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 ي  صري للمتلقك البدرااألداء احلركي كمثري إبداعي يف اإلعالن ودوره يف حتقيق اإل

Kinetic Performance as a Creative Stimulus in Advertising and its Role in Achieving the Visual 

Perception of the Recipient 
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 أكتوبر 6امعة ج -نون التطبيقية كلية الف -مدرس بقسم اإلعالن 
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 ل نشاطاً تمث ي،كنشاط إتصالي إنساني معبراً عن الحالة النفسية الداخلية للمتلقإن عملية تصميم اإلعالن 

ً يهدف لخدمة األهداف اإلتصالية التي يكون لها دوراً كبيراً في صياغة المفردات ية وز البصرالرمو إبداعيا

 لتصميماراحل لتوصيل رسالة محددة للمتلقي، وذلك يتطلب القدرة على التخيل على جميع المستويات أثناء م

على  شكل كبيرؤثر بفي إيجاد العالقات بين المفردات التصميمية المختلفة في تصميم الفكرة اإلعالنية والتي ت

ل لى عوامعتعتمد جديدة غير مألوفة  كار أساليب وتراكيبمن خالل ابتذلك مدى نجاح وفاعلية اإلعالن، و

لك في يتمثل ذوبهدف جذب إنتباه المتلقي،  لإلعالنوالجمالية  تحقيق الوظيفة النفعيةاإلدراك البصري في 

ري الحر لتعبياتوظيف أسلوب األداء الحركي في اإلعالن كأحد مصادر اإللهام اإلبداعي متمثالً في األداء 

 المصمم ي يريدصورة بصرية أقرب إلى الداللة التيعد كمثيرات تنمي اإلبداع والخيال من خالل  للجسد الذي

عاطفياً لتأثيرالذي يمثل التواصل الحركي في اوذلك عن طريق البعد الرمزي للجسد  ،التعبير عنها لآلخرين

ً على المتلقي وتحقيق الرضا الجمالي، فالتواصل في حد ذاته يُحدث تغيي مزاجية ة الراً في الحالوبصريا

ذا هة ان للمتلقي، ومنها تتفاعل أنظمة اإلدراك البصري والحس والحركة مع العاطفة لدى المتلقي خاص

المرتبط نتباه، وواإل التفاعل يساعد على إدراك المؤثرات التي تنتج من الرسالة اإلعالنية بشكل مثيراً للغرابة

 خزون منمعتمد على الذي ي الشكل والمضمونإرتباط  سد من حيثفي األداء الحركي للجاإلدراك الجمالي ب

اك اإلدرق عن طريق حواسه واستجابته لكل المثيرات التي تتحدد عن طري المتلقيالتي يتلقاها  الخبرات

 البصري للمتلقي.

 األداء الحركي  

Kinetic Performance  

 اإلبداع

 Creativity  

 اإلدراك البصري

Visual Perception 
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 Introduction : املقدمة

