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 دراسة جمالٌات اغلفة المنتجات التجارٌة وأثرها على المستهلك  

Study on Aesthetic Values of Product Design Packaging's and its Effect on 

the Consumer 

 / ندى مبارك فهد الفهٌدي الدوسريم

 المملكة العربٌة السعودٌة-جامعة الملك فٌصل / االحساء -محاضر بكلٌة التربٌة 

 الملخص

التؽلٌؾ هو نظام عالمً متبع لحماٌة المنتج من المؤثرات الخارجٌة بدأ من بداٌة التؽلٌؾ الً المستهلك، وتحتل      

صناعة التؽلٌؾ للمواد التجارٌة سواء من مواد ؼذائٌة، ومواد تجمٌل، ومكمالت حٌاتٌة......الخ، مكانة كبٌرة فً 

فً إٌجاد تصامٌم مبتكرة حدٌثة قادرة على جذب المشاهد وإثارة حواسه الصناعات التجارٌة. ومن هنا تكمن مشكلة البحث 

واستهداؾ مشاعره الوجدانٌة والنفوذ لذات المستهلك إلشباع رؼباته الداخلٌة، وذلك من خالل افتراض دراسة القٌم 

لجمالٌة للتصمٌم الخارجً التشكٌلٌة والجمالٌة ألؼلفة المنتجات التجارٌة ٌمكن التوصل الً معاٌٌر تصمٌمٌة تبرز القٌم ا

ألؼلفة المنتج التجاري. وتهدؾ هذه الدراسة إلى الكشؾ عن القٌم الجمالٌة فً تصامٌم أؼلفة المنتجات التجارٌة، ودراسة 

مدى تأثٌرها على المستهلك عن طرٌق تحلٌل وعرض لبعض النماذج لتصامٌم أؼلفة المنتجات التجارٌة الموجودة 

ج بتصامٌم مقترحة لهذه االؼلفة، وقد توصل البحث أنه من خالل االهتمام بدراسة  مقومات باألسواق المحلٌة والخرو

التصمٌم الناجح ألؼلفة المنتج التجاري ٌمكن التوصل الً أسالٌب تصمٌمٌة حدٌثة تتالءم مع طبٌعة المنتج وبٌئة المستهلك 

جات التً تواجه المستهلك ، مع التأكٌد على دور القٌم ، وهناك عالقة بٌن تصمٌم األؼلفة والتقنٌات الحدٌثة وأنواع المنت

 الجمالٌة فً نجاح المنتج ، وتحدٌد معاٌٌر ومواصفات لتصمٌم المؽلفات فً السوق المحلٌة من قبل الهٌئات المختصة .

 الكلمات المفتاحٌة 

 بٌئة المستهلك –التصمٌم  –األؼلفة  –المنتج  –الجمالٌة  القٌم

Summary: 

Packaging is an international systematic tool used to protect products from external effects 

and influences. starting from the production lines until it reaches the consumers. The industry 

of packaging goods represents for the food packaging, Beauty goods and other commodities, a 

superior status within the commercialization of industries. Due to its high importance, finding 

innovative designs that can keep-up with the necessary updates needed for the visual 

attraction of the consumer and motivation of his senses, has become a great deal of a 

challenge. Perfecting such methods, allows the targeting of the consumer’s deepest desires 

while motivating his feelings. In order to highlight the goodness of a given commercial 

product, fine arts and beauty designs are a key element in reaching the perfection of the outer 

impression of it. This research study is meant to uncover the fine values in designing the 

commercial product’s packaging. Also, to upraise its effects on consumers by analyzing and 

proposing samples that are actually circulating within the local markets, so to decide on 

what’s best to be applied for these packages. The research study conducted, reveals the 

importance of investigating the proper design of the product packaging, which in return leads 

to reaching the most effective means of conforming with the consumer’s environment and the 

nature of the product. There is a strong bond between the type of product, the packaging 

design and the up-to date technics used for this purpose, not to under mind the role of beauty 

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046914

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

477 

values of the presentation, nor the norms and description stated by the governing laws for the 

product to be allowed circulation within local markets. 

Key words: 

Fine values – Product – Packages – Design – Consumer’s environment. 

 

 المقدمة 

منذ أن خلق وهو فً بحث دائم لتطوٌر احتٌاجاته ومتطلباته الٌومٌة  على اختالؾ أنواعها )من مواد  ؼذائٌة ، اإلنسان 

وأدوٌة ، مواد تجمٌل ، و مكمالت (  ، حٌث ٌعتبر التؽلٌؾ من أهم العناصر التً تعمل علً جذب المستهلك من أشكال و 

المستهلك فً حالة سلٌمة ، وهذه الدراسة تهدؾ الً الوصول الً  تصامٌم ، فهً وسٌلة آمنة لوصول المنتج النهائى الً

عوامل جذب المستهلك وكٌفٌة التعبٌر عن هوٌته مما ٌساعد علً زٌادة القوة الشرائٌة للمنتج الوطنً ،  فالشكل الجمالً 

 إلستخدامٌة .هو بطاقة تعرٌؾ المستهلك بالمنتج ، وهً أٌضا حماٌة من العوامل الخارجٌة سواء المناخٌة أو ا

ونجد أن كبري الشركات المنتجة تعطً الشكل الخارجً للمنتج األهمٌة والمساحة الكبٌرة فً تصمٌم الشكل الخارجً  

