
 ئسشبداد ٌزيغيش اٌزٛاصً ثمشاءح اٌشفبٖ

غُ اٌّشىالد اٌغبثمخ اٌزوش، ئال أْ ٕ٘بن ثؼط اإلسشبداد اٌزٝ رجؼً ِٓ اٌزٛاصً س

" ٘يٛاسد"اٌشفبٖ ػّالً يغيشاً لذس اإلِىبْ، وّب روش ِٓ خالي غشيمخ لشاءح 

Heward  أْ إٌبط ػبدٜ اٌغّغ يزجٕجْٛ اٌصُ وٍيخ أٚ يغزخذِْٛ اعزشاريجيبد

، ٌٚزا فٕٙبن ئسشبداد رؼًّ  ُٙغيش فؼبٌخ أٚ ِذجطخ ػٕذ ِذبٌٚزُٙ اٌزٛاصً ِؼ

ِجزّغ ٚ٘ٝ اٌّمزشدبد اٌزٝ ألش٘ب ثشٔبِج خذِبد ػٍٝ ريغيش اٌزٛاصً ِغ اٌصُ ، 

اٌصُ فٝ أٚ٘بيٛ، ٚ٘ٝ ثّضبثخ أعبط ِؼشفٝ )ِؼٍِٛبرٝ( ٌزيغيش أعٍٛة اٌزٛاصً 

 ثمشاءح اٌشفبٖ ِٓ خالي اٌؼٕبصش اٌزبٌيخ :

  ٚاجٗ اٌشخص األصُ ٚالفبً أٚ جبٌغبً ثّغبفخ ال رضيذ ػٓ أسثؼخ ألذاَ. -

  . يجت أْ رىْٛ اٌغشفخ وبفيخ اإلظبءح ٚال رجٍظ فٝ ِٛاجٙخ ظٛء لٜٛ أٚ خبفذ -

  دبٚي أْ يىْٛ ٚجٙه ِشئيبً وبِالً . -

  رىٍُ ثٛظٛح ٚثشىً غجيؼٝ ٚثغشػخ ِؼزذٌخ . -

  فٝ دشوبد فّه . Exaggerateال رجبٌغ  -

  ال رشفغ ِغزٜٛ صٛره ػٓ اٌّؼزبد . -

ثؼط اٌىٍّبد عٍٙخ اٌمشاءح ػٍٝ اٌشفبٖ ػٓ األخشٜ، فارا وبْ ٕ٘بن ِشىٍخ فٝ  -

  ٍخ ِٚزشادفبد أعًٙ.اٌفُٙ ، فذبٚي اعزؼّبي وٍّبد ثذي

سثّب رأخز ثش٘خ ٌىٝ رصجخ ِؼزبداً ػٍٝ والَ اٌشخص األصُ، ئرا وٕذ فٝ اٌجذايخ  -

  ال رغزطيغ فُٙ ِب يمٌٛٗ، فال رٕغذت ِٓ ِٛلف اٌزٛاصً .

وّب يعيف "جيش٘بسد" أْ ِؼظُ اٌطالة رٜٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ٌذيُٙ ثمبيب  -

ءح اٌىالَ، ػٓ غشيك ِالدظخ عّؼيخ، ٚثجٙٛد خبصخ ٔجؼٍُٙ لبدسيٓ ػٍٝ لشا

ئيّبءاد اٌجغذ، ٌىٝ يىزًّ فُّٙٙ ٌّب  Facial gesturesاٌشفبٖ، ئيّبءاد اٌٛجٗ 

اٌشفبٖ يمٌٛٗ اٌّذسعْٛ ِٚب يمٌٛٗ صِالئُٙ، ٚػِّٛبً ٌىٝ يذذس ريغيشاً ٌمشاءح 

 فٕٙبن ثؼط االعزشاريجيبد اٌزٝ يجت ئرجبػٙب 

 فبٖ اعزشاريجيبد الثذ ِٓ اعزخذاِٙب فٝ لشاءح اٌش

اٌغّبح ٌٍطالة اٌصُ ثبٌجٍٛط فٝ ِىبْ يّىُٕٙ ِٓ اٌشؤيخ ٚاٌغّبع ، ثذيش  -

( ألذاَ ، ٌىٝ رجؼً اٌطالة اٌصُ 01: 5رىْٛ اٌّغبفخ ثيُٕٙ ٚثيٓ اٌّزذذس ِٓ )