اف ألهدإن عملية تصميم اإلعالن تمثل نشاطاً إبداعياً يهدف لخدمة ا

وز الرماإلتصالية التي يكون لها دوراً كبيراً في صياغة المفردات و

ى يل رسالة محددة للمتلقي، وذلك يتطلب القدرة علالبصرية لتوص

في إيجاد  التخيل على جميع المستويات أثناء مراحل التصميم

 العالقات بين المفردات التصميمية المختلفة في تصميم الفكرة

 الن،اإلعالنية والتي تؤثر بشكل كبير على مدى نجاح وفاعلية اإلع

ياً يدة تؤدي دوراً جمالمن خالل إستنباط رسائل إعالنية جدذلك و

 األداء الحركي في أسلوبمؤثراً على المتلقي، ويتمثل ذلك في 

ري تعبياإلعالن كأحد مصادر اإللهام اإلبداعي متمثالً في األداء ال

 الحر للجسد الذي يعد كمثيرات تنمي اإلبداع والخيال من خالل

ا صورة بصرية أقرب إلى الداللة التي يريد المصمم التعبير عنه

صل الذي يمثل التوالآلخرين، وذلك عن طريق البعد الرمزي للجسد 

ً على المتلقي وتحقيق الرض ً وبصريا ا الحركي في التأثيرعاطفيا

ة زاجيالجمالي، فالتواصل في حد ذاته يُحدث تغييراً في الحالة الم

مع  للمتلقي، ومنها تتفاعل أنظمة اإلدراك البصري والحس والحركة

تلقي خاصة ان هذا التفاعل يساعد على إدراك العاطفة لدى الم

ابة المؤثرات التي تنتج من الرسالة اإلعالنية بشكل مثيراً للغر

د للجس بتحليل طبيعة ونوعية دالالت األداء الحركيواإلنتباه، وذلك 

موض تمثل النموذج الواقعي الذي يشير إليه والذي يتسم بالغالتي 

د عنى ما للمتلقي، فإن الجسحيث يقصد من كل أداء حركي إيصال م

هدف تفي الحياة يتم التعامل معه بإعتباره متحرك وأن هذه الحركة 

 لكل الدالالت من خالل أفعال وسلوكيات وتصرفات إلى التعبيرعن

يرات واستجابته لكل المثالمتلقي  عتمد على خبراتالذي تالمثيرات 

 اإلدراك البصري للمتلقي.  التي تتحدد عن طريق 

 Statement of the Problem :البحث مشكلة

 يمكن تلخيص مشكلة البحث في :

ت كيف يساهم األداء الحركي التعبيري للجسد في اإلعالن كمثيرا

تكار بإل ةالعالقات بين المفردات التصميمية المختلفإبداعية في تنمية 

دف التي تهتصميم الفكرة اإلعالنية في أساليب جديدة غير مألوفة 

 إلدراك البصري للمتلقي.إلى تحقيق ا

 Research Significance: أهمية البحث

 ترجع أهمية البحث إلى: 

 رتوظيف األداء الحركي كأحد مصادر اإللهام اإلبداعي في إبتكا

اء في تصميم اإلعالن متمثالً في األد جديدة غير مألوفة أساليب

 ريبصالتعبيري للجسد كمثيرات إبداعية تساهم في تحقيق اإلدراك ال

 للمتلقي.

 Research Objectives :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى :

ة دراسة أساليب األداء الحركي التعبيري للجسد كمثيرات إبداعي

ر في ابتكا تهدف إلى تحقيق اإلدراك البصري للمتلقي التي تساهم

 .تصميم الفكرة اإلعالنيةفي أساليب جديدة غير مألوفة 

 فروض البحث

 دراسة أساليب األداء الحركي التعبيري للجسديفترض البحث أن 

ديدة ابتكار أساليب جكمثيرات إبداعية سوف يكون لها دور فعال في 

ري وتحقيق اإلدراك البص تصميم الفكرة اإلعالنيةفي غير مألوفة 

 للمتلقي.

 Research Delimitations: حدود البحث

 حدود موضوعية :  

ة ري للجسد كمثيرات إبداعيدراسة أساليب األداء الحركي التعبي

 تساهم في تحقيق اإلدراك البصري للمتلقي.

 Research Methodology :منهج البحث

اسة يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في اإلطار النظري والدر

التحليلية للبحث، والمدعم بدراسة تطبيقية في تصميم ملصقات 

رة تصميم الفكفي  ابتكار أساليب جديدة غير مألوفةإعالنية توضح 

جسد من خالل توظيف أساليب األداء الحركي التعبيري للاإلعالنية 

ي الت كمثيرات إبداعية تتفاعل مع إتجاهات الوعي اإلدراكي للمتلقي

عوامل من خالل  تؤثر بشكل كبيرعلى مدى نجاح وفاعلية اإلعالن

 اإلدراك البصري التي تهدف إلى جذب إنتباه المتلقي.  
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 Theoretical Framework :يلنظرطار اإلا

 األداء الحركي :

أحد مصادر اإللهام في التصميم، من خالل قيام الشخص بإيصال 

 لنشاطهوا الفكرة اإلعالنية المبتكرة للمتلقيين بواسطة جسده. فاألداء

مج ي يدالفني اإلنساني متمثالً في األداء التعبيري الحر للجسد الذ

 ركي.جسد اإلنسان ضمن سياق فني ح

زية ومن هنا يمكن التوصل لمفهوم األداء الحركي : " هو إشارة رم

 مرئية من خالل حدث جمالي لما فيه من إشارات ودالالت األداء

الحركي للجسد حيث يقصد من كل أداء حركي إيصال معنى ما 

ركي الح ممزوج بالحالة العاطفية التي تجذب إنتباه المتلقي. فاألداء

ن اإلت يمد المتلقي بأفكار ِّ بي إليجااجاه إيجابية لتحقيق ذاته والذي يكو 

ن اع ملديه، والمرتبطة بحركة فيها حيوية ومصداقية تدعو إلى اإلقن

خالل المسار الفرعي لإلعالن، ويهدف إلى إحداث تغيير في 

ك إتجاهات وسلوكيات المتلقي على المستوى الرئيسي لإلعالن وذل

ركة ن المتعة واإلستمتاع بالحفي مرحلة الالوعي الذي يضفي نوع م

 التي تحقق الغرض من اإلعالن.