للمنتج ، فتصمٌم  المؽلؾ احد السٌاسات التروٌجٌة للشركات المنتجة  حٌث ٌلعب الشكل الخارجً للمنتج دورا إٌجابٌا فً 

التجارٌة  وتصامٌمها  ٌتكون  لدٌنا مفهوم عن القطعة المعروضة   جذب المستهلك ، فعن طرٌق  مؽلفات  المنتجات 

وٌشٌر الً الرسالة  التً ٌحملها المؽلؾ للمستهلك ، وكأنما الؽالؾ مرآه ، لما داخل المؽلؾ تحاول فٌه الشركات عن 

تولٌؾ لمجموعة  طرٌق المصمم عكس صورتها التجارٌة بقٌم فنٌة جمالٌة تصمٌمٌة مبتكرة ، وٌعتبر تصمٌم الؽالؾ هو

 من العناصر  والخصائص  التً ٌجب أن  تتوفر  فً التصمٌم ، لٌؤدي الؽرض المطلوب منه.

 

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث إلى تحقٌق االهداف التالٌة : 

 الوصول إلى معاٌٌر تصمٌمٌة ألؼلفة المنتجات التجارٌة. .1

 تطبٌق تصامٌم حدٌثة ألؼلفة المنتجات التجارٌة. .2

 التوصٌات التً ٌمكن ان تساهم فً نجاح المنتجات التجارٌةتقدٌم بعض  .3

 أهمٌة البحث ٌهتم البحث بما ٌلً:

 دراسة تأثٌر القٌم الجمالٌة على سلوك المستهلك. .1

 دراسة بعض تصامٌم أؼلفة المنتجات التجارٌة    .2

 دراسة تأثٌر القٌم الجمالٌة على سلوك المستهلك. .3

 فروض البحث:

ٌفترررض البحررث أنرره بدراسررة وتحلٌررل بعررض أؼلفررة المنتجررات التجارٌررة والوصررول إلررى القررٌم الجمالٌررة ٌمكررن الوصررول إلررى  

 المعاٌر التصمٌمٌة ذات األثر الفعال واإلٌجابً على المستهلك التً تحدد دور التؽلٌؾ فً تسوٌق المنتج .

 حدود البحث  

 الحدود الزمانٌة: دراسة تصمٌم أؼلفة المنتجات التجارٌة االستهالكٌة  -1

 الحدود المكانٌة: المملكة العربٌة السعودٌة وبعض أؼلفة المنتجات التجارٌة االستهالكٌة العالمٌة  -2
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 منهجٌة البحث:

ٌتبررع البحررث التطبٌقررً فررً  ٌتبررع البحررث المررنهج الوصررفً التحلٌلررً لنمرراذج مررن تصررمٌم أؼلفررة المنتجررات اإلسررتهالكٌة وكررذلك

 محاوالت تصمٌمٌة خاصة بالبحث. 

 

 مصطلحات البحث:

 :(Aesthetic Value) القٌم الجمالٌة 

هً مجموعة العالقات التصمٌمٌة والتشكٌلٌة بٌن األشكال واالنسجام اللونً واالترزان والتكروٌن وؼٌرهرا، او مرا ٌظهرر فرً 

 التصمٌم، لوحدة التصمٌم ولوحدة العمل الفنً.العمل الفنً من عالقات فنٌة بٌن عناصر 

 
 ( : Productالمنتج )

 من أنتج ٌنتج إنتاجا، بمعنى صنع وابتكر.فً اللغة: 

م( المنتج " عبارة عن أي شًء 2008وقد تعدد تعرٌفات المنتج واختلفت فٌما اعتبرته منتجات، فٌعرؾ الطائً وآخرون )

ه، التملك، االستخدام أو االستعمال، أو االستهالك وٌكون قادرا على إشباع ٌمكن عرضة فً السوق ألؼراض جذب االنتبا

فٌعرؾ المنتج على أنه " ٌمثل مجموعة من معقدة من الخصائص الملموسة stauton(، أما 15حاجة أو رؼبة " )ص

بهدؾ  إشباع حاجاته  والؽٌر ملموسة )التعبئة، اللون، السعر، المنتج، ومكانة تاجر التجزئة(  والذي ٌقبله  المشترى 

 ( 165: 2007ورؼباته " .) الصمٌدعى ، 

أن المنتج " ٌمثل مجموعة من الخصائص الملموسة والؽٌر ملموسة والتً  pride and Ferrellفٌما ٌعرؾ كل من 

 (165: 2007تؤدي إلى تحقٌق منافع نفسٌة واجتماعٌة للفرد " )الصمٌدعى، 

 
 التعرٌف اإلجرائً:

أو ؼٌر ملموسة، ٌتم عرضها وترداولها برٌن المنرتج والمسرتهلك مقابرل شرًء، ٌسرعى فٌهرا المنرتج إلشرباع هً أشٌاء ملموسة 

 حاجات المستهلك والمنتج إلى المكسب المادي أو الؽٌر مادي.

