٍزو 

 :ٍِٗ أّ٘اع حشمت اىنبٍٞشا ّجذ 

 (االعخؼشاظٞت)ـ اىحشمت االفقٞت 

 (االسحفبع اىٚ أػيٚ)ـ اىحشمت اىشأعٞت اىصبػذة 

 (االّخفبض اىٚ االػيٚ)ـ اىحشمت اىشأعٞت اىٖببطت 

 ـ حشمت اىبٞذ عخبه 

 ـ حشمت اىنشِٝ ٗ حشمت اىق٘ط

                                                           
122 عبد الباسط سلمان، سحر التصوير، المرجع السابق، ص

1
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 :ماهية وأغراض االضاءة :رابعا 

االظبءة ٕٜ ٗعٞيت اىَص٘س االعبعٞت اىخٜ حؤرش ٍببشش ػيٚ مٞفٞت حغجٞو ٗظٖ٘س اىص٘سة ػيٚ 

اىشبشت ،فؼْذ اظبءة اىيقطت ٝنُ٘ االٕخَبً االعبعٜ ىيَص٘س ٕ٘ ح٘صٝغ االظبءة إلبشاص رالد 

 .أعبعٞبث َٕٗب ٍ٘ظ٘ع اىخص٘ٝش ٗاىحشمت ٗاىحبىت اىَضاجٞت ىيقطٔ

فَ٘ظ٘ع اىخص٘ٝش ٕ٘ مٞفٞت ح٘صٝغ االظبءة ػيٚ ٍ٘ظ٘ع اىخص٘ٝش ٍِ حٞذ اىظاله ٗحشمٞض 

االظبءة ٗٝؤرش ػيٚ اىخ٘صٝغ ػيٚ ٍذٙ ٗظ٘ح حفبصٞو اىص٘سة ػيٚ اىشبشت خبصت حيل 

 .اىخفبصٞو اىَخؼيقت بخغٞشاث اى٘جٔ

أٍب اىحشمت حخخيف االظبءة ىيحشمت ػِ االظبءة اىَ٘جٖت ىخنِ٘ٝ اىظاله ىيشخصٞبث اىزببخت ٍِ 

 :ّبحٞخِٞ 

ـ حخعَِ االظبءة ىيحشمت اظبءة ٍغبحبث أمبش ٍِ ٍ٘قغ اىخص٘ٝش، إلػطبء ٍغبحت مبفٞت ىيحشمت 

 اىجغَبّٞت ،أٗ حشمت اىنبٍٞشا

ـ حؼخَذ االظبءة ىيحشمت أعبعب ػيٚ اىَضاس اىؼبً ىيَشٖذ ،أمزش ٍِ اػخَبدٕب ػيٚ اىشخصٞت 

 ٗاىخفبصٞو 

حٖخٌ اظبءة اىج٘ اىؼبً بخ٘صٞو االحغبط ببىضٍبُ ٗاىَنبُ ،ٗاىَضاس اىْفغٜ اىٚ اىَخفشس 

،ٗٝخعَِ رىل غبىبب اظبفت ٍغبحبث صغٞشة ىإلظبءة ىخحذد حأرٞشا مبٞشا فٜ اىشنو اىؼبً ىيَشٖذ 
1

 

 :التقطيع الفني للربورتاج : خامسا 

                                                           
29 رستم ابو رستم، جماليات التصوير التلفزيوني، المرجع السابق، ص

1
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 : خالصة 

أصبح انسٍهفً انٍٕو أيش ضشٔسي ٔ حاجت أساسٍت حًاسس ٌٕيٍا بفضم حقذو حكُٕنٕجٍا انٕٓاحف 

" األَا"انزكٍت ٔٔجٕد انكايٍشا انشقًٍت راث انجٕدة انعانٍت ،فاإلَساٌ ٌحب نفج األَظاس ٔ إظٓاس 

انخاصت بّ ، فاََا ًْ يٍ يكَٕاث انشخصٍت عُذْا إر حشبطّ بانعانى انخاسجً ٔحساعذِ فً 

ححقٍق انخٕاصٌ انُفسً فً حٍاحّ ششط أٌ ال حخجأص انًعقٕل ، فإَُا َعًُ بزنك ٔصٕل يسخخذيً 