 التواصل الحركي :

الرؤية البصرية للتواصل من خالل األداء الحركي يعمل على  

 جهازتنشيط الجهاز العصبي للمتلقي، وإرسال مؤشرات داللية إلى ال

الحركي يحدث من خاللها التواصل الذي يعتمد على ردة فعل 

كرة ل اإلدراك المعرفي والذي يختزن في مركز الذاالمتلقي من خال

 بالمخ.

 مستويات اإلدراك الحركي لدى المتلقي : 

إدراك غير واعي، كالهما يشترك في اإلدراك  -إدراك واعي 

 العاطفي والمعرفي. 

 وعلى مستوى التواصل فهو تواصل لفظي وتواصل غير لفظي. 

 د هو عملية حسيةحيث أن إستقبال المتلقي لألداء الحركي للجس

وغير لفظية تحدث على كال مستويا الوعي والالوعي وكذلك على 

 مستوى الجسد.

 
 ( مستويات اإلدراك الحركي لدى المتلقي1مخطط )

 نظرية الحركة:

هو عمل بشري ذات نمط يمكن تحديده من خالل سياق الحركة 

ي فوهدفها، فهو جهاز إتصالي جمالي يُحدث إستجابة عاطفية توفر 

 نفس الوقت اإلدراك المعرفي، وهو فن إبداعي وهمي وتعبيري في

مج شكل رمزي حر يستخدم الرموز في نقل األفكاروالمشاعرالتي تُد

في حركات داللية تؤثرعلى مشاعرالمتلقي من خالل اإلبداع في 

الخيال حيث أنه يحمل ظاهرة أنثروبولوجية ونص داللي يجب 

اني متعددة تكمن قوتها في قراءته، فاألداء الحركي مصدر لمع

ية مزاجحركته اإلدراكية الحسية وقدرته الجمالية على خلق الحالة ال

 للمتلقي إلى جانب أنه وسيلة للتعبير والتواصل.

فاألداء الحركي يتيح صورة بصرية أقرب إلى الداللة عن طريق 

أن البناء الشكلي هو الذي يحدد المعنى  حيثالبعد الرمزي للجسد 

للمضمون وهذا المضمون هو الذي يحدد ماهية الشكل الذي  الداخلي

 .يخدم األفكار الكامنة فيه

   
من خالل اإلبداع في الحركة اإلدراكية  Take control Againيؤكد على مضمون الرسالة اإلعالنية  voltaren( إعالن كريم 2شكل )

ل توظيف األداء الحركي للجسد في اإلعالن بشكل تعبيري رمزي حر يدل على الحسية والقدرة الجمالية للتأثير على مشاعر المتلقي من خال

 القدرة على التحكم في أوضاع حركة الجسد بإستخدام المنتج المعلن عنه

 عناصر األداء الحركي في اإلعالن:

 
 ( عناصر األداء الحركي في اإلعالن3مخطط )

 الجسد: -1

ته إلنسان من حيث ماهيأن مادة الجسد هي الوحيدة التي تلتصق با

 ،سان فهي تستبعد معنى الهيئة الخارجية والجسد يشير إلى جسم اإلن

 ويشير إلى تفاعل الجسد مع العقل .