 
 ( : Packaging األغلفة )

ل لره ؼالفرا ٌقرال ورد معنى ؼلؾ فً المعجم الوسٌط "من ؼلؾ ٌؽلؾ تؽلؾ وٌقال ؼلؾ الشًء ؼلفا جعله فً ؼالؾ وجعر

 ؼلؾ السٌؾ والقارورة ونحوهما، و )تؽلؾ( صار له ؼالؾ"

م( التؽلٌؾ " بانة مجموعة من العناصر التً تكون جزء من المنتج والتً تباع معره مرن اجرل حفرظ  2009ٌعرؾ صبرة )

 ( 127محتوٌاته ". )ص

 
 : Design)التصمٌم )

تنسررٌق مجموعررة مررن العناصررر، أو األجررزاء الداخلٌررة فررً كررل م( التصررمٌم " هررو تنظررٌم و 2001ٌعرررؾ إسررماعٌل شرروقً )

( وٌمٌرز شروقً 11أي التناسق الذي ٌجمع برٌن الجانرب الجمرالً والنفعرً فرً وقرت واحرد ". )ص –متماسك للشًء المنتج 

نره، م( بٌن التصمٌم والتصمٌم الجٌد فٌعرؾ التصمٌم الجٌد بقوله بأنه " هو الشركل المبتكرر الرذي ٌحقرق الؽررض م 2001)

بمعنى أنه قد تنظٌم أجزائه، بخامات مناسبة أي أن الخامات قد أحسن استعمالها، وفً النهاٌة إذا كران الشركل العرام ترم أداءه 

 (11فٌمكننا القول بأنه تصمٌم من النوع الجٌد ". )ص –فً اقتصاد ورشاقة 
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 (:  packagingالتغلٌف )

ٌرجع تارٌخ التؽلٌؾ إلى تارٌخ البشرٌة فاإلنسان كان فً حاجة لتؽلٌؾ األطعمة وحفظها من التلؾ والفساد ممرا جعلهرا     

صناعة تنمو وتتطور وتزدهر للحاجة الماسة لها، ومنذ الزمن القدٌم ارتبطت عملٌة التعبئة وتؽلٌؾ المرواد الؽذائٌرة بتطرور 

دٌمرة لجرأ اإلنسران إلرى اسرتخدام وسرائل التعبئرة والتؽلٌرؾ الطبٌعٌرة مثرل فجروات جرذوع اإلنسان وارتقائه ، ففً العصور الق

األشجار المقطوعة وتجاوٌؾ الصخور والكهوؾ وقطع لحاء األشجار. وتعلم اإلنسران كٌفٌرة تطروٌر هرذه المرواد واسرتخدام 

ابرد الفرعونٌرة التررً تحتروي علررى جلرود الحٌوانرات وقرونهررا وعظامهرا كمرواد تعبئررة وتؽلٌرؾ. وتشررهد علرى ذلرك أروقررة المع

الكثٌر، الدال على تطور هذه الصناعة ، فالتؽلٌؾ من العوامل الهامة فً تسوٌق المنتج التجاري حٌث ٌؤثر على المسرتهلك  

 فهً جزء ال ٌتجزأ من المنتج ، فهو أحد الوظائؾ الحٌوٌة التً تؤثر على الجانب االقتصادي للمجتمع .

التؽلٌؾ تطور التعبئة والتؽلٌؾ إلى مرحلتٌن محددتٌن خصص لكل مرحلة مجموعة من الخامات وٌقسم علماء التعبئة و 

الخاصة بالتؽلٌؾ، المرحلة األولى تمثلت فً الجلود والقماش واألخشاب واألعشاب واألفرع الخشبٌة والصخور، والطمً، 

التطور والتقدم واكتشاؾ خامات جدٌدة ونهضة والمعادن، والزجاج، أما فً المرحلة الثانٌة أي العصر الحدٌث فأخذت فً 

كبٌرة فً ابتكار العبوات وإنتاجها والتً تحتاج إلى إجراءات  ودراسات فً التصمٌم لتمٌز كل منتج عن اآلخر وكل 

 شركة عن األخرى تمٌز ٌحمل فً طٌاته اإلبداع واالبتكار فً التصمٌم الخارجً وتصمٌم الؽالؾ وطرق التؽلٌؾ .

ٌؾ: عرؾ التؽلٌؾ وتعددت المفاهٌم والمعانً التً تتناول التؽلٌؾ ومفهومه والؽرض منه وما تهدؾ إلٌة وقد مفهوم التؽل

م( " أن التؽلٌؾ هو الؽالؾ الخارجً للسلعة الذي ٌقوم باحتواء المنتج وحماٌته من العطب، 2005عرؾ دهش وآخرون )

لبٌانات الضرورٌة للمستهلك، وإظهار العالمة التجارٌة، باإلضافة للتروٌج له من خالل شكله الخارجً، وطرٌقة عرض ا

 (11من أجل تحفٌز المستهلك لشراء المنتج ". )ص

التؽلٌؾ هو الؽالؾ المصمم للمحافظة على المنتج عند تخزٌنة وهو ٌحمل وظٌفة حمائٌة ووظٌفة اتصال مباشرة بٌن 

 لها الحكم على مستوى المنتج .المنتج والمستهلك فهو الصورة المرئٌة للمنتج التً ٌمكن من خال

 : هناك مستوٌات مختلفة للتؽلٌؾ تستهدؾ المنتج وهً:مستوٌات تؽلٌؾ المنتج

 المستوى األول: الؽالؾ األول وهً العبوه التً تحٌط بالمنتج، فهً االتصال المباشر بالمستهلك.