 .انًفشط " حب األَا"انسٍهفً إنى حذ انٕٓس ٔاالَاٍَت انًفشطت ٔطبعا انُشجسٍت ًْٔ 
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 :خاتمة 

أَ ٌٓ  (كهمت جمٕهت وُجٍٍب انّ أوفضىب)انضٕهفٕكظبٌشة خبظؼت نؼذد مه انخفضٕشاث ،فٍٓ بمثببت 

وُع )أَ أوٍب  (ألوٍب حزٔذ ثمخىب بأوفضىب)أَ  (حؼبش ػه آسائىب)، أَ ٌٓ (جبوب انىشجضٕت فب ثمبفخىب)

،حذل انخفضٕشاث انمخؼذدة نٍزي انظبٌشة ، أوٍب صبسث فهضفت بذذ  (جذٔذ مه انخُاصم االجخمبػٓ

راحٍب ،بذٕث أصبخ ٌُس ٔمبسصً انجمٕغ مه كم انفئبث انؼمشٔت ،َمه مخخهف انطببئغ انشخصٕت 

َبشغبت لذ حصم انّ حصىٕف رنك مه ظمه أمشاض انُالغ االفخشاظٓ ، ٌَزا ساجغ انّ انخطُس 

انخكىُنُجٓ َظٍُس شبكبث انخُاصم االجخمبػٓ َمطبنبت ٌزي انمُالغ نهصُس انشخصٕت مغ 

 .االصذلبء َانمؼبسف غذث ٌزا االحجبي غٕش ػبدْ مه حُثٕك انصُس انزاحٕت

فبنىشجضٕت َدب انغشَس َإظٍبس انزاث مه خالل مخخهف انصُس ،ٌٓ مه أٌم انؼُاسض انىبجمت 

ػه انضٕهفٓ َانخٓ الدظٍب ػهم انىفش ، َطبؼب إوب وؼىٓ فٓ ٌزا انضٕبق االشخبص انزٔه حخطُا 

انذذَد َٔببنغُن فٓ انخمبط انصُس انزاحٕت أٔىمب َجذَا َبغط انىظش ػه دبنخٍم انىفضٕت 

،َنكه فٓ انُلج ػٕىً ، ال ...َاالجخمبػٕت ،صُاء أكبوُا ٔشؼشَن ببنفشح أَ انذزن أَ االسٌبق 

 .ٔمكىىب وكشان أن انضٕهفٓ ػمهٕت مضهٕت جذا َغٕش مصطىؼت أَ مببنغ فٍٕب كبؼط انظُاٌش

مشظب َال دخّ ٌُصب ، َال ٔمكه أن ٔىذسج ظمه االظطشاببث انىفضٕت ، " انضٕهفٓ"أخٕشا نٕش 

 .َنكه ػىذمب حخخطّ انذذَد ، حصبخ كأْ ظبٌشة اخشِ ، آفت َٔجب مؼبنجخٍب 
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  ششٝظ اىص٘سج ششٝظ اىص٘خ

 

 اىض٘ضاء   

 

 اىَ٘سٞقٚ   

 
 

 اىرؼيٞق 

 

 حشمح    

 اىناٍٞشا   

 

 ّ٘ع اىيقطح 

  

 
 

 ٍحر٘ٙ اىيقطح    

 

 

 اىَذج  

 سقٌ 

 

 اىَشٖذ

 ػاىَٞح    

 أجْٞح    

 ثاترح     

ٍِ اىَِٞٞ 

 اىٚ اىٞساس 

 ٍر٘سطح

 ػاٍح  

 قشٝثح  

ص٘س ٗ فٞذٕٝ٘اخ 

ألشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س اىسٞيفٜ    

 

 

ثا19  01 

  
ة 

اي
بد

ال
ك 

ري
ني

ج

  

ٍ٘سٞقٚ  

 اىرقاط اىص٘س 

 ٍر٘سطح  ثابتة      

 ػاٍح   

ص٘س ألشخاص 

ٝيرقطُ٘ ص٘س 

 اىسٞيفٜ      

ثا  03  02 

ج
تا
ور

رب
 ال

ى
تو

ح
 م

ٍ٘سٞقٚ  

 ٕادئح    

 تؼٞذج    ثابتة     

 قشٝثح   

فٞذٝ٘ ىشسً٘ 

مشذّ٘ٞح ٝؼثش ػِ 

اىسٞيفٜ تطشٝقح 

 ساخشج     

ثا15  03 

ػاىَٞح اجْثٞح  

  

.......اّرشش جُْ٘ اىسٞيفٜ"  

" اىٖاذف اىْقاه...................