يقدم دالالته من  الذييتميز الجسد بإعتباره الرمز المادي الرئيسي 

 وكذلك ،خالل مظهره الخارجي وأفعاله وسلوكياته في اإلعالن

في حد ذاتها تعد عالمة  لجسدفإن حركة ا. انالتعبيرعن المكان والزم

ً من اإلتصال مع  عن طريق هذا الجسد المتحرك الذي يحقق نوعا

 :تتمثل فييتحول إلى داللة  فالجسد، المتلقي

 .إلى معنى معين التي تشيرالتجربة الخيالية  -

كرة الفهذا الجسد يعد أداًء في إيصال به يقوم النشاط الذي  -

 لمتلقي.ل اإلعالنية

حركة الجسد وداللتها يتمثل في حركة الجسد طبيعة التواصل ل

من خالل للمتلقي بوصفها نظاماً لإلتصال يهدف إلى توليد معنى ما 

تحليل طبيعة ونوعية دالالت األداء الحركي ، فمجموعة من الدالالت

بالغرابة للجسد تمثل النموذج الواقعي الذي يشير إليه والذي يتسم 

إلثارة د من كل أداء حركي إيصال معنى ما حيث يقصواإلبداع، 

 .إنتباه المتلقي
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" تتمثل في تشكيل األداء الحركي للجسد للداللة على المرونة في حركة الجسد التي تؤكد على Aquafresh( إعالن فرشاة أسنان"4شكل )

الفكرة اإلبداعية التي تمثل شكل الفرشاة وأنها فائقة اإلنحناء

 عالنية:الشخصية اإل -2

ً من عناصر تصميم اإلعالن  مدخل كتمثل الشخصية عنصراً هاما

تتفاعل مع التي فالشخصية هي  ،إلى الفكرة التي يحملها اإلعالن

الشئ تدل على فهي كيان رمزي والعالمة األيقونية التي  األحداث

 المشار إليه.

 
ة في وضع حركي مرن بثني الجسد للوراء ليدل على حركة الحذاء التي ( إعالن عن حذاء توظيف الشخصية اإلعالنية كعالمة أيقوني5شكل )

وهذا يؤكد على الرسالة اإلعالنية التي تشير إلى مرونة وخفة الحذاء المعلن عنه 360يمكن طيها ألقصى درجة 

 الحركة: -3

مشتقة من ” kinema“تعنى  الفن الحركىالحركة هو شكل الجسد، 

 عنىي وهو، وهي علم دراسة الحركة” kinetic“ ةيونانيالكلمة ال

 لضمنية.ا أو ةيعلى الحركة الفعل شتمليبالفن الذي 

 العمليات الحركية :

واء ستعتمد على تقييم للموقف الذي يُحدث تغيير في مسار اإلقناع 

 على المستوى الرئيسي أو الفرعي لإلعالن :

 المستوى الرئيسي يعتمد على اإلدراك في تكوين الموقف. -

 توى الفرعي يعتمد على موقف أو إتجاه المتلقي تجاهالمس -

ن مضمواإلشارت السلبية أو اإليجابية للجسد التي تتمثل في ال

 الشكلي وتأثيرها على المتلقي.

 
( يوضح تحقيق اإلقناع من خالل دمج العمليات الحركية 6مخطط )

 التي تؤثر على المتلقي

  
دمج العمليات الحركية المتمثلة في حركة الهاتف وحركة جسد الشخصية اإلعالنية للتعبير عن  إعالن لنوع تليفون محمول يوضح (7شكل )

 المضمون الشكلي الذي يحقق اإلقناع
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 خصائص األداء الحركي في اإلعالن:

 التأثير الجمالي لألداء الحركي في اإلعالن. -

الرموز البصرية الممزوجة بالنص التفسيري للرسالة  -

 اإلعالنية.

ؤشرات الداللية في اإلعالن التي تكون وثيقة الصلة الم -

 باألداء الحركي.

 يساهم األداء الحركي في عبور الثقافات بشكل مؤثر. -

 إضفاء عنصر جذب اإلنتباه لألداء الحركي. -

 مثيرات األداء الحركي:

 
( مثيرات األداء الحركي8مخطط )

 

 :ألداء الحركيعملية اإلدراك البصري لمثيرات ا

لية بيولوجية لها نتائج فسيولوجية إيجابية مرتبطة بالحالة هي عم

المزاجية والسعادة والمتعة التي تختلف من فرد آلخر، حيث يعتمد 

إدراك الشكل على الذاكرة والخبرات السابقة لدى الفرد، وعملية 

إدراك األداء الحركي في اإلعالن تتداخل مع إنطباع الحركة 

لقي حيث تصبح مرتبطة بتراكم الخبرة والتأثير واإلثارة لدى المت

الداخلية للفرد المتمثلة في حركته اإلدراكية الحسية وقدرته الجمالية 

 التي تأخذ شكالً عاطفياً ومعرفياً في صورة أبعاد متشابكة.