 فً عبوة واحدة. المستوى الثانً: الؽالؾ الثانً والذي ٌستخدم لجمع وحدات المنتج الصؽٌرة

  المستوى الثالث: وٌستخدم هذا المستوى من التؽلٌؾ لتسهٌل نقل العبوات فً عملٌات الشحن.

 

 : عناصر تغلٌف المنتجات 

تتكون عناصر تؽلٌؾ المنتجات من مجموعة من العناصر منها شعار الشركة المنتجة، التصمٌم الخاص بالمنتج،     

ت، تارٌخ اإلنتاج، مدة الصالحٌة، المكونات األساسٌة للسلعة، وإلظها هذه العناصر البد طرٌقة استخدام المنتج، التحذٌرا

 من التأكٌد على ما ٌلً:

اإلشباع الجمالً: وٌقصد بها الجوانب الجمالٌة التً تدفع المستهلك إلى الرؼبة فً الشراء عن طرٌق جمالٌات التصمٌم  .1

ري، من خالل اللون واألشكال والصور والكتابات والمؤثرات الفنٌة الجرافٌكً مما ٌساعد فً التروٌج للمنتج التجا

 .......الخ.

سهولة التعرؾ على المنتج: لكل منتج تصمٌمه الخاص المتمثل فً أشكال وخطوط وألوان خاصة تمٌزه عن المنتج  .2

 اآلخر.
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الحفظ والحماٌة: تقوم طرٌقة التؽلٌؾ السلٌمة على حفظ المنتج التجاري من التلؾ والفساد والتعرض للمؤثرات  .3

 الخارجٌة 

سهولة االستعمال: تتمثل فً توفٌر الراحة للمستهلك وتٌسر االستخدام بعٌدا عن التعقٌد والصعوبة المرفوضة من قبل  .4

 المستهلك.

 لتً ٌنقلها الؽالؾ الخارجً للمنتج التجاري للمستهلك. عرض المعلومات: وهً المعلومات ا .5

خصائص إعالنٌة: ٌلعب ؼالؾ المنتج التجاري هنا دور اإلعالن، فٌحمل المؽلؾ فً هذا الجانب التصمٌم اإلعالنً  .6

 للمنتج.

ار من الجذب: توظٌؾ المؽلؾ كوسٌلة إعالنٌة تتوفر فٌه خصائص اإلعالن التجاري تتوفر به عوامل الجذب واالنبه .7

 خالل القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة. 

التروٌج للمنتج: ٌقوم التؽلٌؾ فً األسواق التجارٌة الكبٌرة بالتروٌج عن  المنتج من خالل المعالجات التصمٌمٌة التً  .8

 ٌقوم بها المصمم الجرافٌكً.

 الخصائص النفسٌة ألغلفة المنتج التجاري:

 عاطفً  على المستهلك ومنها:ٌقصد بها مجموعة العوامل التً تقوم بتأثٌر 

إثارة االهتمام وهً المرحلة األولى التً تلفت نظر المستهلك تجاه المنتج التجاري، وهناك بعض العوامل التً قد تثٌر   -1

 االهتمام مثل نجاح التصمٌم، والمواد المستخدمة فً التؽلٌؾ.

هلكها بناء على شكل المؽلؾ التجاري، فهو اإلقناع وهً كٌؾ ٌمكن أن ٌفضل المشترى سلعة على أخرى بدون أن ٌست -2

 ٌلعب الدور األول فً عملٌة الشراء بعٌد عن تجرٌب السلعة أو اكتشافها.

 الصورة الذهنٌة وهً ترتبط بشكل المنتج الخارجً وأٌضا اإلنطباعات الذهنٌة للمستهلك من خالل استخدام المنتج.  -3

لنة عن جودة المنتج وكذلك الطرق اآلمنة فً طرق استخدام المنتج األمن وهً تتمثل فً ثقة المستهلك فً الشركة المع -4

 والمواد المستخدمة فً التؽلٌؾ.

 القٌم الجمالٌة لتصمٌم مغلف المنتج التجاري:

جب عند تصمٌم المؽلؾ التجاري مراعاة مجموعة من االعتبارات منها طبٌعة المنتج ، الهدؾ من المنتج ، وحجم المنتج  

، البٌئة التً ٌتم فٌها طرح المنتج وكذلك الفئة العمرٌة المستهدفة و ٌعتمد التصمٌم على مدي القدرات اإلبتكارٌة واإلبداعٌة 

ً الذي ٌتم ترجمته فً مرحلة التصور التخٌلً للتصمٌم لٌؤدي الى تصمٌم مبتكر ٌحقق للمصمم وهً نتٌجة للمخزون الثقاف

الوظٌفة التً تؤدي الؽرض الذي وضعت له من خالل أفكار إبتكارٌة وٌعتمد التصمٌم على العدٌد من األسس والمقومات 

 العلمٌة والتكنولوجٌة ولكنه فً البداٌة ٌعتمد على القٌم الجمالٌة التصمٌمٌة. 