  

 تؼٞذج    ثابتة     

 قشٝثح    

أشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س سٞيفٜ 

 ص٘سج ٕاذف ّقاه 

ثا08  04 
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ثا 35 صثش اٟساء قشٝثح    ثابتة         

 

05 

 ػاىَٞح    

 اجْثٞح    

........... اىسٞيفٜ اىزٛ ٝؼْٜ "

"اَْٝا ٗجذٗا   ................  
 قشٝثح    ثابتة   

 تؼٞذج   

 ػاٍح   

ص٘س أشخاص 

ٝيرقطُ٘ ص٘س 

 اىسٞيفٜ     

 ص٘سج ٕاذف ّقاه 

ص٘سج ذؼثش ػِ 

 اىسٞيفٜ      

ص٘سج ى٘اجٖح 

 اىفٞس ت٘ك     

ثا 25  06 

 ػاىَٞح   

 اجْثٞح  

......2013ففٜ ّٖاٝح ػاً "  

"ىير٘اصو االجرَاػٜ ........  
 قشٝثح    ثابتة    

 تؼٞذج   

ص٘س ألشخاص 

 ٝيرقطُ٘ اىسٞيفٜ 

ثا 36  07 

 ػاىَٞح    

 أجْثٞح   

فٜ حِٞ ٝشجغ أصو اىسٞيفٜ "

" 1926ػاً ............  
ص٘س ألشخاص  قشٝثح    ثابتة     

 ٝيرقطُ٘ اىسٞيفٜ

 فٜ اىقذٌٝ    

ثا 21  08 

 ػاىَٞح     

 أجْثٞٔ

....قذ ػشف ٕزا اىَصطيح"  

"ّجً٘ ٕ٘ىٞ٘د.................  

 ػاٍح    ثابتة    

 قشٝثح    

فٞذٝ٘ ىحفو ذ٘صٝغ 

 ج٘ائض األٗسناس   

ص٘س ألشخاص 

ٝيرقطُ٘ ص٘س 

 اىسٞيفٜ       

ثا 16  09 
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أسرار ػيٌ االػالً ٗ  قشٝثح     ثابتة       

 االذصاه     

دقٞقح ٗ 

ثا  21  

10  

 ػاىَٞح    

 أجْٞح   

.......فقذ ساػذخ اىشثناخ"  

"ىٖزٓ اىظإشج............  
 ػاٍح     ثابتة      

 قشٝثح    

اشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س اىسٞيفٜ 

ص٘س ٕاذف رمٜ    

  

ثا 15  11  

 ػاٍح   ثابتة       

 قشٝثح   

أسرار ػيً٘ االػالً 

 ٗ االذصاه      

اشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س اىسٞيفٜ    

 دقٞقح ٗ

ثا  15  

12 

 قشٝثح    ثابتة       

 

دقٞقح ٗ  سثش األساء       

ثا  9  

13 

 ٍ٘سٞقٚ   

 ٕادئح   

فٞذٝ٘ سسً٘  ػاٍح   ثابتة     

ماسذّ٘ٞح ٝؼثش ػِ 

ظإشج اىسٞيفٜ 

 تطشٝقح ساخشج   

ثا 23  14  

 ػاىَٞح   

 اجْثٞح    

...........االّساُ ٝحة ىفد "  

"ذق٘ٝح األّا..............  
 ػاٍح   ثابتة    

 قشٝثح   

أشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س سٞيفٜ    

دقٞقح ٗ 

ثا 39  

15 
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ثا  47 اسرارج ػيٌ اىْفس   قشٝثح    ثابتة          16  

 ػاىَٞح    

 أجْثٞح    

................فقذ اػطد ثقافح"  

"قصاخ اىشؼش...............  
 ػاٍح    ثابتة    

 قشٝثح   

أشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س سٞيفٜ    

 ص٘س فرٞاخ     

فٞذٝ٘ ٗ ص٘س الػثٜ 

 مشج اىقذً       

دقٞقح ٗ 

ثا 20  

17  

 ػاىَٞح      

 اجْثٞح   

..........فٜ حِٞ ّجذ اىنثٞش"  

اىطشف األخش أٗ .............