أوضش وفبءح فٝ لشاءح اٌىالَ ، ٚالثذ ِٓ رغييش اٌّمبػذ ِٓ ٚلذ ئٌٝ آخش ، ٌىٝ 

  ايب ػذيذح فٝ اٌفصً اٌذساعٝ.رؼطيُٙ رذسيجبً ػٍٝ سؤيخ اٌّزذذس ِٓ صٚ

يجت رٕظيُ اٌّمبػذ ثذيش يصجخ ِصذس اٌعٛء غيش ِجبشش ػٍٝ اٌطالة ، ٚال  -

يمؼْٛ فٝ ِٕطمخ ِظٍّخ أٚ فٝ ِٕطمخ اٌظً ، ٚػِّٛبً لشاءح اٌىالَ رىْٛ أعًٙ 

  . ػٕذِب يىْٛ اٌعٛء ِٓ ٚساء اٌطبٌت

ٌيُٙ ، ٚػٕذِب ػٍٝ اٌّذسط أْ يٛاجٗ ِجّٛػخ اٌطالة اٌصُ ػٕذ اٌزذذس ئ -

ٚػٍٝ اٌّذسط جزة أزجبٖ  To faceيزذذس أفشاد اٌفصً شجؼُٙ ػٍٝ اٌّٛاجٙخ 

  .رالِيزٖ لجً اٌزذذس ئٌيُٙ ، ٚاٌجمبء فٝ ِىبْ ٚادذ لذس اإلِىبْ ػٕذ ػشض اٌذسط

اعزذػبء االٔزجبٖ ٌٍّفب٘يُ اٌجصشيخ ، ٚػِّٛبً فاْ اٌصُ يفعٍْٛ اٌزؼٍيّبد  -

  .Visual cues اٌمشائٓ اٌجصشيخ اٌّغزٕذح ئٌٝ اٌزٍّيذبد أٚ 

فٝ اإليّبءاد ، ألْ اٌّجبٌغخ فيٙب سثّب يغجت  Exaggerationػذَ اٌّغبالح  -

اسرجبوبً وجيشاً ، ٌٚىٓ اعزخذَ اإليّبءاد ثشىً غجيؼٝ ، ٚاجؼً يذيه ثؼيذاً ػٓ ٚجٙه 

 لذس اٌّغزطبع ، وّب أْ اٌزلٓ ٚاٌشبسة يغججبْ صؼٛثخ 

ٌٍىالَ ِغ اٌطالة رٜٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ، يجت إٌطك ٌىٝ رؼطٝ ّٔٛرجبً جيذاً  -

 ثٛظٛح ، ٚثصٛد ِؼزذي .   

ديّٕب رؼشض ٌىٍّخ جذيذح أٚ رغأي عإاالً وشس رٌه ئرا وبْ اٌطبٌت ال يفُٙ ِٓ  -

أٚي ِشح ، ٚأظش ئٌٝ اٌطبٌت ِجبششح ، ٚيفعً أْ رىْٛ األعئٍخ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌي 

 …؟ ِٓ اٌزٜ يغزخذِٙب وضيشاً ؟ ٚ٘ىزا : ٘زٖ دثبعخ ، ويف يّىٕه اعزؼّبٌٙب

ٕ٘بن وٍّبد ِؼيٕخ ٌيغذ عٍٙخ اٌفُٙ ِٓ خالي لشاءح اٌشفبٖ ، ٌٚٙزا شجغ اٌطبٌت  -

  أْ يغأي أعئٍخ أٚ يؼطٝ جّالً ِىشسح ، ئرا ٌُ يغزطغ اٌفُٙ .

وّب فٝ دسٚط اٌٙجبء ، ظغ اٌىٍّبد وّب  Isolatedػٕذِب رؼشض وٍّبد ِمطؼخ  -

ٌٙجبء اٌىٍّبد ، ثٙزٖ اٌطشيمخ يصجخ  Blanksشاغبد عٛداء فٝ اٌغيبق ٚارشن ف

ٌذٜ اٌطبٌت لشائٓ عيبليخ ظشٚسيخ ٚػٍيه أْ رززوش أْ وضيشاً ِٓ اٌىٍّبد رجذٚ 

  ِزشبثٙخ فٝ إٌطك ػٍٝ اٌشفبٖ .

ػٕذِب رؼشض ِفشداد ٌغٛيخ جذيذح ، لذَ اٌّؼبٔي اٌّزٕٛػخ ٌزٍه اٌّفشداد ،  -

ٝ ، ٚئْ رٌه يّضً صؼٛثخ ٌٍطبٌت األصُ ألْ فجؼط اٌىٍّبد ٌٙب أوضش ِٓ  ِؼٕ

اٌذصيٍخ اٌٍغٛيخ ٌذيٗ ٌيغذ ثبٌىفبءح اٌزٝ رّىٕٗ ِٓ فُٙ اٌّؼبٔي ٚاٌّزشادفبد 

  اٌؼذيذح .



لذس اٌّغزطبع، ألْ اٌّعغ أصٕبء اٌىالَ   chewingيجت رجٕت دشوبد اٌّعغ  -

ذ ٌذيُٙ يجؼً لشاءح اٌشفبٖ راد صؼٛثخ، ألْ اٌطالة رٜٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ٌيغ

  اٌمذسح ػٍٝ اٌزّييض ثيٓ دشوبد اٌّعغ ٚاٌىالَ .

 Pointػٕذِب رشيش ئٌٝ ِٛظٛع أٚ شيء فٝ اٌذجشح، فّٓ اٌّفيذ أْ رشيش ئٌيٗ -

to   رّشٝ ئٌيٗ، ٚرٍّغٗ، فزٌه سثّب يعغ اٌشيء فٝ عيبق إٌّبلشخ ، ػٕذِب ،

س ئٌيٗ أٚ رزذذس ِجبششح ئٌٝ اٌطبٌت أٚ رغزذػٝ أزجب٘ٗ، ادػٗ ثبعّٗ ، أٚ رذذ

ئٌيٙب ِجبششح ، ألٔٗ ِٓ اٌّفيذ ٚاألوضش فبػٍيخ  ِصبدجخ اٌزؼٍيّبد ثمشائٓ ثصشيخ 

  عّؼيخ .

ئرا اعزخذِذ اٌصٛس ِغ اٌىٍّبد اٌزٝ رمَٛ ثؼشظٙب، ففٝ اٌجذايخ صف  -

 Illustrationاٌّبدح أٚ اٌّٛظٛع، ٚثؼذ رٌه اػشض اٌصٛس اٌزٛظيذيخ 

 لذ ٚادذ.ٚرٌه يجؼً اٌطبٌت يشوض ػٍٝ ِضيشيٓ فٝ ٚ

 