 أوال :العناصر التشكٌلة :

 وٌقصد بها العناصر التشكٌلٌة المكونة للتصمٌم منها : 

  النقطة : هً أبسط العناصر التصمٌمة ، لٌس لها طول أو عرض و عمق 

  الخط : هو أثر النقطة المتحركة ، له طول ولٌس له عرض ،  قد ٌكون مستقٌما أو منحنٌا، قد ٌرتبط بعالقات لتكون

 قات الخطٌة .مجموعة  العال

 . المساحة : هً بٌان لحركة الخط فً اتجاه مخالؾ التجاهه الذاتً ، والمساحة لها طول وعرض ولٌس لها عمق 
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   الشكل  المجسم )الحجم( : هً بٌان لحركة المساحة فً اتجاه مخالؾ التجاهه الذاتً ، ولها طول وعرض وعمق

 ٌمكن من خالله توضٌح الشكل الخارجً للعبوة .

  ، اللون : هو ذلك التأثر الفسٌولوجً الناتج على شبكٌة العٌن ، وٌحدد بثالث خصائص هً كنة اللون ، قٌمة اللون

 الكروما . 

 ًالظل والنور : هو نتٌجة لسقوط الضوء على األجسام ، ٌعتبر الضوء هو العنصر اإلٌجابً والظل هو العنصر السلب. 

 ٌجب أن ٌتصف بها تصمٌم المغلف:ثانٌا: القٌم التصمٌمٌة الجمالٌة التً 

وٌقصد بها مجموعة القٌم الناتجة من العالقات التنظٌمٌة التصمٌمٌة لعناصر التصمٌم ونتج عنها مجموعة من القٌم منها   

 االتزان الوحدة، التناسب التتابع، اإلٌقاع، السٌادة، التباٌن، التنوع.

حٌث تعتبر جزء ال ٌتجزأ من عناصر التصمٌم، بحٌث  ٌتناسب حجم  وتمٌزت العدٌد من المنتجات بالتأكٌد على الكتابات

 الخط ونوعه ولونه مع باقً العناصر، وكذلك األشكال الفوتوؼرافٌة التً تساعد على توصٌل الفكرة للمستهلك.

المنتجرة كما تقوم العالمة التجارٌة بتمٌز كل شركة عن األخري بحٌث ال ٌخلو أي مؽلؾ لمنتج تجراري مرن شرعار الشرركة 

 ورؼم كل ما سبق ٌعتمد التصمٌم على االبتكار.

 مراحل العملٌة االبتكارٌة:

 تمر المرحلة االبتكارٌة بثالث مراحل كاآلتً:   

المرحلة األولً: وهً تبدأ بالعملٌة اإلبداعٌة التً تساعد علً جذب المستهلك وإثارة اهتمامه ودوافعه حٌث تتحول  -1

 مادٌة واقعٌة.الصورة التخٌلٌة الً صورة 

المرحلة الثانٌة: مرحلة التصمٌم وٌتم فٌها ترتٌب العناصر وبناءها من أشكال وألوان وخطوط وصور، مع التأكٌد  -2

 علٌها من خالل التأثٌرات الجرافٌكٌة لفنون الرسم واأللوان.

ار بشكل كامل وصٌاؼة جٌدة المرحلة الثالثة: وفً هذه المرحلة ٌصل التصمٌم الً المرحلة النهائٌة، وٌتم توظٌؾ األفك -3

 فً التصمٌم لتحقٌق الؽرض منه ٌجمع بٌن الوظٌفة والجمال.

 العوامل األساسٌة للفكرة اإلبداعٌة:

تتوقؾ عملٌة اإلبداع علً علً قدرة المصمم ومدى ادراكه بالمشكلة التصمٌمٌة ومدى تفاعله مع االحتٌاجات اإلنسانٌة   

للمستهلك، مما ٌجعله ٌتفاعل مع حقٌقة اإلشكالٌة التصمٌمٌة، حٌث ٌساعده ذلك على المرونة فً تحوٌل أفكاره التصمٌمٌة 

والتبدٌل للتتالءم الفكرة التصمٌمٌة مع الوظٌفة المطلوبة، وطرح العدٌد من الً أفكار مادٌة قابلة لإلضافة والحذؾ 

واالبتكار فً التصمٌم من خالل اٌجاد أفكار جدٌدة، تتمٌز بالجدة  التصمٌمات تسهل علً المصمم اختٌار األفضل،

 واألصالة والوصول إلى شًء حدٌث وؼٌر تقلٌدي.

 تحلٌل تصامٌم بعض أغلفة منتجات تجارٌة:

تتعرض الدراسة الً تحلٌل ألؼلفة بعرض المنتجرات التجارٌرة، وتعتمرد الباحثرة فرً هرذا التحلٌرل علرى القرٌم الجمالٌرة الترً   

ٌجب أن ٌتصؾ بها تصرمٌم ؼرالؾ المنرتج، للوصرول الرً معراٌٌر تصرمٌمٌة جمالٌرة الرً تصرمٌم أؼلفرة المنتجرات التجارٌرة 

 االستهالكٌة. 
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 النموذج األول: .1

 
 (1شكل رقم )

 معاٌٌر تقٌم المنتج األول : حلٌب السعودٌة، غذائً . 

 من خالل التدرجات اللونٌة بٌن األزرق واألبٌض  الهوٌة

 تم عرض المعلومات بشكل واضح . عرض المعلومات

 االبتكار فً التؽلٌؾ
 المواد المستخدمة 

 استخدم الورق ، بشكل عبوات مستطٌلة الشكل  .