   

 
الشفاة للشخصية اإلعالنية التي  ( إعالن اعتمد على توظيف نكهات لمنتج "أيس كريم" من خالل عملية إدراك األداء الحركي لحركة9شكل )

تمثل الحركة اإلدراكية الحسية التي تؤثر في اإلدراك البصري للمتلقي

 اإلدراك البصري:

قوم يث يهو العملية التي يقوم بها الفرد بتفسير المثيرات الحسية، ح

ه رجمتاإلدراك بتفسير هذه المثيرات وصياغتها في الشكل الذي يتم ت

 ويفهمه. 

 دراك البصري :عوامل اإل

 المتلقى. جذب إنتباه -

خبرات السابقة والمختزنة التى تشكل جزء من البنية ال -

تجاهات إاإلدراكية للمتلقى على هيئة عادات ومعارف و

 وسلوكيات تؤثر فى أنماط االستجابة للمثيرات.

تمل الذي يشالمجال اإلدراكى للمتلقى الحسية داخل المثيرات  -

 اتة تساعد فى تنظيم تلك المثيرعمليات ذهنية ووجداني على

 .ومعالجتها

 أنواع اإلدراك:

 
أنواع إدراك المتلقي للعناصر البصرية في اإلعالن (10مخطط )

 أهمية اإلدراك :
 ترجع أهمية اإلدراك في العمليات العقلية التي تؤثرعلى -

 مشاعرالمتلقي من خالل التفكير اإلبداعي في الخيال. 

ف التي تستهدة للمثيرات الخارجية االستجابيهتم اإلدراك ب -

 السلوك البشري.

 الوعي اإلدراكي: 

اء البصري لألد الوعى اإلدراكى للمتلقى ودوره فى تفسير المعنى

 اتالعملي: "قدرة المرء على تنظيم  يعرف اإلدراك بأنه :الحركي 

 ً  إطار  فىالحسية الواردة إليه عبر الحواس المختلفة، ومعالجتها ذهنيا

 السابقة والتعرف عليها، والوعى اإلدراكى هو نوع من الخبرات

 ب بلأنواع االستجابة للمثيرات الخارجية المن حيث أنها حسية فحس

 .كرموز ومعانى بحيث تستهدف إلى القيام بسلوك معين
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 :الوعي اإلدراكي للمتلقي  تجاهاتا

 
 ( إتجاهات الوعي اإلدراكي للمتلقي11مخطط )

 :المعرفي اإلدراك -

تتم على مستوى الوعي المعرفية التي العقلية والعمليات مثل في يت

تشتمل على الفهم واإلستدالل والتخيل بدءاً من اإلنتباه للمثيرات التي 

 التي تلعب دور في توجيه ذهن المتلقي. للتمثيل اإلدراكي 

 :العاطفي اإلدراك -

ك إدرايتعلق بإثارة العوامل النفسية والوجدانية التي تؤثر في 

 . المتلقي

 :الجمالي اإلدراك -

يتضمن اإلتجاه التشكيلي للتصميم والتي تظهر فيه الخصائص 

 التعبيرية والقيم الجمالية التي يتبناها المصمم في فكره.

 اإلطار العملي للبحث:

 (:1نموذج تحليلي )

 
 Mercedes-Benz: “Formula Won” – GERMANY – 2014 بيانات اإلعالن

لحملة التي تحمل تم نشر هذه ا ،2014بنز بلقب صانعي الفورموال وان موسم -فازت مرسيدس

 .ارية: مرسيدسوقد تم إنشاؤها للعالمة التج 2014عنوان "فوز الفورموال" في ألمانيا في أكتوبر 

األساليب اإلبداعية في توظيف األداء 

الحركي في تصميم اإلعالن كمثيرات 

تساهم في تحقيق اإلدراك البصري 

 لمتلقي ل

لمتلقي رفي لتوظيف األداء الحركي لجسد الشخصية اإلعالنية كمثير إبداعي مرتبط باإلدراك المع

في  لمتمثلةانية التي تشتمل على الفهم للتمثيل اإلدراكي لتوجيه ذهن المتلقي لفهم الرسالة اإلعال

تمثيل أيقونية لل نز كعالمةب-األداء التعبيري للجسد في شكل العالمة التجارية لشركة مرسيدس