"         .اىششٝل  

ص٘س سٞيفٜ  قشٝثح     ثابتة    

 ىْجَاخ ٗ فرٞاخ 

ٝيرقطِ سٞيفٜ ػيٚ 

 شنو قثيح    

دقٞقح ٗ 

ثا  39  

18  

ثا  33 اسرارج ػيٌ اىْفس    قشٝثح    ثابتة        19  

 ػاىَٞح    

 أجْثٞح    

....فْٖاك ٍِ ٝصْف االىرقاط"  

."sweet selfie............... 

 قشٝثح     ثابتة    

 ػاٍح     

أشخاص ٝيرقطُ٘ 

 ص٘س سٞيفٜ  

 فٞذٝ٘ ىٖاذف رمٜ

ص٘سج ىرطثٞقاخ     

 ذص٘ٝش اىسٞيفٜ     

ثا 20  20  

 جاّثٞح   ثابتة       

 ػاٍح     

اسرار ػيٌ االػالً ٗ 

 االذصاه      

 فٞذٝ٘ ٗ ص٘س سٞيفٜ

دقٞقراُ 

ثا   7ٗ  

21  
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 قشٝثح    ثابتة        

 

دقٞقح ٗ  سثش اٟساء

ثا  44  

22  

 ػاىَٞح    

 اجْثٞح    

.................ٕزٓ اىظإشج"  

" ٍ٘اقغ اىر٘اصو االجرَاػٜ...

   

 تؼٞذج    ثابتة     

 قشٝثح   

فٞذٝ٘ ألشخاص  

 ٝرص٘سُٗ سٞيفٜ  

 ٕاذف رمٜ     

دقٞقح ٗ 

ثا  31  

23  

 قشٝثح     ثابتة        

 

دقٞقح ٗ  سثش اٟساء

ثا  39  

24  

 ػاىَٞح    

 أجْثٞح    

..............اال أّ ٗ تيغح "  

"اذجآ ٍشضٜ ........  
 قشٝثح     ثابتة     

 

 اسرارج ػيٌ اىْفس   

 ص٘س سٞيفٜ       

ثا 10  25  

 أسرارج ػيٌ اىْفس    قشٝثح     ثابتة        

 فٞذٝ٘ ىص٘س سٞيفٜ 

دقٞقح ٗ 

ثا   19

  

26  

 ٕادئح      

 ػاىَٞح أجْثٞح 

 تؼٞذج    ثابتة     

 قشٝثح   

فٞذٝ٘ ىشسً٘ 

مشذّ٘ٞح ٝؼثش ػِ 

 اىسٞيفٜ      

ص٘س سٞيفٜ   

 ألشخاص     

دقٞقح ٗ 

ثا 35  

27  

 اىشاب حساً  

 اىشاب ذٞ٘ذٞ٘

 اَِٝ سشحاُ 

...........ىٌ ٝصو اىسٞيفٜ"  

"     اغاٌّٖٞ تاىسٞيفٜ......  

متحركة من 
اليمين الى 
 اليسار

 قشٝثح   

 تؼٞذج    

فٞذٝ٘ أغاّٜ ساٛ 

 جضائشٝح ىيسٞيفٜ  

ثا 29  28  
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................اىرقظ اىسٞيفٜ " اىشاب ذٞ٘ذٞ٘   

"اىَ٘خ خيفٜ .............  
متحركة   
من اليمين 
 الى اليسار  

 تؼٞذج   

 قشٝثح   

فٞذٝ٘ أغاّٜ اىشاٛ 

 جضائشٛ     

فٞذٝ٘ ألشخاص 

ٝيرقطُ٘ ص٘س 

 اىسٞيفٜ      

دقٞقح ٗ 

ثا 30  

29  

 تؼٞذج  متحركة    اىشاب ذٞ٘ذٞ٘  

 قشٝثح 

فٞذٝ٘ ألشخاص 

 ٝيرقطُ٘ اىسٞيفٜ  

ثا 30  30  
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