 التدوٌر للورق المستخدم  .إمكانٌة إعادة  االستدامة

 لجمٌع الفئات العمرٌة  . الفئة العمرٌة

وتم وضع  الشعار فرً المنتصرؾ األعلرى وهرو عبرارة عرن شركل بٌضراوي منقسرم إلرى  العالمة التجارة
جررزأٌن ، جررزء أعلررى و ٌظهررر علررى شرركل شرررٌط بلررون األزرق الفرراتح ٌعلرروه كلمررة 

اسرم الشرركة بلرون أبرٌض و ظهررت فرً السعودٌة  بشكل خطروط مسرتقٌمة حرادة وهرو 
فراغ كبٌر للتأكٌد على اسم الشركة المنتجة مظهرا  التباٌن اللونً ، أما الجرزء األسرفل 
فهو جزء مكمل للجزء األعلرى مرن نصرؾ الشركل البٌضراوي  ، فكأنمرا هرو تكررار مرع 

شكل اختالؾ اللون بدرجة أؼمق وهً األزرق الداكن ،  محدثا توازنا فً الشكل بٌن ال
 األعلى واألسفل

ٌظهر جزء أعلى و ٌظهر على شكل شرٌط بلون األزرق الفاتح ٌعلوه كلمة   القٌم التصمٌمة
السعودٌة  بشكل خطوط مستقٌمة حادة وهو اسم الشركة بلون أبٌض و ظهرت فً 

 فراغ كبٌر للتأكٌد على إسم  الشركة المنتجة لٌتعدل الجزأٌن فً إتزان لونً .

   التكرار مع اختالؾ اللون بدرجة أؼمق وهً األزرق الداكن ،  محدثا
توازنا فً الشكل بٌن الشكل األعلى واألسفل ، وأحٌط الشكل من األعلى بقوس أزرق 

ومن فوقه نص كتابً ) ؼذاء متكامل .. طعم  ال ٌضاهى ( ومن خالل تكرار بعض 
الراحة و االستقرار والوحدة العناصر  بشكل متقابل مشعرا ٌعطً احساس للمستهلك ب

. 

تم االستعانة بالكثٌر مرن النصروص الكتابٌرة فرً التصرمٌم  ، كرذا لرك عررض معلومرات  العناصر التحرٌرٌة
 ؼذائٌة ، المكونات ، الوزن ، اسم  المنتج  ، تارٌخ اإلنتاج و االنتهاء .

الصورة الفوتوؼرافٌة 
 واألشكال

 الشعار وهً صورة حلٌب بظالل سماوٌةواستخدم صورة فوتوؼرافٌة  أسفل نص 

اعتمد التصمٌم على اللون األزرق واألبٌض والمزاوجة بٌن اللونٌن وإحرداث التباٌنرات  األلوان
 اللونٌة .
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 النموذج الثانً:

 
 (2شكل رقم )

 

 معاٌٌر تقسم المنتج الثانً : ماكنتوش كوالٌتً سترٌت ، غذائً  .

 والنجوم الالمعة ، بتدرجات البنفسجً .األلعاب النارٌة ،  الهوٌة

 تم عرض المعلومات بشكل واضح . عرض المعلومات

 االبتكار فً التغلٌف
 المواد المستخدمة 

اسررتخدم البالسررتٌك فررً التؽلٌررؾ بطرٌقررة مؽرراٌرة عررن المعترراد ٌجمررع بررن التؽلٌررؾ  
 الورقً و التؽلٌؾ كعبوه . 

 إمكانٌة إعادة التدوٌر . االستدامة

 جمٌع الفئات العمرٌة  . الفئة العمرٌة

ٌتوسررط المؽلررؾ شررعار المنررتج السررائد علررى جمٌررع العناصررر وهررو عبررارة عررن االسررم  العالمة التجارة
(، بخررط  Quality Street( ومررن تحترره ) Macintoshالمقسررم إلررى جررزأٌن ) 

   hو Mزخرفً ، فً الجزء األول ٌظهر قوس ٌعلو الحروؾ ٌصرل برٌن حررؾ الر  
بلون ذهبً متناسق مع الشرٌط فً طرفً المؽلؾ ، وبجانبه الشعار الممٌز للشرركة 
صورة )األمٌرة واألمٌر (  فً ٌسار المؽلؾ ، أما الجز الثرانً  مرن الرنص  فٌظهرر 
بشكل قوس تتراكب فٌره الكلمترٌن فروق بعضرهم الربعض  بلرون أبرٌض وحردود تمٌرل 

 إلى االحمرار وظل أسود للخط .

ٌتوسط الؽالؾ لون أفتح ) وردي فاتح (  ٌمٌل إلى االحمرار فً أطرافه وهرو مثرل  صمٌمةالقٌم الت
الشكل النجمً له أشرطة تنتشر لتصل إلى أطراؾ المؽلؾ فرً جمٌرع االتجاهرات و 
تختفً من جهة  األسفل، حٌث تنتهً هذه األشرطة بحدود حمراء ٌنتشر من حولهرا 

عات مختلفة  ، تؤكرد تباٌنرا لونٌرا جاذبرا إضاءات على شكل نجمات بلون أبٌض بإٌقا
 لالهتمام

تم عرض معلومات ؼذائٌة ، المكونات ، الوزن ، اسم  المنرتج  ، ترارٌخ اإلنتراج و   العناصر التحرٌرٌة     
 االنتهاء .