   عي الفورموال وان. بنز بلقب صان-الرمزي للفكرة اإلعالنية التي تؤكد على فوز مرسيدس

 (:2نموذج تحليلي )
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 Chery QQ – Argentina - 2014 بيانات اإلعالن

األساليب اإلبداعية في توظيف األداء 

الحركي في تصميم اإلعالن كمثيرات 

البصري تساهم في تحقيق اإلدراك 

 للمتلقي 

ق تحقيلإدراك الشكل من خالل تداخل إنطباع الحركة والتأثير واإلثارة لدى المتلقي 

نية " إلعالااإلدراك الجمالي من خالل المثيرات الحسية البصرية التي تؤكد على الرسالة 

الحركي  " ،وذلك من خالل إدراك األداءBondiاستعد اإلبتسامة التي فقدتها في سيارة 

 للوناتسامة الوجه وإختيار شخصية إعالنية تمثل السيارة المعلن عنها من خالل إلب

ً مع هدف الحمل دعوة  ة هوالبرتقالي لون السيارة كرمز يدل على إرتباط المتلقي عاطفيا

في  دوهاالجمهور للتوقف عن استخدام وسائل النقل العام واستعادة اإلبتسامة التي فق

 ري.الحافلة عند شراء سيارة شي

 Applied Framework اإلطار التطبيقي:

 (:1نموذج تطبيقي )

 
 Starbucksإعالن  -  تصميم الباحثة بيانات اإلعالن

األساليب اإلبداعية في توظيف األداء 

الحركي في تصميم اإلعالن كمثيرات 

تساهم في تحقيق اإلدراك البصري 

 للمتلقي 

لمتلقي لعرفي مثير إبداعي مرتبط باإلدراك المفي اإلعالن كداء الحركي البناء الشكلي لأل

 ى طبيعةل علالذي يمثل إدراك الشكل على هيئة الكوب بشكل مثيراً للغرابة واإلنتباه ليد

 ضمونالمعنى الداخلي لم المنتج المعلن عنه الذي يعطي الشعور باإلسترخاء وتوليد

ً وقي والتأثيرعاطإلثارة إنتباه المتل " طبيعتك من قهوتك" الرسالة اإلعالنية بصرياً فيا

 وتحقيق الرضا الجمالي الذي يساهم في تحقيق اإلدراك البصري للمتلقي.

 (:2نموذج تطبيقي )
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 Oxiإعالن مسحوق غسيل  –تصميم الباحثة  بيانات اإلعالن

األساليب اإلبداعية في توظيف األداء 

الحركي في تصميم اإلعالن كمثيرات 

البصري  تساهم في تحقيق اإلدراك

 للمتلقي 

ية اعتمد على توظيف الشخصية اإلعالنية كعالمة أيقونية مرتبطة بحركة فيها حيو

لى عو إونعومة كمثيرات حسية بصرية إلثارة إنتباه المتلقي باألداء الحركي التي تد

اك إلدراإلقناع بالرسالة اإلعالنية "مع أوكسي.. الهدوم أنعم في الحركة"،وتحقيق ا

 مالي الذي يساهم في تحقيق الوعي اإلدراكي للمتلقي.العاطفي والج

 Results :النتائج

 ة فيإرتباط عملية إدراك األداء الحركي في اإلعالن المتمثل -1

رته حركته اإلدراكية الحسية بالخبرة الداخلية للمتلقي وقد

 قي. الجمالية على خلق الحالة المزاجية واإلثارة لدى المتل

اء الحركي هو الذي يحدد المعنى ألدإن البناء الشكلي ل -2

في  لمضمون الفكرة اإلعالنية المبتكرة التي تساعد الداللي

  تحقيق اإلقناع.

يساهم اإلدراك البصري للتواصل الحركي في توصيل  -3

لمثيرات األداء االستجابة الرسالة اإلعالنية من خالل 

 .  نلقيام بسلوك معيالمتلقي لكرموز ومعانى تستهدف الحركي 

اء هم اإلتجاه اإلبداعي في تصميم األداء الحركي في بنيسا -4

نتج التي تمثيرات أفكار إعالنية مبتكرة تساعد على إدراك ال

 الذيعن طريق البعد الرمزي للجسد من الرسالة اإلعالنية 

ً على  ً وبصريا يمثل التواصل الحركي في التأثيرعاطفيا

 المتلقي.
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