الصورة الفوتوغرافٌة 
 واألشكال

أنرررواع ( بصرررورة فوتوؼرافٌرررة للمنرررتج 6تتنررراثر مجموعرررة مرررن الحلوٌرررات ) عرررددها 
موضررحتا األشرركال المترروفر فررً المؽلررؾ  بشرركل بررارز محرردثتا تباٌنررا بررٌن الشرركل 
واألرضٌة  عن طرٌق الظالل التً تحرٌط بهرا و اإلضرافات الترً تتنراثر مرن حولهرا 
وترنعكس علرى سررطحها ، وٌنتهرً المؽلررؾ علرى قرروس نصرؾ دائرررة  بلرون بنفسررجً 

 ٌماثل لون األرضٌة

والرفاهٌررة بررالجمع بررٌن الترردرجات البنفسررجٌة واللررون اعطررت األلرروان طررابع الفخامررة  األلوان
 الذهبً فً المؽلؾ .
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 النموذج الثالث:

 
 (3شكل رقم )

 معاٌٌر تقٌم المنتج الثالث : شاي لٌبتون ، غذائً .

 تدرجات من األلوان الحارة وانبعاث أشعة الشمس . الهوٌة

 تم عرض المعلومات بشكل واضح . عرض المعلومات

 التؽلٌؾاالبتكار فً 

 المواد المستخدمة 

استخدم الورق فً التؽلٌؾ وهناك تفرٌػ للؽالؾ على شكل ورقرة الشراي ٌظهرر 

ما بداخل المنتج ، وقد ؼلؾ المؽلؾ بؽالؾ بالسرتٌكً شرفا ؾ ذو شررٌط ذهبرً 

 لٌسهل عملٌة الفتح .

 إمكانٌة إعادة التدوٌر االستدامة

 كافة الفئات العمرٌة . الفئة العمرٌة

وٌتوسررط الؽررالؾ مررن الجررزء األعلررى شررعار الشررركة المنتجررة وهررو عبررارة عررن  العالمة التجارة

مساحة حمراء  ذات شكل مستطٌل ممٌز بخط أبٌض وأسرود للتأكٌرد علرً هوٌرة 

المنتج ،  وتظهر النصوص الكتابٌة فرً دائررة مضراءة متمركرزة تعطرً السرٌادة 

 للنص الكتابً

الكتابٌة فً دائرة مضاءة متمركزة تعطً السٌادة وتظهر النصوص   القٌم التصمٌمة

 للنص الكتابً .

وتظهر النصوص الكتابٌة فً دائرة مضاءة متمركزة تعطً السٌادة   العناصر التحرٌرٌة

 للنص الكتابً

  ،  تم عرض معلومات ؼذائٌة ، المكونات ، الوزن ، اسم  المنتج

 تارٌخ اإلنتاج و االنتهاء .

الصورة الفوتوؼرافٌة 

 واألشكال

 وتظهر صورة ألربع أوراق خضراء على ؼصن بشكل حركً مائل .

استخدمت األلوان الساخنة  ) األحمرر، البرتقرالً، األصرفر ( بتردرج مرع إضرافة  األلوان

 اللون األخضر .

 



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

477 

 تطبٌق بعض نماذج أغلفة المنتجات التجارٌة:

 قامت الباحثة بتصمٌم بعض أغلفة المنتجات اإلستهالكٌة الغذائٌة 

 التصمٌم األول: تصمٌم غالف لمنتج كاكاو 

 
 (4شكل رقم )

استخدم التدرج اللونً بشكل أساسً فً المساحة الكلٌة للمؽلؾ، والنص الكتابً بشكل واضح ٌتوسط المساحة وتكرار 

الجانبٌة للشكل بخطوط وأشكال دائرٌة بلون أبٌض تظهر بتباٌن لونً حاد، أسفل النص بتدرج لونً، وتم شؽل المساحة 

 وقد استخدمت الصورة الفوتوؼرافٌة أسفل المساحة للتأكٌد على نوع المنتج.

 التصمٌم الثانً: هو مغلف لخبز محمص.

 
 (5شكل )

عرضٌة بتكرار وٌتوسط نص تم شؽل نص المساحة بصورة فوتوؼرافٌة لعناصر المنتج، وتقطعها من األعلى خطوط 

 كتابً بثالث ألوان ونصوص ومختلفة
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 التصمٌم الثالث: هو مغلف لشاهً أخضر.

 

 (6شكل )

تلعب األلوان الهادئة دور فً التصمٌم وقدتم شؽل نصؾ مساحة التصمٌم بوحدات نباتٌة زخرفٌة فً األعلى وتكرارها 

وؼرافٌة لشاهً أخضر، وٌوسطها نص كتابً ٌتكرر بتداخل أسفل التصمٌم بنسب أقل بانسٌابٌة وتدرج، على صورة فوت

 مع الوحدات الزخرفٌة وقد تم الفصل بٌن الجزء األعلى واألسؾ بشرٌط تتداخل التدرجات اللونٌة مع التصمٌم العام.

 

 وقد توصلت الدراسة الً العدٌد من النتائج والتوصٌات منها  

 أوال: النتائج:

تعتبر أؼلفة وجود عالقة إٌجابٌة بٌن جودة التؽلٌؾ من ناحٌة التصمٌم أو المواد المستخدمة فً التؽلٌؾ، وبٌن نجاح   -1

 المنتجات التجارٌة من السٌاسات التسوٌقٌة الجاذبة للمنتجات التجارٌة.

 ٌقوم المؽلؾ التجاري بتنمٌة الجانب اإلقتصادي للمنتجات التجارٌة . -2

 المنتج التجاري. -3

 انٌا: التوصٌات:ث

 بناء على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج توصلت الدارسة إلى عدة توصٌات منها:

 االهتمام  بتكنولوجٌا التعبئة والتؽلٌؾ لزٌادة جودة التؽلٌؾ . .1

 التأكٌد على هوٌة المنتج الوطنً من خالل التصمٌم الجرافٌكً للمنتج . .2

 الدول الرائدة فً هذا المجال. تنشٌط صناعة التؽلٌؾ فً المملكة وجعلها من .3

إقامة دورات تدرٌبٌة فً تصمٌم المؽلفات من قبل المختصٌن فً هذا المجال إلنتاج مصممٌن قادرٌن على إنتاج  .4

 تصامٌم قادرة على منافسة المنتج األجنبً.

 ات والمقاٌٌس.وضع معاٌٌر ومواصفات معٌنة لتصمٌم المؽلفات التجارٌة فً السوق المحلٌة من قبل هٌئة المواصف .5
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 المراجع:

(. عمرران: مكتبررة 1( . أساسررٌات تكنولوجٌررا التصررمٌم الجرافٌكررً . )ط 2009أبررو دبسررة، فررداء حسررٌن، ؼٌررث، خلررود برردر. )

 المجتمع العربً.

البرقوقً، محمد رفٌق، راشد، صادق، حمرروش، عبرد الحمٌرد، الحكرٌم، محمرد زكرى. فرن البٌرع واإلعرالن. القراهرة: مكتبرة 

 المصرٌة.االنجلو 

 (. أساسٌات التصمٌم.  القاهرة: الناشر المؤلؾ.1999حلمى حجازي، محمود. )

 ( . الفن والصناعة. )ترجمة فتح الباب عبد الحلٌم سٌد ومحمد ٌوسؾ(. القاهرة: عالم الكتب.1974رٌد، هربرت . )

 ة: دار الكتاب الحدٌث.( .  التصمٌم فً مجاالت الفنون التطبٌقٌة والعمارة. القاهر 2010سهٌل، ٌاسر. ) 

 (. التصمٌم عناصره وأسسه فً الفن التشكٌلً. القاهرة: زهراء الشرق. 2001شوقً، إسماعٌل. ) 

 (. عمان: مكتبة المجتمع العربً.1( . مبادئ التسوٌق للفنون التطبٌقٌة. )ط 2009صبرة، سمر توفٌق. )

 لمستهلك. األردن: دار المناهج للنشر والتوزٌع.(. سلوك ا2006الصمٌدعً، محمود جاسم، ٌوسؾ، ردٌنة عثمان. )

 (. عمان: مكتبة المجتمع العربً.1( . التصمٌم الجرافٌكً. )ط2009العربً، رمزي محمد. )

(.  1( . مبادئ التسوٌق الحدٌث بٌن النظرٌرة والتطبٌرق. )ط2008عزام، زكرٌا، حسونة، عبد الباسط، الشٌخ، مصطفى. ) 

 والتوزٌع.عمان: دار المسٌرة للنشر 

 ( . القٌم الجمالٌة فً الفنون التشكٌلة. القاهرة: دار الفكر العربً.2010عطٌة، محسن. ) 

( .   2009النادي، نور الدٌن أحمد، البهنسرٌن، محمرد صردٌق، الدراسرة، محمرد عبرد الهرادي، عبرد الهرادي، عردلً محمرد. )

 (. عمان: مكتبة المجتمع العربً.1تصمٌم التؽلٌؾ. )ط

(. عوامل تحقٌق الطابع الممٌز لتؽلٌؾ الصادرات المصرٌة إلى السوق األوربٌة المشتركة. رسالة 1991نجوى )العدوى، 

 دكتوراه. كلٌة الفنون التطبٌقٌة. جامعة حلوان. القاهرة

( . دور التؽلٌررؾ فررً إكسرراب منتجررات مستحضرررات التجمٌررل مٌررزة تنافسررٌة فررً السرروق األردنٌررة.  2005شرررفات، فرراٌز. )

 ماجستٌر. كلٌة المال واألعمال. جامعة البٌت. األردن. رسالة

( . التؽلٌؾ ووظٌفته كوسٌلة إعالنٌرة. رسرالة ماجسرتٌر، كلٌرة الفنرون التطبٌقٌرة. جامعرة حلروان.  1981العدوي، نجوى. ) 

 القاهرة.

لسرلع االسرتهالكٌة. (. اتجاهات المسرتهلك األردنرً حرول تؽلٌرؾ ا2009عزات الحاللمة، محمد، شاكر الصراٌرة، خالد. ) 

 .310-288. 14مجلة بحوث التربٌة النوعٌة. 

(. اإلبداعات التصمٌمٌة لدعم القدرة التنافسٌة لسوق العمرل فرً ضروء خطرط التردرٌب. تطروٌر 2008-قتاٌه، هانى. )أبرٌل

لنوعٌرة. جامعرة التعلٌم النوعً فً مصر والوطن العربً لمواجهة متطلبات سوق العمل فً عصرر العولمرة. كلٌرة التربٌرة ا

 المنصورة. المنصورة. مصر.

 




